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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

80 nci Birleşim 

23 . 6 .1976 Çarşamba 

I. — Geçen tutanak özeti 

n . — Yoklama 532 

III. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 532 

1. — Başkanın, C. Senatosu A. P. Grup 
Başkanvekili Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, 
23 . 6 . 1976 günü basına verdiği demeçle il
gili açıklaması. 532:534 

2. — Bitlis Üyesi Kâmran İnan'ın, Ortadoğu-
daki olay ve gelişmeler ile 16 Haziran 1976 
günü onaylanmak üzere Amerikan Kongresine 
sunulan Türk - Amerikan Savunma İşbirliği 
Antlaşması hakkında gündem dışı demeci. 534:537 

3. — Adana Üyesi Hayri Öner'in, otorite 
zaafı ve kasıtlı atamalar ile toplumu temel
den sarsan olaylar hakkında gündem dışı de
meci. 537:540 

IV. — Görüşüleu İşler 540 

1. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci 

i iler 

Sayfa 
fıkrasının sonuna (e) bendi ile iki fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/392; C. Senatosu : 1/437) (S. Sa
yısı : 596 ve 596'ya 1 nci ek) 540:547 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/406; C. Se
natosu : 1 /442) (S. Sayısı : 597) 547:554,592:593 

3. — 24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı 
Uzman Jandarma Kanununun 17 nci maddesi
nin değiştirilmesi, hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/168; C. 
Senatosu : 1/438) (S. Sayısı : 598) 554 

4. — 26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Ka
nunla değiştirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun geçici 7 nci mad-

Içinde 
Sayfa j 

530:531 
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Sayfa 
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/364; C. Se
natosu : 2/105) (S. Sayısı : 600) 555 

5. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş
kilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yeni-
nileştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakan
lığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi-

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün; 

Kültür Bakanı Rıfkı Danışman'a, Gençlik ve Spor 
Bakanı Ali Şevki Erek'in; 

Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'ye, Devlet Ba
kanı Gıyasettin Karaca'nın, 

Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı Hasan 
Aksay'a, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün; 

Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'a, Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a, Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun ve
killik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve neden
lerini hazırlayanlar ile olayların devamının önlenme
si hakkında (10/41) kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, 8 . 6 . 1976 tarihinde vukua gelen ola
yı araştırmak ve bilgi almak üzere, Gaziantep'e 3 ki
şiden müteşekkil bir alt komisyon gönderilmesine 
dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayinlerle, 
açığa alınanlar hakkında (10/22) kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, üyelerinin araştırma ve in
celeme yapmak üzere lüzum gördüğü mahallere gi
dip gelebilmeleri için Genel Kurulun tasvibinin alın
masına; 

Ankara İmar Limited Şirketi hakkında (10/2) ku
rulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komis-

| Sayfa 
rişme yetkisi verilmesi hakkındaki 27 Haziran 

j 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanunun 3 Haziran 
1975 tarihli ve 1904 sayılı Kanunla değişik 

J 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 
i kanun tasarısının Millet Meclisince kabul ohı-
{ nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa-
j vunma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporla-
I rı. (M. Meclisi ; 1/396; C. Senatosu : 1/441) (S. Sa-
I yısı : 601) 555:591 

yonlarınm çalışma süresinin 22 . 6 . 1976 tarihinden 
itibaren 2 ay daha uzatılmasına ve 

Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve ne
denlerini hazırlayanlar ile olayların devamının ön
lenmesi hakkında (10/41) kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının çalışma süresini, bitim tari
hinden itibaren, T. B. M. M.'nin yaz tatili boyunca 
uzatılmasına dair tezkereleri kabul olundu. 

Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, PTT Ge
nel Müdürlüğünün uğratıldığı zararlar konusunda 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/46) (Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu ve gerekli işlemin yapıla
cağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. Cenap Ege 
ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato Araştırma
sı isteyen (10/15); 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet 
Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması iste
yen (10/16); 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucu-
zal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hakkın
da Senato Araştırması isteyen (10/13); 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi Ün-
sal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan «Kal
kınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon liranın da
ğıtım şekli hakkında Senato Araştırması isteyen 
(10/32); 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öz-
türk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık ya-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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pan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında, Senato Araştırması iste
yen (10/44) önergeleri üzerine kurulması kabul edi
len Araştırma Komisyonları üyeliklerine gösterilen 
adaylar seçildiler. 

6/57, 6/26, 6/49, 6/50, 6/52, 6/59, 6/60, 6/61. 6/62, 
6/66, 6/67, 6/69 numaralı sözlü sorular, soru sahip
lerinin; 

6/68, 6/70 numaralı sözlü soruların görüşülmesi, 
ilgili Bakanların bulunmamaları nedeniyle ertelendi. 

10/14, 10/24, 10/27, 10/36, 10/38, 10/40 numaralı 
Senato Araştırması isteyen önergelerin görüşülmesi, 
önerge sahiplerinin bulunmamaları nedeniyle erte
lendi. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğrencilerin 
devam durumlarına dair Senato Araştırması isteyen 
önergesinin (10/34) daha evvel, toplumu etkileyen 
bunalımın kökenleri ve nedenlerini hazırlayanlar ile 
olayların devamının önlenmesi hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonuna havalesi kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesislerinin kuruluş 

yerinin seçimi hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/35) reddolundu. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanib-
rahimoğlu'nun, hapishane ve tevkifhanelerin durumu 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi (10/39) 
görüşülerek, 5 kişilik bir Araştırma Komisyonu ku
rulması kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ile 
Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, Yabancı Dev
letler ve Milletlerarası kurallarla yapılan Andlaşma-
lara dair Senato Araştırması isteyen önergeleri (10/43) 
görüşüldü, önergenin oylanması sırasında istem üze
rine yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

23 . 6 . 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17.45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvelcili 

Kâzım Kangal 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 

Divan Üyesi 
Urfa 

A hdülgani Demirkol 

SORULAR 

Yazılı Sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğiu'nun, Adana'nın bazı köylerine zarar 
veren ırmak ve derelerin temizlenmesi ve buralarda 
yaşayan insanların zarardan kurtarılması hususunda 

ne gibi tedbirler alındığına dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/578) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğiu'nun, Adana Çimento fabrikasına 
dair yazılı soru önergesi, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/579) 

»>e« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Abdülgani Demirkol (Urfa), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 80 nci Birleşimi açıyorum. 

n . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz vardır 
görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanın, C. Senatosu A. P. Grup Başkan
vekili Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm 23 . 6 . 1976 
günü basma verdiği demeçle ilgili açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir hususu sayın Ge
nel Kurulun ıttılaına arz etmek istiyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grup Başkan
vekili Sayın Ömer Ucuzal tarafından bugün basına 
verilen demeçte; 22 . 6 . 1976 günlü 79 ncu Birleşim
de Başkanlık görevimi yaparken izlediğim tutum 
dayanak yapılarak, Cumhuriyet Halk Partililerin ar
zularına ram olmak ve taraf tutmakla itham edil
miş bulunuyorum. 

Sayın Grup Başkanvekilinin bu iddiaları gerçeği 
yansıtmamaktadır. Zira, sözü geçen Birleşimde izle
diğim tutum; Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nının 7 . 4 . 1976 tarihli «temenni kararı» ve Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 3 . 4 . 1976 ta
rihinde onayladığı bu kararın uygulanmasından iba
rettir. Bu karar ile Yüce Senatomuz çalışma günlerini 
Salı, Çarşamba ve Perşembe olmak üzere üç güne 
çıkarmıştı. Yine bu kararla Salı günleri soru, araş
tırma gibi denetim yollarına ayrılmıştı. Genel Kuru
lumuzun bu kararına rağmen, bazı Sah günleri bir
leşimlerinde görüşülmesinde zaruret olan kanunlar 
görüşülmüştür. Salı günlerindeki birleşimlerde görü
şülmediği takdirde bazı kanunların müddetlerinin 
dolması sebebiyle görüşülmeden kanunlaştığı veya o 
günü mutlaka görüşülmesinde zaruret olduğu için 
bazı üyeler tarafından, komisyon başkanı tarafından 
verilen önergeyle yine Genel Kurulumuzun kararını 
almak suretiyle Sah günleri denetim yollan bırakıl
mış, kanunlar görüşülmüştür. 

Dünkü Birleşimde Sayın Ucuzal tarafından bir 
önerge verilerek, kanunların görüşülmesi istenmiştir. 
Verilen önergede görüşülmesi istenilen kanunların 
mutlaka görüşülmesini gerektiren bir sebep zikredil-
memiştir. Kaldı ki, gündemde bulunan kanunlar gün
deme yeni alınmış, başka birleşimlerde görüşülmesi 
imkânı olan kanunlardı. Bu sebeple, İçtüzüğün ver
miş olduğu yetkiyi kullanarak ve daha evvelce Genel 
Kurulun almış olduğu karar dikkate alınarak Sayın 
Ucuzal'ın önerisinin dikkate alınmayacağı Başkanlı
ğımızca bildirilmişti. 

Görüşmeler devam ederken Sayın Sırrı Atalay ve 
arkadaşı tarafından verilen araştırma önergesi okun
muş; oylanması sırasında bir sayın üyenin ikazı üze
rine zil çalmak mecburiyetinde kalmıştım. Tüzüğü
müzün bir maddesine göre, oylama sırasında zil çalı
nır veya oylamaya geçilmeden evvel zil çalınır bilâ-
hara oylama yapılır, denilmektedir. Başlangıçta bu hu
susu unutmuş olduğum için bir sayın üyenin ikazı 
üzerine zil çalmıştım. O sırada oylama yapılıyordu; 
her iki kapıdan girenler oldu. Bu sebeple salimane 
bir oylama yapmak mümkün olamadı. Bu nedenle 
yeniden oylama yapacağımı bildirdim. Bunun üze
rine Adalet Partisinin Grupuna mensup sayın üye
lerin birçoğu salonu terkettiler. Oylama yapılmış ve 
neticeyi bildirmiştim. Bu sırada «çoğunluk olmadığı» 
şeklinde 5 sayın üye ayağa kalkarak itirazda bulun
dular. Tüzüğün gereğince yoklama yaptım, ekseriyet 
olmadığı için Birleşimi kapadım. 

Bu tutum vesile alınarak Adalet Partisinin sa
yın Grup Başkanvekili Ömer Ucuzal tarafından hak 
etmediğim bir şekilde ağır ve haksız olarak itham
lara maruz kalmış bulunuyorum. 
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Şimdiye dek olduğu gibi, bundan sonra da Ana
yasa, İçtüzüğümüz ve Genel Kurulumuzun kararları 
doğrultusunda ve vicdanımın emrettiği şekilde hiç 
bir etkiye kapıümaksızjn görevimi yapacağımı Yüce 
Genel Kurulun bilmesini isterim. 

Saygılar sunarım. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

bu açıklamanız üzerine bana da söz hakkı doğmuş
tur. Lütfen, bana da gereken açıklamayı yapmak 
üzere söz vermenizi talep ediyorum. (C. H. P. sıra
larından gürültüler). 

FİKRET GÜNDOĞAN (Istaribül) — Tüzüğün 
hangi maddesinden doğuyor söz hakkı?.. 

BAŞKAN — Sayın Ocuzal, 'basına demeçte bu
lunmuştunuz. Ben buna cevap arz ettim; bir husu
sun açıklığa kavuşmasını temin ettim. Bir sataşma 
var> ise... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben görevimi 
yaparak basına açıkladım. Zatıâliniz de makamı
nızda basını toplar durumu açıklardınız. Bu kürsü
de konuşma hakkını kendinizde gördüğünüze göre, 
aynı hakkı bana da tanımak mecburiyetindesiniz, 
(A. P. sıralarından «Doğru söylüyor» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, böyle bir hakkınız 
yoktur. Sizin açıklamanıza karşı, ben açıklamada 
bulundum; ama... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
dün aynı şeyi yaptınız. Buna devam etmemenizi dili
yorum ve söz talep ediyorum. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Ucuzal... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Başkana 

biraz saygılı olunuz... 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sen saygılı ol... 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sen 

saygılı ol, Sayın Gündoğan... (Gürültüler). 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sayın arkadaşlar, Sa

yın Gündoğan lütfen efendim. 
Sayın Ucuzal, bu açıklamamda, dünkü... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

beni tamamen haksız bir tutumun içerisine soktu
nuz. Haksız bir tutum içinde bulunmadığımı aynı 
şekilde bu kürsüden ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal; 
Yalnız Sayın Ucuzal, sadece benim konuşmama 

münhasır kalmak üzere konuşmalarınızı lütfen... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

bir dakikanızı istirham edeceğim. Sayın Ucuzal'a 
söz veriyorsanız, ondan önce tutumunuz ve usul hak
kında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efendim. O 
konuşsun size de gerekirse söz veririm. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sen ida
re et. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

Sayın Ucuzal konuştuğu zaman benim konuşmamın 
anlamı kalmaz. 

'BAŞKAN — Ne hakkında istiyorsunuz efen
dim?... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Hangi usul hakkında. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizin konuşma

nızın usulsüzlüğü hakkında, bu konuşmanın usulsüz
lüğü hakkında söz istiyorum. (A. P. sıralarından 
«doğru» sesleri).. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, usul hakkında söz 
istiyorlar. Biliyorsun usul hakkındaki sözler diğer 
konuşmalara takaddüm eder; buyurun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Olmaz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ege, biliyorsunuz usul hak
kındaki talepler diğer konuşmalara takaddüm eder. 

Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatör

ler; 

Bazı konularda parti düşüncesini, grup düşünce
sini bir tarafa itip; parti düşüncesinin, grup düşün
cesinin üstüne çıkmamız lâzım. Herşeyden önce şu 
Yüce Senatonun onurunu, sağlıklı çalışmasını grup 
olarak da, üye olarak da düşünmek zorundayız. 

Birkaç haftadır arka arkaya Tüzükte olmayan, 
olmaması gereken birtakım usulsüzlükler maalesef 
burada yapılmaktadır. Dün de bunlardan biri yapıl
mıştır. Ben bunun üzerinde duracak değilim. 

Yalnız, eğer Sayın Başkan şu açıklamalarını dün 
burada yapsalardı, burada olan bir olaya karşı, bu
rada Başkanlığa yöneltilen bir duruma, tutuma kar
şı yapsalardı hakları vardı; ama bu tamamıyle bura
nın dışında. Bir üye Başkanlığın tutumu hakkında, 
kendisi hakkında bir açıklama yapmıştır. Bu açıkla
ma aynı yollar kullanılarak; eğer basma yapmışsa, 
değişik organlar yolu ile yapmışsa, basın ve o or
ganlar çalıştırılarak gerekli cevap verilir, gerekli açık
lama yapılır. Burada bir gün önce doğan olaydan 
ötürü, herhangi bir üyenin dışarıda yaptığı açıkla
maya bu kürsü açık değildir. Bunu, Başkan da kulla
nıp burada açıklama yapamaz. Senatonun bir san i-
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yesini, bir dakikasını bu yönden ötürü işgal edemez, 
meşgul edemez. Bu yanlıştır. (A. P. sıralarından 

«Bravo» sesleri.) 
Bunu benim Başkanım yapar, bunu A. P.'nin 

Başkanı yapar, bunu herhangi bir üye yapar; ama 
bunu burada topyekûn göğüslememiz lâzım. Böyle 
olursa bu Senatonun varlığının gereği kalmaz, artık 
bu Senatoda yapılan işlemlerin ciddiyeti kalmaz ar
kadaşlar. Gide gide ciddiyetini kaybediyor bu işler. 
«Başkan açıklama yaptı; bizim üye konuşacak, sizin 
üye konuşacak, sizin başkan yapacak» şeklinde bu 
kürsüyü hafife almak, bu yönetim yerini hafife al
mak, hiç kimsenin ne hakkıdır ve ne de haddinedir. 

Başkanın açıklaması usulsüzdür. Başkan, usulsüz 
açıklamasına dayanarak bir üyeye de usulsüz olarak 
söz vermektedir. Bunun sonu gelmez. Bunu açıkla
mak için söz aldım. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Esikşehir) — Sayın Başkan; 
Saym Ünsal'ın açıklaması üzerine benim Yüce 

Heyeti daha fazla meşgul etmeye hakkım yoktur. 
Arkadaşım benim söyleyeceğimi ortaya koydu; hem 
kendilerine teşekkür ederim, hem Yüce Senatoyu 
saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

?. — Bitlis Üyesi Kâmran İnanın, Ortadoğuda-
ki olay ve gelişmeler ile 16 Haziran 1976 günü onay
lanmak üzere Amerikan Kongresine sunulan Türk -
Amerikan Savunma İşbirliği Antlaşması hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündeme geçmeden önce bazı arkadşalarım gün

dem dışı konuşma talebinde bulunmuşlardır. 12 sa
yın üye gündem dışı söz talebinde bulunduğu için 
hepsine söz verme imkânı yoktur. İki sayın üyeye 
gündem dışı konuşma imkânını sağlayacağım. 

Sayın Kâmran tnan tarafından verilen önergede. 
Ortadoğudaki olay ve gelişmeler ile 16 Haziran 1976 
günü onaylanmak üzere Kongreye sunulan Türk -
Amerikan Savunma işbirliği Antalaşması üzerinde 
gündem dışı konuşmak isteği bildirilmiştir. 

Buyurunuz efendim. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Önemli telâkki ettiğim iki konuyu huzurlarınızda 

ifade etmek için söz istedim. 
Birinci konu, Türkiye'nin çok yakınında cereyan 

eden ve Türkiye'nin istese de bigâne kalamayacağı 
Ortadoğudaki gelişmeler; 

İkincisi ise, Türkiye'nin 26 Mart 1976 tarihinde 
Washington'da Amerika Birleşik Devletleri ile imza
ladığı ve nihayet 16 Haziran 1976 günü Kongreye 
onaylanmak üzere sunulan Savunma İşbirliği Antlaş
ması konularıdır. 

Birinci konu : 
Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi 14 aydan beri Lübnan'da bir dram 

cereyan emektedir. 26 bini aşkın insan öldürülmüş
tür ve bu, bütün dünyanın gözleri önünde ve Lüb
nan Türkiye'nin çok yakınında ve Türkiye'yi dola-
yısıyle Kıbrıs'ı çok ilgilendiren bir durumdur. 

Ortadoğu'daki 1948 yılından beri devam etmek
te bulunan İsrail - Arap ihtilâfı ve onun arkasında 
zaman zaman görünür, bazen görünmeyen şekilde iki 
büyük devletin nüfuz ihtilâfına bir üçüncü eleman 
ilâve edilmiş bulunmaktadır. O da Araplararası ih
tilâf, Lübnan'ın iç savaşı ve buna müdahale. Bunun 
Türkiye bakımından iki önemli yönü vardır : 

Birincisi, bu ihtilâfların büyümesi ve patlaması
nın sıçrama tehlikesi doğurması ve bunun Türk sa
vunmasına olan etkileri; 

İkincisi; nihayet, Ortadoğu'da mevcut bir denge
nin, muhtemel bir dengenin bozulmasının gene Tür
kiye'nin geleceği, dış politikası ve bölgedeki güven
liği üzerine olan etkilerini değerlendirmek gerekmek
tedir. Bu gelişmeler Türkiye'nin son derece hassa
siyetle takip etmesi gereken gelişmelerdir. 

Türkiye hukuk dışı ve kanun dışı herhangi bir 
dış müdahaleyi büyük veya küçük bir devletten gel
sin tasvip etmemek durumundadır ve dış politikası
nın prensibi de budur. Büyük devletlerin uzun süre 
dünyanın şurasında veya burasında iç konulara mü
dahale, polislik görevlerine ilâveten şimdi orta çap
taki veya küçük devletlerin de böyle vazifelere gi
rişmesi, polislik yapması gibi durumlar ortaya çık
maktadır. 

Bir başka durum daha var; Bölgenin bağımsız 
bir devletinin bir nevi bölünmesi ve iç savaş yolu ile 
parçalanması gibi .bir gelişme ile karşı karşıya bulu
nuyoruz ki, Türkiye hiç bir zaman bağımsız bir dev
letin ortadan kaldırılması politikasına da bigâne kala
maz ve sessiz kalamaz. 

Bu gelişmelerin bir diğer önemli yönü daha var. 
Bilindiği gibi, son buhran karşısında nihayet aske
rî harekat ve müdahaleler karşısında büyük kuvvet
lerin, büyük devletlerin de daha yakından ilgilenme
leri gibi bir durum Türkiye'nin dikkatini çekmekte
dir. O da, Kıbrıs'ta nihayet Türk Ordusunun bulun
duğunu unutmamak gerekir ve Kıbrıs bölgeden çok 
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uzak bir yer değildir. «Türk Ordusunun güvenliğini 
ve Kıbrıs'taki durumu da icabında bugün için olmaz
sa, yarin etkileyebilecek gelişmeler olabilir mi?» di
ye meseleyi değerlendirmek ve bütün yönleri ile üze
rinde durmak gerekir. Hükümetin bu meseleleri ve 
gelişmeleri yakından takip etmekte bulunduğuna emi
nim. Bunu yalnız siyasî bakımdan değil, askerî ba
kımdan da değerlendirmek durumundayız. Bu böl
genin ve Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilen
diren ve aynı zamanda son derece üzücü insanî yön
leri bulunan bir durumdur. Bir zamanlar bütün dün
yanın ve bölgenin gıpta ettiği Lübnan gibi bir Dev
letin, bugün içerisine düşmüş bulunduğu durum hem 
üzücüdür, hem de değerli arkadaşlarım, derin düşün
dürücü derslerle doludur. Bu dersleri de yakından 
takip etmek ve değerlendirmek gerekir. 

. Birinci konu üzerinde arz edeceklerim bundan iba
rettir. 

İkinci konu : 
Türk - Amerikan Savunma İşbirliği. Bunun ta

rihçesini biliyoruz. Ancak, antlaşma imzalandığın
dan hemen ertesi günü, hatırlanacağı gibi, Yunanis
tan Sayın Başbakanı antlaşmayı protesto etmiştir. 
Amerikan Birleşik Devletleri nezdinde protesto etmekle 
yetinmemiş, Batı Avrupa başbakanları nezdinde de 
protesto etmiş ve bu suretle milletlerarası teamüle ve 
Devletler Hukukuna aykırı bir duruma düşmüştür; ya
ni Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinin dış iliş
kilerine adeta müdahale etmek gibi bir durum... Bu 
müdahalenin ve protestoların bir başka neticesi orta
ya çıkmaktadır ki, Yunanistan, Türkiye üzerindeki 
ambargonun konulması ve devamı sorumluluğunu da 
bu suretle üstlenmiş bulunmaktadır. 

Yine Yunanistan, bilindiği gibi daha önce başlat
tığı Amerika Birleşik Devletleriyle olan müzakereleri 
Türk antlaşması formülü içerisine sokmak suretiyle 
politik bir nevi teşebbüste ve davranışta bulunmuş ve 
bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleriyle 4 yıllık 
Türkiye'ninkine benzer, muhteva itibariyle, rakam iti
bariyle farklı, Türkiye'nin yan ödemelerle 1 milyar 
360 milyon dolarına mukabil 4 yıllık 700 milyon do
larlık bir antlaşmayı parafe etmiş, ancak parafe ettik
ten sonra «iki antlaşmanın birlikte Amerikan Kong
resine sunulması halinde Türk antlaşmasının reddi im
kânı ve ihtimali azalır mı?» düşüncesiyle Amerikan 
antlaşmasını bugüne kadar imza etmekten imtina et
miştir. Yine Sayın Karamanlis açık bir şekilde beyan 
etmiştir ki, Amerikan Kongresinin her iki antlaşmayı 
reddetmesine bir muhalefetleri ve bir itirazları olma
yacaktır. 

Bunun amacı açıktır. Kıbrıs meselesi ve Türk -
Yunan ihtilâfındaki konulan, bir taraftan dünyada po
litik bakımından Türkiye üzerine tazyikler celbetmek 
ve bir taraftan da bildiğiniz gibi, Türkiye'nin Ame
rikan menşeli savunmasını kısıtlamak ve hatta tam 
ambargo yoluyle dondurmak şeklinde Yunanistan'ın 
askerî bakımından kolaylıkla ve rahatlık içinde ha
zırlanmasını ve mümkünse Ege Denizinde hava ve de
niz üstünlüğünü sağlamak amacını gütmektedir. 

Antlaşma, imzalandıktan üç ay sonra çok büyük 
bir gecikme ile Kongreye sunulmuştur. Bilindiği gi
bi 16 Haziran günü Başkan Ford onaylanmak kay-
dıyle Kongreye sunmuştur. Kongre seçim havası' içe
risine girmiş bulunmaktadır. Temmuz ayında Demok
rat Partinin aday tespiti ve kongresi olacaktır, Ağus
tos ayında Cumhuriyetçi Partinin aday tespiti ve kong
resi olacaktır, Eylül'ün ilk haftası çalışma tatili «La-
bour day» olacaktır, 2 Ekim'de genel seçim dolayı -
siyle tatile girecektir ve ayrıca bu seçim atmosferi al
tında, esasen normal şartlarda da son derece müessir 
olduğu bilinen Yunan lobisinin etkinliği daha da ar
tacak ve bu suretle antlaşmanın tehlikeye sokulması 
şartlan hazırlanmış olacaktır. 

Bu antlaşmanın Kongre tarafından reddedilmesini 
sadece Türk - Amerikan ilişkileri açısından değerlen
dirmek hatalı olur değerli arkadaşlarım. Antlaşma ar
tık münhasıran bir Türk - Amerikan meselesi olma
nın ötesine çıkmış ve ister istemez endirekt bir şekil
de ve Türkiye'nin bir günahı olmadan bir Türk - Yu
nan meselesi haline getirilmiştir. îki devlet arasında
ki savunma dengesi meselesi halindedir ve bunu bu 
şekilde değerlendirmek, bu şekilde mütalaa etmek lâ
zımdır. Meseleyi politize edip de Türkiye'deki bazı 
tesislerin (veya isterseniz «üs» deyin) geleceği bakı
mından ve bir Türk - Amerikan ilişkileri meselesi 
olarak yorumlanırsa, zannederim hatalı bir netice çı
karılmış olur, yanlış bir değerlendirme olur. Mesele, 
kökünde bir Türk - Yunan meselesidir ve ambargo
nun da amacı, Yunanistan tarafından böyle bir ne
ticeyi doğurmak ve Yunanistan'ın Kıbrıs dolayısıyle 
ve Ege'deki malûm problemler dolayısıyle durumunu 
hem siyasî ve hem de askerî bakımdan takviye etmek 
amacını gütmektedir. 

Biliyorsunuz, ambargonun konulmasından sonra 
Türkiye'nin sipariş ettiği ve o zamana kadar birikmiş 
185 milyon dolarlık malzemeyi ancak 2 Ekim 1975 ta
rihli karardan sonra alabildik; ambargonun kısmen 
aralanmasıyle. Yunanistan ise 18 aylık bir dönem içe
risinde, 900 milyon dolarlık askerî malzeme almıştır 
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ve almaya da devam etmektedir. Bunların içerisinden 
bir kalemi, daha önce de işaret ettim, "bir kere daha 
altını çizerek, hatta çift çizerek belirtmek isterim; 
A - 7 bombardıman uçaklarının bulunmasıdır. 60 ta
ne A - 7 bombardıman uçağı sipariş edilmiş, ilk par
tisi Girit A.dasına yerleştirilmiştir. A - 7 bombardı
man uçakları, tecavüz uçaklarıdır. Bunlar, NATO sa
vunmasının gerektirmediği uçaklardır ve esasen Yuna
nistan NATO ortak savunma sisteminden de çekilmiştir. 
Bunlar tecavüz ve doğrudan doğruya Türkiye'ye yöne
lik tecavüz bombardıman uçaklarıdır. A - 7'lerin alın
masının tek sebebi de menzil meselesidir. Bunların Ati
na veya Girit - Van, bazı iddialara göre gidiş - dönüş, 
bazıları tam dönüş yapamaz; ama benim malumatıma 
göre gidiş - dönüş yapabilecek menzile sahip ve avcı 
bombardıman uçaklarına nazaran da 5 misli bomba 
taşıyabilen karakterde uçaklar olmalarıdır. Binaenaleyh, 
meseleye bu açıdan bakmak gerekir. 

Bu antlaşmanın reddi Türk - Amerikan ilişkile
rindeki siyasî atmosferin daha da soğumasına yol 
açacaktır. Bu antlaşmanın reddi 25 Temmuz 1975 ta
rihinden itibaren; yani aşağı yukarı 11 aydan beri 
faaliyetleri durdurulan savunma tesislerinin akibeti-
ni büsbütün negatif ve sıfıra irca etmek gibi bir ne
tice doğurmanın ötesinde, bu antlaşmanın reddi 
Tüi'k - Yunan savunma dengesinin bozulması ve teh
like doğurması neticesini doğuracak ve bu antlaş
manın reddi ambargonun; yani 5 Şubat 1975'te konu
lan, çalışmaları 24 Eylül 1974'te başlayıp ve 2 Ekim 
1975e kadar tam olarak, ondan itibaren de kade
meli, ama büyük ölçüde devam eden ambargo al
tında Türk savunmasının bulundurulması Türkiye' 
nin bir nevî (tabiri kullanmak da belki mümkündür) 
elinin kolunun bağlanmak istenmesi... Kinı'in karşı
sında?.. Yunanistan karşısında. Antlaşmayı bu açı
dan değerlendirmek lâzımdır. 

Bildiğiniz gibi 2 Ekim 1975'te ambargo iki şe
kilde hafif letilmiştir : Birisi; o ana kadar olan sipa
rişlerimiz, 185 milyon dolarlık malzemenin teslimi; 

İkincisi; ihracat lisansı verilmesi müsaadesi; yani 
Türk Hükümetinin Amerikan serbest piyasasından 
yapacağı mubayaaların çıkmasına müsaade etmek. 

Şimdi kabul edilmiş bulunan 1976 - İ977 Askeri 
Yardım Kanunu, 27 aylık, 1 Ekim 1977 tarihine ka
dar olan Kanunda bu ambargoyu daha ileri bir adım
la kaldıran hükümler bulunmaktadır. Antlaşma, Tür
kiye'ye iki dilim yardım öngörmektedir. Birisi; 1976 
için 31 milyon, 1977 için 31'er milyon dolarlık as
kerî hibe yardımı. Ancak bu, Kıbrıs'ta çok ileri bir 

gelişmenin kaydı şartına bağlanmış ve Cumihurbaş-
kanınm bu konuda vereceği rapor şartına raptedilmiş 
bulunması itibariyle gerçekleşmesi imkânsız bir yar
dımdır. 

Bundan başka 125'er milyon dolarlık iki dilim 
bulunmaktadır. Bunlar, devletten devlete satış dilim
leri şeklindedir ki, 2 Ekim 1975'e nazaran çok ileri 
bir adım telâkki edilebilir: ama bu yanıltıcı da ola
bilir. Zira Türk antlaşmasında yılda asgarî 250 mil
yon dolar öngörülmüştür. 4 yıllık 1 milyar dolar ve 
bunun 1/5'inin de asgarî 20Q milyon dolarının hibe 
şeklinde olması öngörülmüştür. Türkiye bunun ya
rısı şeklindeki dilimle; yani 125 milyon dolarlık di
limle iktifa edemeyeceği gibi, bu Askerî Yardım Ka
nununun geçerlilik tarihi olan 1 Ekim 1977 tarihin
den itibaren bu mevcut antlaşma tasdik edilmediği 
takdirde ambargonun yeniden otomatikman devreye 
girmesi demek olacaktır ki, bu da Türkiye bakımın
dan hiç bir şekilde şayanı kabul değildir. 

Bu hususları .huzurlarınızda ifade ve arz etmek 
istedim. Böyle bir antlaşmanın, bu ciddî meselenin 
reddedilmesi, menfî bir şekilde neticelenmesinin so
rumluluğu doğrudan doğruya Atina'ya ait olacak
tır; olması gerekir. Kendileri tutumlarıyle bunu be
yan etmişlerdir ve kendileri Amerika'daki lobileri
nin faaliyete geçmesi suretiyle bunu teslim ve kabul 
etmiş bulunmaktadırlar. Bu, Türkiye'nin bigâne ka
lamayacağı bir durumu meydana getirir ve Türkiye 
Ege Denizinde gerek ambargo yoluyle ve gerek her
hangi bir şekilde hava ve deniz üstünlüğünün Yu
nanistan'a geçmesine müsaade etmeyecektir. Bunu 
Yunanistan'ın açık şekilde bilmesi lâzımdır ve hatta 
böyle bir durum dış müdahalelerle yaratılmak isten
diği tekdirde, nihayet milletlerarası devletler huku
kunda bilinen ve hatta savaş hukukunda bilinen 
«Önleyici tedbir» tabiri mevcuttur ve Türkiye'yi Yu
nanistan bu tutumuyle böyle bir mecraya dahi mec
bur edebilir, sokabilir. Bunu da Atina'nın açık bir 
şekilde bilip, sorumluluğunu ona göre ölçmesi ve 
neticelerini ona göre çıkarması gerekir. Antlaşma 
çok yönlüdür, çok önemli bir meseledir. Antlaşma
nın yapılmamış olması ihtimali karşısında durum 
başka idi; ama yapılmış bulunan bu antlaşmanın red
di ihtimalinin meydana gelmesi veya bunun tahak
kuk etmesi çok ciddî neticeler doğurabilecek bir me
seledir. 

Bunu bu kürsüden ifade etmek ve sayın senatör
lerin bilgilerine sunmak istedim. Teşekkür ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar). 
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AHMET TAHTAKÎLIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, bu gündem dışı konulmaları ilgili bakanlıkla
ra bildirmek yolunda Başkanlığın bir tutumu var 
mı? Başkanlığın böyle bir mühim tutumundan Hü
kümet malûmattar mıdır; gerek Dışişleri Bakanı, 
gerek Millî Savunma Bakanı? Çünkü, bu konuşma
ların Senatoda böylece gündem dışı tek yönlü, bir 
konu olarak açıklanması kâfi değildir. 

Onun için Başkanlıktan evvelâ şunu istirham 
edeceğim; yürüttüğünüz tutum halamından ilgili ba
kanlara bilgi verildi mi? 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, şimdiye kadar 
_ takip edilen usul; gündem dışı yapılan konuşmalar 

ilgili bakanlıklara duyuruluyor efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim, şu 

Halde, dışişleri Bakanının gelmemesini, sonra da Mil
lî Savunma Bakanının açıklama yapmamasını mem
leketin zararına kaydettiğimi ifade edeceğim. Bu ko
nuyu genel görüşme konusu yapacağım. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANİ FER İD MELEN 
(Van) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Konuşmak mı istiyorsunuz Sayın 
Bakan? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Van) — Bu anda buna muttali oldum. Konu büyük 
kısmı ile Dışişleri Bakanlığını ilgilendirir. Zabıtlar
dan tetkik edilip, gerekirse gerekli açıklama yapı
lır. 

3. — Adana Üyesi Hayrı Önerin, otorite zaafı 
ve kasıtlı atamalar ile toplumu temelden sarsan 
olaylar hakkında gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner tarafından 

Başkanlığa verilen önergede; 
«Otorite zaafının yarattığı boşluk ülkeyi gün 

geçtikçe felâket ortamına sürüklemektedir. Kasıtlı 
köşebaşı atamaları ile yaratılan bu ortamda toplu
mu temelden sarsan olaylar güncel konular haline 
gelmiştir. Özellikle emniyet güçlerinin uygulamala
rı tedirginlik yaratmakta, çekilmez bir ortam gün 
geçtikçe daralmaktadır. 

Bu hususları açıklamak için gündem dışı SGZ isti
yorum. Gereğinin yapılmasını isterim.» deniyor. 

Sayın Hayri Öner, buyurunuz. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Saym Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; 

Önce bugün bölgemden gelen bir telgraf' oku
yacağım ve Başkanlığın bunun için gereğini yapma
sını rica edeceğim. 

«Bölgemizde beyaz sinek tahribatı sebebiyle di
ğerleriyle birlikte Çukobirlik baroları da ertelenmiş
ti. Öyle söylemişti Hükümet; (Çukobirlik borçları 
da bunlarla beraber ertelenmiştir) dem;şii. Bu du
ruma rağmen şimdi çiftçilerimiz icra vasıtasıyk taz
yik edilmektedir. 

İcra faaliyetlerinin durdurulması için gerekli te
şebbüslerin yapılmasına müsaadelerinizi arz eder, 
saygılar sunarız. 

Kadirli ilçesi 
Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı 

Hasan Kütküt 
Kadirli ilçesi 

A. P. Başkanı 
Müşteba Topaloğlu 

Kadirli ilçesi 
Millî Selâmet Partisi Başkanı 

Zeki Bayramoğlu 
Kadirli ilçesi 

Demokratik Parti Başkanı 
Safa Vaisoğlu 
Kadirli ilçesi 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Başkanı 
Mustafa Bozdoğan 

Kadirli ilçesi 
Millî Hareket Partisi Başkanı 

Orhan Büyük ikiz» 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de kasıtlı otoriteyi devretmenin yarat

tığı bunalım ortamı Devleti temelinden sarsmakta
dır. Devlet kuruluşlarına, anayasal ve demokratik 
kuruluşlara atamalarla sokulan bu dipçiğin tek ne
deni belirlenen ve iktidarca özlenen ortamı yarat
maktadır. 

Bu iktidar ulusun verdiği temsil yetkisinden ge
len eylem gücünü sadece bu amaçla sokak eşkiyası-

: na devretmiştir. 10 yıl önce 200 bin silâhlıdan söz 
edenler eğer bugün 300 bin silâhlıdan söz edenlerle 
bir araya gelmişlerse bu bir raslantı eseri değildir. 
Amaç silâhlı militanlarına Hükümetin desteği ile 
eylem ortamı yaratmaktır. Özerk üniversiteler, özerk 

! üniversitelerin yetiştirdiği ve bugün yabana atılma-
! yacak sayıdaki aydın zümre, uyanan halk başlıca 
: hedefleri arasındadır. 

Fakülteleri işgal altında tutan militanlarını Dev
let güçlerine yardımcı gibi göstermek aslında fa-

; kültelere güvenlik amacı ile yerleştirilen emniyet güç-
! lerine verilen bir emrin parolası niteliğindedir. Bu-
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nun başka açıklama biçimi yoktur. Memur kaderi 
ile başbaşa bırakılan bir yerde fakültelere seçile
rek gönderilen emniyet güçlerine «Militanlarımıza 
dokunmayın» demek isteniyor. Aylardan beri do
laştığımız fakültelerde edindiğimiz intiba budur. 

Bu uygulama ile öğrencilik niteliğinden uzak, 
fakülteleri silâhlı işgal altında tutan kandırılmış 
gençlik grupu ve diğerleri ders yapmadan mezun 
olacak; birkaç yıl sonra ilimden, bilimden nasibi
ni almamış boş bir kadro yönetimin köşe başlarını 
tutacak, ülkenin kaderine hükmedecek... Öğretmen 
okullarının iki misli sayıda imam - hatip okulu -aç
manın da nedeni budur. 

Soygun düzeninin sürdürülmesi için toplum ka
sıtlı olarak çağın gerisine çekiliyor. En çok beş 
altı yıl sonra üniversite öğretim üyeleri kadrosun
da da bu hazin sonucu izleyeceğimizi şimdiden Se
natonun değerli üyelerine bildirmek isterim. Böy
lece dünyaya kabul ettirdiğimiz ilim kadrosu, özerk 
üniversite tarihe karışacaktır. Ondan sonra çağın 
gerisinde kalmış teokratik devlet düzenine «Gel» 
diyecekler; akılları sıra bunu tasarlıyorlar. Anaya
sal düzen kuruluşları ehliyetli, yetenekli kişilerin 
elinde olmadıkça anarşiye rahatlıkla dönüşecek 
bir sistemdir. İşte bugünkü iktidarın en iyi bildiği 
sistem budur. 

Sayın senatörler; 

Cumhuriyetin ilânından bu yana lâyiklik hiçbir 
dönemde bu kadar ağır darbe yememiştir. Atatürk 
ilkeleri hiçbir dönemde bu kadar ağır bir saldırı
ya uğramamıştır. Rüşvet ve soygun bu kadar yaşa
mın anaunsurları haline gelmemiştir. 1976'nm Pat
rona Halil'leri, 1976'nın Derviş Vahdettin'îeri ve 
1976'nm Kabakçı Mustafa'ları sokaklarda kol gezi
yor ve demokratik sistemi alabildiğin/; tehdit edi
yor. İktidarın Millî Eğitim Bakanı, ilkel bir insa
nın fidan doğradığı gibi öğretmen ve öğrenci kı
yımı yapıyor. Bugüne dek 23 bin öğretmenin yeri 
değiştirilmiş, 6 bin öğretmen kıyıma uğramıştır. 
Kesin rakamları elimize geçmemekle birlikte 20 bini 
aşkın öğrencinin okulları ve fakülteleri ile ilişkileri 
kesilmiştir. 

Üniversitelere kayıtlı öğrencilerin ancak % 20' 
si (Ki, o da silâhlı işgalci grup) güya öğrenimi sür
dürmüş, şimdi de sınavları engellemektedirler. Tüm 
öğrenciye aynı gözle bakmak istemiyoruz. Biz tüm 
öğrencilerin (işgalci veya diğerleri) öğrenim özgür-
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lüğü ve can güvenliği altında üniversiteye devam 
etmelerinin sağlanmasını istiyoruz. Ancak fakül
telere gönderilen emniyet güçlerinin davranışından 
cesaret alan içerideki öğrenci grupu öğrenci aile
lerine saldırmakta, aileler polisler tarafından tar
taklanmaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi bahçesine yerleştirilen 
karakolun başına getirilen komiserin kim oldu
ğunu biz iktidardan iyi biliyoruz. O komiserin tu
tum ve davranışını, orada ne yapmak istediğini, ora
daki emniyet güçlerini hangi yola sevkettiğini en 
az iktidar kadar biliyoruz. Bu karakolun uygula
masından ötürü ileride doğacak yükümlülüğü ka-„ 
bul etmiyoruz. Şimdiden bunu duyurmak isteriz. 

Öğrenciyi ve öğrenci ailelerini sedyelik ede
bilirler, bizleri sedyelik edebilirler; ama biz bunla
rın reijmi sedyelik etmesine izin vermeyiz. Öğretim 
üyelerinin de en az öğrenci kadar can güvenliği yok
tur. îki aydan bu yana fakülteleri dolaştığımızda 
edindiğimiz izlenim budur. Bunu da Senatonun de
ğerli üyelerine aktarmayı görev sayarım. 

Türk halkının uyandığını, gerçek demokrasi öz
lemi içinde olduğunu gören iktidar kardeşi karde
şe vurdurmaktadır. Çağ dışı kalmış etnik yapıyı mez
hep esaslariyle birlikte tahrik etmelerinin nedeni 
de budur. Bugün Türkiye'de dünyanın hiçbir ye
rinde görülmemiş, hiçbir vicdanın kabul etmediği 
ölçüde etnik yapıyı tahrik söz konusudur. Bu
nu bugünkü iktidarın militanları yapmaktadır. Bu 
yöntemle hesap vermeketen kurtulmak çabası içeri
sindedirler. 

Dışarıda bırakılan öğrencinin hiç olmazsa fakül-
telerdeki yıl sonu sınavlarına girebilmelerini sağla
mak için iki ay uğraştık. Kontenjan Grupu üyeleri 
içerisinde de bunu bilen arkadaşlarımız vardır; on
lar da bizimle birlikte uğraştı; maalesef hiç bir so
nuç elde edemedik. 

Son 15 gün içinde öğrenci ailelerine fakültelerde 
saldırılar başladı. Özellike Hacettepe Üniversitesi bah
çesine yerleştirilen bu karakolda görevli polis memur
ları, kasıtlı olarak öğrenci ailelerine saldırmakta ve 
onların fakülte önlerine gitmelerini engellemek iste
mektedir. 

işgalci güçler özellikle Hacettepe Üniversitesinde, 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde, Yükseliş'te ve Fen Fa
kültesinde akıl almaz tertiplerin peşindedirler. Hükü
meti şimdiden uyarıyoruz; Anarşi ortamını ilim yu
valarında yaratmak, bununla kafasında tasarladığı 
yönetimi getirebileceğini sanmak Türk toplumunda 
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tutarlı bir yol değildir. Bir yıkıntı olacaksa bunun al
tında tertipleyenler kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben, en son söylenmesi lâzım gelen, uzun uzun 

düşünüldükten sonra söylenmesi lâzım gelen bir şeyi 
Yüce Senatonun bu kürsüsünde ifade etmek isterim: 

Bu iktidar, Türk Ordusu içerisinde bir «General 
Pnoş» ararsa sevdasından vazgeçmelidir. Türk Ordu
sunda «General Pnoşe» yoktur. 

Bizim sizinle aramızda bir fark vardır: Siz bu tu
tanakların kaderine terkedilmiş kâğıtlar olarak ar
şivlerde kalacaklarını sanıyorsunuz; ama biz bu tuta
nakların bir gün hepimizin kaderini tayin eden birer 
kader kâğıdı olarak karşımıza çıkacağına inanıyoruz. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Allah Al
lah.. 

HAYRI ÖNER (Devamla) — Evet!. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Tehdide 

bak ya!.. 
HAYRİ ÖNER (Devamla) — Bu bir tehdit değil

dir. Bu herşeyden önce hatırlatmadır ve bu görevdir. 
Aramızdaki anlayış farkını belirtmek için bunu bu
rada ifade etmek zorunluluğu vardır. 

Değerli arkadaşla rım; 
1968'den bu yana Ankara Emniyet Sarayından se

kiz kişi kendisini atmak suretiyle intihar etmiştir. 
Bunların içerisinde bir de yabancı vardır. 

Dünyanın neresinde, demokratik yöntemlerle yö
netildiğini iddia eden hangi ülkesinde bu kadar kısa 
bir süre içerisinde, özellikle Emniyet Sarayına alınan 
zanlılardan sekiz kişi kendisini Emniyet Sarayının 
penceresinden atarak intihar etmiştir?. 

Ben şu hususu hatırlatmadan geçemeyeceğim; 
Benim kanıma göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş
kanı tartışma götürmeyecek kadar yetkiyle mücehhez 
kılınmıştır ve ben şuna inanıyorum; Tanrı dört pey
gamberine alabildiğine yükümlülükler yüklemiş ve 
onları görevle mücehhez kılmıştır. Eğer incelenirse 
birçok yükümlülükler taşıdıkları ortaya çıkar. Türki
ye Cumhurbaşkanının yükümlülüğü nedir?. Yalnız 
burada bir husus, tahmin ediyorum tüm hukukçula
rın dikkatini çekiyor; halkın da bu yönde eğilimi var: 
Cumhurbaşkanın var sayılan yetkilerinin müeyyidesi 
nedir? 

Değerli arkadaşlarım; 
Benib kanaatime göre, Anayasa iyice incelen

dikte, Cumhurbaşkanımızın yetkisinin müeyyidesi 
davranışındadır ve ben öyle sanıyorum ki, Cumhur

başkanımızın el, kol, göz hareketinin hepsi birer mü
eyyidedir. 

Ben bir örnek vereyim: Bugünkü İktidarı kastet
mek istemiyorum. Herhangi.. 

BAŞKAN — Sayın Öner, bir dakika. 
HAYRİ ÖNER (Devamla) — Toparlıyorum efen

dim, bitiriyorum. 
BAŞKAN — Lütfen toparlayın. 
HAYRİ ÖNER (Devamla) — İktidarın başı her 

hafta sonu veya haftanın muayyen bir gününde Cum
hurbaşkanına hesap vermeye gittiği zaman, o hükü
metin, o iktidarın eylem ve tutumuyle Anayasa dışı
na düştüğü iddiası veya görüşüyle isteği reddolunur-
sa ne olur?. 

Ben şuna inanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanı 
tutum ve davranışlarıyle duruma bu ölçüde hâkim 
olurlarsa, Türkiye'de 24 saatte bir iktidar değişir. 

İkinci unsur Cumhuriyet Savcıları... Türkiye Cum
huriyet Anayasasının 132 nci maddesinde Türk hâ
kimi alabildiğine bağımsız; ama karar vermek için 
ona delil getirecek Cumhuriyet Savcısı alabildiğine 
bağımlı... Adliyedeki zabıt kâtibi görevden atıldığı 
zaman Danıştaya başvurabilecek, cumhuriyet savcısı 
Yüksek Savcüar Kurulu tarafından görevden atıldı
ğı zaman başvuracağı hiç bir merci yok. 

Tekrar ediyorum: (İstedikleri kadar gücensinler) 
Bu doğrudan doğruya, açıktan açığa bir Osmanlı sa
rayı oyunudur. Delil getirecek müessese bağımsız ol
madıkça, karar verecek müessesenin bağımsızlığı hu
kuk adına hiç bir şey ifâde etmez. 

Buna rağmen cumhuriyet savcıları göreve başla
malıdırlar, cumhuriyet savcıları masa başında görev 
yapmaktan vazgeçmelidirler, cumhuriyet savcıları tah
kikatı bizzat yapmalıdırlar. 

Bu İktidar ve bunun benzerleri, Jandarma ve Po
lis Nizamnamelerine eklenen birer madde ile Türki
ye'de adaletin tahakkukukunu polisin ve jandarma
nın kalemi ucuna bırakmışlardır. İşte Türkiye'de bü
yük sorun budur, Türkiye'de sokak eşkiyasının at oy
natmasının nedeni de budur. 

Tüm üyelere saygılar sunar, beni dinlediğiniz için 
teşekkür ederim. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündem dışı 'konuşmak üzere sayın üyeler tara

fından müracaatlar var. 12 gündem dışı konuşma is
teği olmuştur. İki sayın üyeye söz verdim; on sayın 
üyenin daha konuşması sırada beklemektedir. 

Bazı arkadaşlarım gündem dışı konuşma sırasının 
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kaç olduğunu, bugün konuşup konuşmayacağını sor
maktadırlar. Bugün gündemimiz yüklüdür. Başka sa
yın arkadaşıma bugün söz veremeyeceğim. Yarınki 

birleşimde diğer arkadaşlarımdan bir kısmım konuş
turma imkânını sağlayacağım. 

Şimdi gündeme geçiyoruz efendim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonu
na (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/392; C. Senatosu: 1/437) (S. Sa
yısı : 596 ve 596'ya 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?. Buradalar. 
Sayın Komisyon Sözcüsü?.. Buradalar. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Müezzmoğlu, 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, dün Yüce Senatonun bilgisine sunulan önerge-
mizıdten sonra oylama işlemine geçilmişti. Zatıâliniz 
oylamada bir araştırma yapılması hakkındaki öneri
nin kabul edildiğini tespit buyurmuştunuz; fakat ko
misyonun teşkili ve kaç kişiden oluşacağı bir karara 
bağlanamadı. Dikkat nazara sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, bu husus önü
müzdeki hafta Salı günü görüşülebilir. Çünkü, sorular 
ve araştırmalara ait müzakereler sah günleri yapıl
maktadır. Bu itibarla, bugün bu konunun görüşülmesi 
mümkün değildir. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Teşekkür 
ederim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon Temsilcisi 
hazır. Kanun tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın üyeler, bu tasarının daha önce Genel Ku
rulumuzda tümü üzerindeki görüşmeleri devam eder
ken sayın Komisyon tasarıyı geri almışlardı ve bu 
itibarla müzakereler yarıda kalmıştı. Komisyon ta
sarıyı görüştükten sonra Genel Kurula getirmiş ve bu 
suretle gündeme girmiştir. 

Tasarının öncelik ve ivedilikle, bitinceye kadar 
görüşülmesi hususunda daha evvelce bir karar alın
mıştı. Bu cebeple tasarıyı görüşmeye devam ediyoruz. 

(1) 596 S. Sayılı basmayan 2.6.1976 tarihli 72 
nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

596'ya 1 nci ek basma yazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor. 
Tümü üzerinde konuşmak isteyen sayın üye var 

mı?., 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
senatörler; 

Genel Kurulun 2 Haziran 1976 tarihli 72 nci Bir
leşiminde cereyan eden görüşmeler ve verilen önerge
ler karşısında Sayın Komisyon Başkanınca geri alı
nan 596 S. Sayılı Kanun tasarısı hakkındaki rapor, 
Komisyonun 8 Haziran tarihinde Genelkurmay Baş
kanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin iş
tirakiyle yaptığı toplantıda yeniden incelenmiştir. 

Bu toplantıda ilk olarak konuşturulan Millî Sa
vunma Bakanlığı sayın temsilcisi, 596 S. Sayılı Ka
nun tasarısının gerekçesini ve metnini bir daha açık
lamış ve tasarının aynen kabulü için Sayın Millî Sa
vunma Bakanının Genel Kurulda vermiş olduğu 
önergeyi hatırlatarak sözlerini bağlamıştır. 

Bu açıklama ile Genel Kurulda sayın üyeler ta
rafından yapılmış olan konuşmaları ve önerileri dik
kate alarak rapordaki metin üzerinde bazı değişik
likler yapmaya yönelen Komisyonumuz; sonuçta ta
sarının değil, hazırladığı yeni ek rapordaki metnin 
kabulünü kararlaştırmıştır. 

Komisyon yeni değişiklikleri yaparken, tasarının 
doğrudan, 211 sayılı Kanunun 108 nci maddesine bir 
bend ile iki fıkra halinde eklenmesini değil, bunların 
değişik olan maksat ve şümullerini ortak bir temel 
teşkil edecek bir başlangıç fıkrası üzerinde telif edici 
yeni bir düzenlemeye gidilmesi; yani «Askerî Nakil 
Vasıtalarından İstifade» başlığım taşıyan 108 nci 
maddenin kanun tekniğine ve yazı usullerine uygun 
bir biçimde ve tüm halinde değiştirilmesi yolundaki 
ilk görüş ve kararını muhafaza etmiştir. 

Yaptığı değişikliklerle ilk rapordaki tasan metni
nin (a) fıkrasına (ki, temel fıkradır bu) «Silâhlı Kuv
vetlerin asıl hizmetlerini aksatmamak şartıyle» iba
resi ilâve edilmiş, (b) fıkrasının 5 nci ve 6 nci bend-
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leri ise tasarıdan çıkarılmıştır. Bu çıkarılanların neler 
olduğunu önerdiğimiz metni arz edince kolayca an
layacaksınız. 

Tasarının diğer kısımları olduğu gibi korunmuş
tur. Buna göre yeni 108 nci maddeyi arz etmeden, 
üç önemli husus üzerinde de kısa açıklamalar yapmak 
istiyorum. 

Yeni düzenlenen 108 nci maddenin (a) fıkrasında 
yer verilen «Kanunların belirttiği esaslar gereğince» 
ibaresi ile; 211 sayılı Kanunun kendisi, gereğinde 
Devletin bütün nakil vasıtalarının Silâhlı Kuvvetlerin 
vasıtaları dahil olmak üzere kullanılmasına cevaz ve 
yetki veren 5442 sayılı îl İdaresi Kanunu, 6831 sayılı 
Orman Kanunu (ormanlardaki yangınlara karşı kul
lanılmak üzere), 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir 
Âfetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanun ve Sivil Savunma Kanunu 
gibi kanunlar kastedilmektedir. 

Sayın Muhsin Batur 72 nci Birleşimde yaptığı ko
nuşmada, 108 nci maddedeki personel servis araçları
nın ihdasındaki şartların değiştiğine ve dolayısıyle 
bunlara ilişkin esasların da gözden geçirilmesi lüzu
muna değinmişti. 

Hatırlanacağı üzere, personel servisleri yalnız as
kerler için değil, ilgili maddeleri 211 sayılı Kanunla 
tutarlı olan 237 sayılı Taşıt Kanununun 7 nci mad
desine dayanılarak ihdas edilmiştir. 7 nci maddenin 
bunu belirten fı'krası şöyledir : 

«Devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük mer
kezlerde işletilen muayyen tarifeli taşıtlarla, (yani 
belediye ve belediyelerden taşıma izni almış olan ta
rifeli özel taşrtlarla) memurların zamanında işbaşında 
bulunmalarını temin edecek yeterlilikte olmadığı hal
lerde, kurumlarca ve Devlet dairelerince memurlar 
için otobüs seferleri ihdas olunabilir. Bu otobüsler 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulunca tasdik olunacak esaslar dhilinde işletile
bilir.» 

237 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
beri Devletin her kesiminde geniş ölçüde uygulan
makta olan personel servislerine bu yılın Bütçesiyle 
de yeni vasrtaların katılması öngörülmüştür. Bu yı
k ı Bütçesinden Devlet kuruluşlarına (ki, büyük ço
ğunluğu personel hizmetleri için kullan ılrnak üzere) 
ahnacak nakil vasıtalarının cins ve miktarları şöy
ledir; 

Bütçe iCanunuoun (R) ve (T) cetvellerine göre arz 
ediyorum: 

«Binek 
Station vagon 
Kaptıkaçtı 
Pikap 
Motorsiklet 
Bisiklet 
Otobüs 
Kamyon - Kamyonet 
Arazöz 

1 140 
69 

418 
1 434 

151 
20 

219 
842 

1 

Uçak 2 (Devlet Ha-
*a Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü için) 

Ambulans 70 (Devlet Ha
va Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü için) 

Olmak üzere yalnız bu Bütçe yılında alınacaklar 
toplam olarak 4366 araç ediyor. Bu da aşağı yukarı 
iki tümeni donatacak araç demektir. 

Nüfus yoğunluğu artan ve süratle büyüyen bele
diyelerimizin bugünkü imkânsızlıklanyle ulaştırma 
yetersizlikleri ve sürekli olarak maruz bulundukları 
grev ihtimalleri karşısında (ki, bunun bir ölçüde de
nemesini geçen sene Ankara Belidyesi Otobüs İşlet
mesinin greve gitmesiyle bu şehir halkı yaşadı), hiz
mete geliş ve hizmetten dönüş disiplinini sağlamak ve 
belediyelerin bu alandaki sıkıntılarını hafifletmek 
için personel servislerinin korunması ve işletme yö
nünden fckonomik bir biçimde geliştirilmeleri gerekli
dir. 

Tasarı barışta, olağanüstü hallerde önemli kişi
lerle önemli görev ve hizmetler için hava ulaştırma 
araçları ı.ahsisini Sayın Genelkurmay Başkanının em
rine bağlamaktadır. Uygulamada birçok güçlük ve 
gecikmelere sebebiyet verecek olan bu esas, Silâhlı 
Kuvvetlerin teşkilât ve bağlantı durumlarına da pek 
uygun değildir. Çünkü, 211 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine göre Türk Silâhlı Kuvvetlerine daM olan 
ve kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına sahip bu
lunan Jandarma Teşkilâtı kendi özel kanunları gere
ğince İçişleri Bakanlığı emrinde hizmet görmektedir. 
Bu önemli husus dikkate alınacak olursa, Genelkur
may Başkanının emri bütün askerî nakil vasıtalarına 
şamil olamayacak demektir. Bu sebeple bütün askerî 
nakil vasıtalarının tahsis işlemlerini, yetkili kılınacak 
ve Sayın Genelkurmay Başkanının görüşlerine uyula
rak hazırlanacak bir talimatnameye göre belirlenecek 
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komutanlıklara yüklemek daha pratik bir çözüm ola
caktır. 

Bu düşüncelerle, halen iki fıkra ve dört bendden 
oluşan 108 nci maddeyi ve dolayısıyle tasarıyı, mev
cut hükümlerini de tamamen kapsamak ve 211 sayılı 
Kanunun diline ve yazı tertiplerine uymak üzere şöy
le düzenledik: 

«211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 108 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun tasarısı. 

Madde 1. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108 nci 
madesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 

VI. — Askerî Nakil Vasıtalarından İstifade 
Madde 108. — a) Askerî kara, deniz ve hava 

nakil vasıtaları malı oldukları kuruluş ve kadroların 
belli hizmetlerinden başka, asıl hizmetlerini aksat
mamak şartıyle, barışta ve savaşta kanunların belirt
tiği esaslar gereğince diğer resmî hizmetler ile âcil 
yardimlar ve önemli kişilerin acele görevleri için de, 
başgösterecek ihtiyaca ve mevcut imkânlara göre, 
yetkili kılınacak komutanlıklarca tahsis edilebilir. 

b) Askerî nakil vasıtalarından; subay, askerî 
memur ve astsubaylar ile bu Kanunun şümulüne gi
ren aileleri, aşağıdaki hallerde faydalanabilirler; 

1. — Mesaiye geliş ve gidiş için ihdas edilecek 
servis vasıtalarından, 

2. — Şehir içi ev eşyası ve mahrukat nakline tah
sis edilecek vasıtalardan, 

3. — Uzak garnizonlarda oturanların kendileri 
ve ailelerinin şehirle irtibatlarının temini ve çocuk
larının okula götürülüp getirilmesi için ihdas edile
cek servis vasıtalarından, 

4. — Acilen şevki gereken tabip, hasta - yaralı 
ve cenazeler için tahsis edilecek vasıtalardan, 

5. — Umumî vasıtaların işlemediği garnizon ve 
kıtalara tayin edilen subay, askerî memur ve astsu
bayların zatî eşyaları ile, ailesi efradı ve kendisi, 
umumî vasıtanın en son gittiği yerden vazife mahal
line kadar askerî vasıtayla götürülür ve getirilir. 

c) Ayrıca, barışta olağanüstü hallerde ve sa
vaşta; 

1. — İzinli personel, resmî ve manevî hizmetle
rin gerektirdiği hizmetler için görevlendirilecek ve
ya davet edilecek personel ile sivil moral ekipleri, 
harekât bölgesine ve harekât ile ilgili garnizonlara 
geliş ve dönüşlerinde askerî kara, deniz ve hava na
kil vasıtalarından faydalandırılabilirler. 

2. — Önemli asker ve sivil kişiler ile sürati ge
rektiren önemli görev ve hizmetler için, yetkili kı

lınacak komutanlıklarca askeri hava nakil vasıtaları 
tahsis edilebilir. 

d) Yukarıdaki maksatlar için; askerî kara, de
niz ve hava nâkil vasıtalarının tahsisi ve bunlardan 
istifade usulleri talimatname ile tespit olunur.» 

Sayın senatörler; 
Uygulamalara ve maslahata daha uygun bir hale 

getirdiğimiz arz ettiğim şu tasarı metninin aynen 
kabulünü diler, Komisyonumuzun Yüce Heyete say
gılarını sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpan. 
Tasarının tümü üzerinde görüşmek isteyen?.. Sa

yın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(Van) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Hükümetin teklif ettiği değişiklik bu maddenin 

sadece bir fıkrasına aitti. O da nakil vasıtalarından 
hasta, cenaze ve tabipler yanında, bu hastaların re-
fakatçılarının da faydalanması, ayrıca olağanüstü hal
lerde ve savaşta harekât bölgelerine moral uçağı tah
sisi bir de önemli kişiler için gerektiğinde Genelkur
may Başkanlığının müsaadesiyle uçak tahsisinden iba
retti. 

Komisyon bu teklifi esas olarak bizim Hüküme
timizin değiştirmediği maddenin diğer fıkralarım da 
içine alarak yeni bir şekil vermiştir. 

Bundan evvel Komisyonun getirdiği metinde bazı 
sakıncalar görmüştük, o vakit görüşümüzü burada 
arz etmiştim. Bu defa Komisyon yeni getirdiği me
tinde bu sakıncaları ortadan kaldırmıştır. Komisyo
nun getirdiği metni aynen kabul etmekte bir sakınca 
yok. Yalnız şöyle bir durum var : 

O takdirde, bir değişiklik olduğu için, tekrar 
Meclise gidecek, belki de Meclis tatile gireceği için 
yetişmeyecektir; devre sonuna kadar kalacaktır. 

Komisyon esasen yeni getirdiği metinde yeni bir 
şey getirmemiştir. Eski fıkraları aynen tekrar et
miştir; ifade değişikliği yapmıştır. Yani yaptığı de
ğişiklik ifade değişikliğinden ibarettir. İfade değişik
liği için de bu kanunun böyle 5 - 6 ay geri kalmasın
da da bir yarar yoktur sanıyorum. 

Eğer yüksek Komisyon lütfedip kabul ederse, biz 
yine Hükümet teklifinin oylanmasını rica edeceğiz. 

Arz ettiğim gibi Komisyonun bu defa getirdiği 
metinde bir sakınca yoktur. Eski mevcut, mer'i hü
kümleri aynen tekrar etmiştir, ifade değiştirerek ifa
de etmiştir; ama bir değişiklik olduğu için tekrar 
Meclise gidecektir, uzayacaktır. 
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Bizim mevcut hükümlerden bir şikâyetimiz yok. 
Sadece ihtiyaç olan fıkrayı değiştirdik. Komisyon 
lütfederse, iltihak ederse biz Hükümet olarak Hü
kümet metninin oylanmasını ve kabulünü tercih ede
riz; ama arz ettiğim gibi Komisyonunun yeni met
ninde de bir sakınca görmüyoruz. Bundan evvel üze
rinde durduğumuz noktalar ıslah edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben söz istiyorum. 

AHMET TAHTAK1L1Ç (Uşak) — Ben de söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Batur. 
MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Sayın Bakanın buradaki açıklaması üzerine söz 
alma lüzumunu hissettim. 

Sayın Bakan Komisyon metnine katıldıklarını; 
fakat esasında Komisyon metniyle Hükümetin sevk 
ettiği tasarı arasında bir fark olmadığım belirttiler. 
Ben buna katılamıyorum. Şöyle ki : 

Bir defa kanun tekniği bakımından madde çok 
eksik olarak hazırlanıp Meclise sevkedilmişti. Biz 
Komisyon olarak bu redaksiyonu yaptık; zait ola
rak mana üzerinde de değişiklik yaptık. Kısaca su
narsam, o zaman aradaki farkı tebarüz ettirmiş olu
rum. 

Hükümet tasarısında son paragraf, bölüm olarak; 
«Barışta olağanüstü halerde, Genelkurmay Başka
nının emri ile önemli kişiler veya görev ve hizmet
ler için hava ulaştırma araçları tahsis edilebilir» ifa
desi var. Biz bu ifadeyi değiştirdik. Sebebi de; işler 
hale getirebilmek, realiteyi uydurabilmek ve sorum
lulukları paylaşabilmek bakımından, «önemli asker 
ve sivil kişiler ile sürati gerektiren önemli görev ve 
hizmetler için, yetkili kılınacak komutanlıklarca as
kerî hava nakil vasıtaları tahsis edilebilir» dedik. Ma
naca tamamen ayrı şeyler. 

Bu bakımdan dikkatinize sunar ve hakikaten 
hüsnüniyetle ve bütün partilerce Komisyonda müş
terek anlayış içinde hazırlanmış olan Komisyon met
ninin kabulünü yüksek tasdiklerinize arz ederim. 

Sağ olun. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Ben vazgeç
tim efendim. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın Başkan, 
ben bir noktayı belirtmek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın sena
törler; 

İzlediğim kadanyle her bulunduğum yerde, bu İç 
Hizmet Kanunu hükümlerinden ordu mensuplarının, 
gayet titiz bir şekilde zarurî hallerde istifade ettik
lerini gördüm. 

Buna karşılık, imkân elverdiği takdirde; yani mev
cut vasıtalarda yer olduğu takdirde mahallî halkın, 
hastanın veyahutta okul çocuklarının istifade etti
rilmesi hususu o mahallin kumandanının takdiriyle 
uygulanmaktadır. 

Şimdi bu kanun tasarısı gelirken gerek Hükü
metten, gerek Sayın Bakanlıktan ve gerekse Komis
yondan isteğim, imkân elverdiği takdirde mahallî 
çocukların da okuldan ve sağlık hizmetlerinden ya
rarlandırılmaları hususudur. Bu husus asker millet 
olan Türk Ulusunu Ordusuyle bütünleştirir. Bunda 
kıskançlık yapmak Türk Ordusuna saygısızlık ola
caktır; bunu bilhassa arz etmek isterim. Bunda kıs
kançlık yapmayacağız. Subay çocukları okula götü
rülüyor, vasıtalarda çok boş yer oluyor. Mahallî ço
cukların da bu boş yerlerden istifadeleri hususunda 
oradaki kumandan kanuna itaat etmemek gibi bir 
duruma niçin düşsün, niçin müşkül durumda kalsın? 
Niçin bu durum kanunî hüküm ve tüzükle uygulan-; 
mıyor? Niçin bu sıkıntı? Bu kıskançlık nereden ge
liyor? 

Çünkü, asker miletiz. Bunu tefrik ettiğimiz müd
detçe veya bunun tefrikine vesile olacak çeşitli ka
nunlar Türkiye'yi çok büyük badirelere sokar. 

Bu itibarla, asker millet kavramına önem vere
lim ve Türk halkının fakir çocuklarının, okula yaya 
giden köylü çocuklarının, subay çocukları için gar
nizona giden araçlarda eğer boş yer varsa götürül
mesi gerekir görüşündeyim. Bu görüşüme paralel 
olarak (nasıl olsa kanun Meclise gideceği için) bir 
değişiklik önergesi takdim edeceğim; kabulünü has
saten istirham ederim. Bu, Ordumuza en büyük say
gının bir gereğidir ve her kumandan da bunu düşü
nür; bulunduğu yerde gizli olarak yapar. Bu açık ve 
seçiktir. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
İki önerge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka

nununun müzakeresinde, Millet Meclisi metninin 
esas alınmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun tasarısının, şifahen 

arz clîiğim nedenlerden ötürü Millet Meclisinden 
geldiği şekliyle kabul edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Van 
Ferid Melen 

Milli Savunma Bakanı 

BAŞKAN — İki önerge de aynı mahiyettedir. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önergeler 

üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önergelerin ikisi de aynı mahiyet

tedir. Birisi Saym Bakan tarafından verilmiş, diğe
ri Sayın İskender Cenap Ege tarafından verilmiş
tir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Öner
genin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, önergenin lehin
de mi, aleyhinde mi söz istiyorsunuz efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aleyhin
de iki cümle söylemek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurunuz efendim. 

FfcKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Önergelerin aleyhinde fikir söylemenin gereğini 
nereden duyduğumu önce arz edeyim. 

İşittiğiniz gibi Sayın Bakan önerge vermeden ön
ce, Bakanlığının görüşünü burada bildirirken. «Ko
misyonun yaptığı yeni metnin daha mükemmel bir 
metin olduğunu ve bu Kanun metninin geçmesinin 
yararlı olacağını» ifade etti, ama arkasından şöyle 
bir ibare kullanmaktan da kendisini alamadı... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Van) — Hayır, öyle bir şey söylemedim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın Ba
kan dedi ki, «Eğer Komisyonun yaptığı yeni metni 
kabul ederseniz, o takdirde bu Kanun tasarısı Mec
lise gider, ba itibarla vakit geçer. Vakit geçmesini 
önlemek için Hükümet tasarısı şeklindeki metnin ka
bulünü istirham ederim.»' 

I Demek ki, şimdi verdikleri önergenin dayanağı, 
I Kanunun bu Meclisten öbür Meclise gitmesini önle-
I meye yönelik. 
I Arkadaşlar; 
I Vahim demeyeceğim, ama garip geldi bana bu 
I mantık. Çünkü, sistemin esasına taalluk eden bir iti-
I razı ortaya koydular Sayın Bakan. Biz, çok meclis -
j li bir yasama sistemi içinde yıllardan beri çalışan bir 
I ülkedeyiz. 
I Şimdi, bir kanun Millet Meclisinde görüşüldük-
I ten sonra Senatoya gelip, Senato Komisyonunca süz-
I geçten geçirilip daha iyi bir hale getirildiği ikrar edil-
1 dikten sonra, sadece değiştirmeden dolayı Meclise 
I gitmesini emreden Anayasa hükmünün hiç bir şey 
I ifade etmediğini veya çift meclisli yasama organı 
I sisteminin bir yerden bir çeşit hafife alınması gibi 
I bir mantıkla bu önergeyi kabul etmeye olanak yok-
I tur. Apaşikâr bellidir ki, bu Kanun metninde, Sena-
I to Komisyonun yaptığı değişiklik, bu Kanunun aıtıa-
I çına daha uygun bir hukuk mantığı taşımaktadır. 
i Biraz evvel Sayın Batur burada ifade buyurdu-
i 1ar. Daha evvel Komisyon adına konuşuldu ve bu 
I metnin daha uygun, daha mantıklı olduğu ispatlandı. 
t Sadece, öbür Meclise gitmeden dolayı geçecek za-
I manı kazanmak için, daha iyi bir metni, daha elve-
I rişsiz bir metne tercih» etmeme durumuna bizi getir-
I memesi lâzımdı Sayın Bakanın. 

t Bu itibarla, verdiği önerge, sistemin esasına değ-
[ gin. bir itiraz gibi gözüküyor ve üstelik de kanunla-
I rın mükemmel yapılmasını önleyici bir mahiyet arz 
I ediyor. 
I Bu bakımdan, gerek sistemin muhafazası, gerek-
I se daha mükemmel bir kanun yapma ile yükümlü Se-
I natonun görevine engel olucu mahiyette olan bu 
E önergenin kabul edilmemesini rica ediyorum efen-
I dim. 

I MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
i (Van) — Söz istiyorum Saym Başkan. 
I BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Bakan. 
| xMÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
1 (Van)— Sayın arkadaşlar; 
i Biraz evvel konuşan muhterem hatip galiba be-
j ni dinlememiş. Ben, getirilen metin daha mükemmel 
I metindir, daha olgunlaştırılmış metindir demedim, 
I böyle bir ifade kullanmadım. Şunu söyledim : 
i Hükümet, içhizmet Kanununun bir maddesinin 
i sadece bir fıkrasında değişiklik getirmiştir; mahiye-
t ti şudur... Komisyon almış, buna ilâveten, değişti ril-
| meşini istemediğimiz; yani teklifte yer almayan 2. 
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3, 4 ve 5 nci fıkraları da oturmuş yeniden yazmış. 
Hükümet bu değişikliği istememişti. 

•Bir defa, Tüzük bakımından kabili münakaşadır; 
Meclisten gelmeyen bir şeyi Komisyon oturup yeni
den burada tedvin eder mi, etmez mi, edebilir mi, 
edemez mi? Tüzük bakımından, Anayasa bakımın
dan, bundan evvelki celsede hatırladığıma göre bu
rada tartışıldı, ben ona girmedim. Çünkü, sakınca
larını bertaraf etmişti bizim itiraz ettiğimiz. 

Şunu ifade ettim; Komisyonun getirdiği bu yeni 
değişiklik metni, mer'i Kanundaki (ki, Hükümetin 
değiştirmek istemediği olduğu gibi bıraktığı) hüküm-» 
lere uygundur. Sadece, ifade değişikliği vardır; bir 
yenilik getirmiyor. Yenilik getirmediğine göre, bir 
ifade değişikliği uğruna bu Kanunun yürürlüğünü 
5-6 ay geriye atmakta yarar yoktur, dedim. Eğer bir 
yenilik, bir salâh, bir düzeltme getirse, arkadaşımı
zın dediği gibi daha mükemmel bir hale getirmiş ol
sa ve bunu ifade etsem, elbetteki öteki kısmı iste
mem, ama ben öyle demedim ve yine tekrar ediyo
rum : Getirilen bir değişiklik yok; ifade değişikli
ğinden ibarettir. Hükümet bu fıkraların değiştiril
mesini istememiştir. Bir fayda da yoktur. 

Sadece, Sayın Batur bir noktasına işaret etti; 
«Efendim, Genelkurmay Başkanına ait olan yetkiyi, 
Genelkurmay Başkanı komutanlara da verebilsin...» 
dedi. Yine verebilir, bu hüküm olmadan da verebi
lir. Madem yetki kendisinin yine verebilir. 

Bu sebeple ben bu Kanunun geciktirilmesinde fay
da olmadığını söyledim. Yine tekrar ediyorum; ye* 
ni bir şey getirmediğine göre, geciktirilmesi, Mecli
se gitmesi konusunda ne fayda görüyor arkadaşım?.. 
Hem burayı, hem Meclisi; yararı olmayan bir şey 
uğruna çalıştırmakta fayda mı görüyor? 

BAŞKAN — Sayın Tuna, lehte mi aleyhte mi 
söz istiyorsunuz efendim? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa
yın Bakan ifade buyurdular. Lehinde söz istiyordum, 
fakat vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın İskender Cenap Ege tarafından verilen 

önerge ile Sayın Bakan tarafından verilen önerge ay
nı olduğu için, Sayın Ege tarafından verilen önerge
yi tekrar okuyup oylarınıza sunacağım. 

Başkanlığa 
211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Ka-< 

nununun müzakeresinde Millet Meclisi metninin esas 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
iskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Sayın üyeler, biliyorsunuz Komis
yon tarafından hazırlanan bir metin var, bir de Mec
lis tarafından hazırlanan metin var. Verilen Önerge 
Meclisten gelen metnin esas alınıp, bunun üzerinde 
müzakere yapılmasını istemektedir. Bu önergeyi bu 
suretle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Met

nin kabulünü istiyoruz. O müzakere oldu; üzerinde 
müzakere oldu, bitti. Biz Millet Meclisi metninin 
kabulünü istiyoruz. 

BAŞKAN — Ben de öyle söyledim Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ha

yır efendim, siz «Millet Meclisi metni üzerinde mü
zakere açılmasını» dediniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Durum şu : 
Sayın Ege vermiş olduğu önergede, Millet Mec

lisinden gelen metnin kabul edilmesini istemektedir. 
Ben de bu önergeyi bu hali ile oylarınıza sunuyo
rum. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
bu haliyle bu önergeyi bu anlamı ile uygulayamaz
sınız. Maddelere geçildiği zaman ancak oylayabilir
siniz. Sizin işleminiz uygundur. 

BAŞKAN — Tümünü oyluyorum, bitmiş değil 
efendim. Şunu tasrih edeyim : 

Sadece Meclisten gelen metin kabul edildiği tak
dirde, bu metnin maddeleri üzerinde müzakere de
vam edip... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zaten bir mad
de efendim. 

BAŞKAN — Neyse efendim... 
Şimdiye kadar tümü üzerinde müzakere yapılı

yordu. Bu kabul edildiği takdirde maddelere geçe
ceğiz. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan, önce Komisyonun raporu müzakere edi
lecek. Komisyonun raporuna göre, değişmiş Millet 
Meclisinden gelen metin; o madde üzerinde herkes 
bildiğini söyler, müzakeresi biter metnin, ondan son
ra bu madde oylanır. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, müzakereler ya
pıldı efendim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Manbul) — Mad
denin müzakeresi yapılmadı efendim. 

BAŞKAN — Bir önerge var efendim; önerge 
var... 
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FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — An- I 
cak maddenin müzakeresi bittikten sonra önerge oy- I 
lana bilir. I 

BAŞKAN — Yok efendim; öyle bir usul yok Sa- I 
yın Esatoğlu. I 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa- I 
ym Başkan, 1 nci madde müzakere edilsin. I 
-. RECAİ KOCAMAN (Artvin) — İzin verirseniz 
usul hakkında bir söz söyleyeceğim Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik Sayın Kocaman. I 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — O önergeyi şu 

anda oylayamazsınız Sayın Başkan; bunu bulundu- I 
ğum yerden izah ermek istiyorum... I 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeyi oylarınıza I 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... I 
Önerge kabul edilmişt r. Bu suretle Meclisten gelen I 
metnin müzakeresine başlıyoruz. } 

Tümü üzerinde müzakereler bitti, maddelere ge- I 
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka- I 
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Millet Meclisinden gelen metnin maddesini oku- I 
tuyorum efendim : > I 

21.1 Sayılı TürEi Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kaiîu- I 
nunun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonuna I 
(e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında kanun I 

tasarısı. I 

Madde 1.-— 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı I 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 10S I 
nci maddesinin i nci fıkrasına (e) bendi ile birinci I 
fıkradan sonra aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. I 

e) Acilen şevki gereken hasta ve cenaze nakille- I 
ri için tahsis edilecek vasıtalardan, I 

Savaşta ve olağanüstü hallerde, «izinli personel ve I 
hizmetin- gerektirdiği diğer işlerde görevlendirilecek I 
personel ile sivil moral ekipleri, harekât bölgesine I 
ve harekâtla ilgili diğer garnizonlara gidiş ve dönüş- I 
lerinde kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarından I 
yararlandırılabilirler. I 

Barışta olağanüstü hallerde, Genelkurmay- Başka- I 
ılının emri ile önemli kişiler veya görev ve hizmetler I 
için hava ulaştırma araçları tahsis edilebilir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?... 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Mü
saadenizle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
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Efendim, Komisyon önerisinin 1 nci maddesin
de Sayın Bakanın ifade ettikleri gibi fark yok de
ğil; önemli farklar vardır. Bu farkların tekrarından 
kaçınıyorum. Sayın üyeler yan yana bulunan öneri 
metni ile Meclisten gelen metni gözden geçirirlerse 
bunu görürler. Ben Komisyon Sözcüsü olarak ve 
şahsen de yaptığımız öneri metnindeki 1 nci mad* 
denin aynen kabulünü tekrar arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
başka sayın üye?.. Yok. 

Sayın üyeler, Sayın Mehmet Feyyat tarafından 
verilmiş bir önerge var okuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
(S. Sayısı 596'ya 1 nci ek) 21.1 Sayılı Kanunun 

108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonuna (e) ben
di eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisi 
metni sonuna ilişik fıkranın eklenmesini, teklifimin 
oylanmasını arz ederim. 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

Teklif : 
Mezkûr taşıt vasıtalarından imkân elverdiği tak

tirde mahallî halkın okul, sağlık ve önemli sosyal 
hizmetler nedeniyle yararlandırılır. 

BAŞKAN — Bu önergenin leh ve aleyhinde ko
nuşmak isteyen?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, af edersiniz; bu kanunun şöyle veya böyle 
çıkması artık bir tutum ve davranışa bağlı oldu. Oy
sa, bilindiği gibi, kanunların yapımına değgin usul
ler İçtüzükte yer almıştır. Siz bu önergeyi oylarsa-
nız, Millet Meclisi metnini kabul ettirirsiniz. Çünkü, 
o teklif kabul edildikten sonra maddelere geçtiniz; 
ama o önerge daha evvel kabul edildiğine göre, bi
zim artık bir müzakere olanağımız kalmadığı gibi, 
değişiklik yapma olanağımız da kalmamıştır. Millet 
Meclisi metni kabul edildi, kanun bitti... Bu yanlış 
oluyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Millet Meclisi... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, lütfen benim önergem bir daha okunsun. 
BAŞKAN — Efendim, oylandı geçti. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır 

okunsun, lütfen efendim. Lütfen okunsun. 
BAŞKAN — Sayın Ege, lüzum görüyorsanız oku

yayım. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Lütfen 

efendim. 
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BAŞKAN — Hayır oylandı. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Faydası 

yok, Sayın Başkan. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Var, 

okunsun efendim. 
BAŞKAN — Metin bir maddeden ibaret ve oku

dum. Anlaşılmadı mı bilmiyorum?.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Okunsun 

efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 3 madde

si var. 
BAŞKAN — Esas bir maddesi var. 
Efendim, oylanmıştır. Şimdi Sayın Feyyat tara

fından verilen önergeyi okudum. Bu önergenin leh 
ve aleyhinde konuşmak isteyen?... Yok. 

Önergeye Hükümet katılıyor mu?,. Katılmıyor. 
Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
Sayın üyeler, maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. —- Bu Kanun yayımı tarihinde yiirur-
lüğs girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. Hayırlı ol
sun. 

2. Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
7milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/406; C. Senatosu : 1/442) (S. Sayısı : 597) (1) 

(1) 597 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin sırasına gö
re müzakerelere devam ediyoruz. 

Gündemin 2 nci sırasında Tekel Genel Müdür
lüğü Döner Sermayesinin 7 milyara çıkarılmasına iliş
kin kanun tasarısı mevcuttur. Bu tasarı hakkında 
bir önerge vardır, okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin 7 

mliyar liraya çıkartılmasına ilişkin kanun tasarısının 
Tekel Genel Müdürlüğünün çalışmalarında karşı
laştığı güçlükleri bertaraf edebilmek için biran ön
ce kanunlaşmasında yarar gördüğümüzden, Genel 
Kurulda gündemdeki bütün işlere takdimen, görüş
melerin sonuçlanıncaya kadar öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Yiğit Köker 
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. Yerinde. Hükü
met Temsilcisi-. Sayın Aykon Doğan yerlerini almış
lardır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkan?. 

BAŞKAN — Konuşmak mı istiyorsunuz Sayın 
Tahtakıhç?. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Tümü üzerin
de konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylayacağım. Da
ha müzakereye başlamadık. Söz istiyorsanız sıraya 
kaydedelim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Lütfen efen
dim. 

BAŞKAN — 597 Sıra sayılı tasarının gündemdeki 
konulara takdimen görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Aynı tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi

ni ve tasan üzerindeki müzakereler bitinceye kadar 
öncelik ve ivediliğin devam ermesini oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum: 
Raporun okunmamasını kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Maddelerin okunup okunmamasını oylarınıza su

nuyorum. Maddelerin okunmamasını kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye
ler?. Buyurun Sayın Tahtakıhç. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Aslında Tekel Genel Müdürlüğünün Döner Ser
mayesinin artırılması, bu Kurumda, gerek sayıca, ge
rekse nitelikçe birtakm ilerlemeler bakımından yerin
de. Yalnız, 1 milyar 700 milyon liralık bir sermayenin 
7 milyara çıkarılması olayı, içinde bulunduğumuz 
Devlet malî koşullan bakımından Senatonun önemle 
üzerinde duracağı bir noktadır. Kaldı ki, 1 milyar 
700 milyonun, 7 milyara çıkarılmasıyle kalınmıyor, 
Bakanlar Kuruluna bir kat daha bu döner sermayeyi 
artırmak yetkisi veriliyor. 

Memnun olduğum bir nokta; Maliyemizin çok de
ğerli ve Bütçenin genel planlaması, Türk Maliyesi
nin gerçek durumu hakkında bilgi sahibi olan bir ar
kadaş, bugün Hükümet temsilcisi olarak kanunun 
müzakeresinde hazır bulunuyor. 

Arkadaşlar; 
Şimdi sorsak; «Hangi planla 1 milyar 700 mil

yon liralık sermayeyi 7 milyara çıkarıyorsunuz?» 
desek, önümüze bir plan getirilebileceğini umut et
miyorum. Buna rağmen, haydi 7 milyara çıkarttık; 
Parlâmentonun bu birinci 7 milyarın şartını görüp 
de, bu kurumdaki genel akımı, genel durumu görme
den bir de Bakanlar Kuruluna 7 milyar lira daha ar
ınmak salâhiyeti verilmesi, ne malî düzenimiz ba
kımından, ne malî durumumuz bakımından, ne de 
bu nevi döner sermayelerin Parlâmento tarafın
dan daima denetleme altında bulundurulması ba
kımından uygun bir tutum değil. 

Kaldı ki, parlâmentoların meydana gelmesinin 
bir numaralı nedeni, bu gibi büyük malî hareket
leri daima kontrol altında bulundurmaktır. 7 mil
yara çıkarttık; çıkaralım 7 milyara, bugünkü umumî 
hareketi üç katına çıkarıyoruz, hatta dört katına 
yakın çıkarıyoruz, bunu yapalım, fakat bugünkü 
sirkülasyonun sekiz katına çıkarılması için bir ge
rekçe söylenmesine imkân yoktur. O halde savın ar
kadaşlar, bu nevi kanunların arkasında parla
mento birtakım ince hesaplan aramak mecburi
yetindedir. Vaktiyle Merkez Bankasınm avans mik
tarları üzerinde artırma yaparken, bilhassa Büt
çe Malî Kontrol Genel Müdürünün bu noktada zan
nederim benden daha titiz davrandığını ümit ede
rim. Şimdi dört katına çıkartılan sermayeyi bir de 
sekiz katına çıkarmak için bugünden Bakanlar 
Kuruluna salâhiyet verirseniz, bu paranın Hükü
met zaruretleri ile çeşitli uygun olmayan yerlerde 
destek olarak kullanılması gibi, malî dengeye kötü 
tesir edecek bir kapıyı açmış olursunuz. 

— 548 
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Onun için Hükümetten rica ediyorum;, kanun ta
sarısını getirdi dört katına çıkaralım; ama arka
daşlar, bu milyar, başka bir şey değil ve ne gibi 
bir sirkülasyon değişikliği olacak ki, sekiz kat ser
mayeye ihtiyaç olacak?.. Onun için zannederim ki, 
Hükümet temsilcisi de bu düşüncemize katılacak
tır, Komisyondan da rica ediyorum, kar unu yalnız 
birinci fıkrası ile çıkaralım, 7 milyara artıralım; 
bu para değerindeki düşüş tekel ürünlerinin stoku, 
yeniden imalâtın artırılması gibi hareketleri sağ
lansın; fakat Hükümete bugünden dört kat daha 
artırmak yetkisini vermekte sebep yok O zaman 
akla şu gelir; 1 milyar 700 milyon lira ile 1976 yılı
nı idare eden bir Hükümet, sekiz kat parayı han
gi sebeple istiyor?... Arkadaşlar, açık konuşalım; ben 
bunun için ne bir proje olduğuna kaniim, ne de bir 
tutarlı hesap olduğuna kaniim. 

Onun için hepinizden rica ediyorum: (1 milyar 
700 milyon liralık sermayeyi 14 milyara çıkartmak, 
milyarlar hakkında bilgi sahibi olmamak gibi bir 
tenakuza düşürür Parlâmentoyu) Hükümete 7 mil
yarlık yetkiyi verelim, fakat onun dışında, tekrar 
bir kat daha artırmak için Bakana yetki vermeye
lim. Döner sermaye meselesi, zannettiğiniz gibi hafi
fe alınacak b;r nokta değildir, umumî malî denge 
ile alâkalıdır. Kendileri, bu noktada bi r plan ve 
projeleri varsa ve bunu açıklarlarsa, ayrıca mem
nun olurum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Söz almak isteyen başka sayın 

üye var mı efendim?.. Sayın Babüroğlu, Sayın Müez-
zinoğlu, Sayın Ucuzal. Başka konuşmak isteytn sa
yın üye var mı?.. Yok Şimdi söz alanları kaydettim, 
sıra ile okuyorum. Sayın Babüroğlu, Sayın Ucuzal, 
Sayın Müezzinoğlu. («Komisyon söz istedi.» sesle
ri) 

Komisyon istemedi efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Söz iste
dim, arkadaşları aydınlatma bakımından faydalı 
olur. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Ben, konuşmak isteyen arkadaşlarıma takad

düm ettim; belki konuyu bir yönü ile izah ederek 
daha çabuklaştırma imkânını hazırlayabilirim di
ye. Daha evvel söz alma arzum da; Sayın Tahtakı-



C. Senatosu B : 80 23 . 6 . 1976 O : 1 

hç'ın istinat ettirmiş oldukları tenkitlerine cevap 
verirsem, belki bir miktar aydınlığa kavuşabiliriz 
maksadına matuftur. 

Efendim, 28 . 6 . 1967 tarihli 891 sayılı Kanun 
aynen bu Kanunun 1 nci maddesindeki hükümleri 
getiriyor. O Kanunda 1 milyar 750 milyon lira ola
rak sermaye tespit edilmiş ve bu Kanundaki 7 mil
yar gibi, bir misline çıkartılması yetkisi de Bakan
lar Kuruluna verilmiş. 

Halen tekelin döner sermaye miktarı ödenmiş 
olarak 3,5 milyar liradır. Binaenaleyh, bunu tespit 
edersek, Sayın Tahtakılıç'ın beyan etmiş oldukları 
gibi, dört katı değil, şimdi yeniden bir katı tesis 
edilmiş oluyor; yani 3,5 milyarı 7 mily;ra çıkart
mış olan bir kanun tasarısı ile karşı karşıya bulu
nuyoruz. 

Binaenaleyh, burada 1 milyar 750 milyorı lira
nın 7 milyara çıkması değil, ödenmiş sermayesi 
3,5 milyarın 7 milyara çıkartılması hadisesi mev
zubahistir ve bu 7 milyarın da icap ettiği ahvalde 
bir misli daha artırılması yetkisi, bundan evvelki ka
nunda olduğu gibi, Bakanlar Kuruluna verilmiş
tir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Tekelin mubayaalarının fevkalâde geniş kapsam

lı olduğu hepinizce malûmdur. Tekel, senede 14 mil
yar liraya yakın sadece tütün mubayaası için para 
ödemektedir. Şimdi öz sermayeye kavuşturmanın 
ve onu faiz yükünden kurtarmanın deha anlamlı 
bir mânâ ifade edeceği ve 7 milyar liranm da icabı 
halinde 14 milyara çıkarılması ile öz kaynağını kul
lanması imkânı kendisine bahşedileceği için, tekele 
bu imkânın verilmesi muhakkak ki, tekelin ekono
mik çalışmasını temin bakımından faydalı bir adım 
olacaktır. Burada Komisyon raporu da tetkik edil
diği takdirde şu ibarenin mevcudiyeti görülecek
tir: «Tekel Genel Müdürlüğünün bir İktisadî Devlet 
Teşekkülü haline getirilebilmesi için ayrı bir tasarı 
bulunmakta..» denmektedir. Hakikaten, .ekelin 
bir anonim şirket haline ifrağı düşünülmekte ve 20 
milyarlık bir sermaye o kanun tasarısında da, der
piş edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, burada Te
kele özkaynak temin etmek üzere bugünkü 3,5 mil
yara uymayan özkaynağını daha emin bir şekle if
rağ etmek bakımından ve Bakanlar Kurulu kararıy-
le de bu miktarı artırabilme çareleri de düşünüle
rek kararlı, hesaplı, esnek bir durum getirilmiştir 
ve eski kanun da böyledir, faydalı bir çalışmaya 
imkân vermiştir. 

Bunu arz etmek için söz aldım. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Babüroğlu. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Komisyon sözcüsün
den sonra konuşmak ihtiyacını duymuyorum. Yal
nız, yerimden bir cümleyi söylememe müsaade eder 
misiniz?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Tekel sermayesinin artırılması, Te
kelin monopol olarak kalması yönünden de ya
rarlı olacaktır. Sayın Komisyon sözcüsü belki atla
dı, söylemediler. Bunu da duyurmuş oluyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de vazgeç

tim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, buyurunuz. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Komisyon sözcüsü arkadaşımızın açıkl.unala-

rından sonra görüşme konusu olan yasa tasarısı ile 
ilgili olarak ben de birkaç hususu Yüce Senatonun 
bilgisine ve dikkat nazarına arz etmek istiyorum. 

Önce şunu ifade etmek isterim ki, bir enflâs
yona sahne olan fiyat seviyesi devamlı olarak artan 
bir ekonomide kamu kuruluşlarının ve özel kuruluş
ların sermaye ihtiyaçlarının artması doğaldır. Geçen 
sene ülkemizde enflasyonun kontrol altına alındığı Hü
kümet tarafından iddia edilmişti ve bu sene fiyat se
viyesinin geçen senekinden daha aşağı bir düzeyde 
seyredeceği yine iddia olunmuştu. Oysa, dün olduğu 
gibi, bugün de istatistikler bunun aksini ispatlamak
tadır ve Türkiye'de enflasyonun devam ettiği açık
lıkla görülmektedir. 

1975 yılı sonu itibariyle toptan fiyatlardaki ar
tış seviyesi % 13,6 olmuştu, perakende fiyatlarda
ki artış c/c 20'nin üstündeydi. İlk 5 aya ait rakam
lar, bu sene toptan fiyatlardaki artışın geçen se-
nekinin de üstünde olduğunu şimdiden ortaya koy
maktadır. Esasen 1976 programında da bu y.l için
de % 20 oranında bir fiyat artışı öngörülmüş bu
lunmaktadır. 

Bu nedenle, öteki kuruluşlar gibi Tekelin de 
sermaye ihtiyacının artmasını doğal olarak karşı
lamak gerekir. Yalnız, burada üzerinde duracağı
mız bir nokta olduğunu sanıyorum. Tekelin mevcut 
sermayesinin, yani 1 750 000 000 lira olan ve yürür
lükte bulunan kanunda bir kat da artırılması öngö
rülmüş bulunan sermayesinin ne kadar kısmının 
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ödendiğinin bilinmesinde yarar vardır. Bunun Komis
yon, ya da Hükümet tarafından burada açıklan
masını rica ediyorum. 

İkinci nokta olarak; konuyu değerlendirip bir 
karara bağlarken, Tekelin Hazine ile ilişkilerini bil
mek durumundayız. Acaba Maliye Bakanlığı ve Ha
zine, Tekelden olan vergi alacaklarını tamamen tah
sil edebilmiş midir, ya da bir birikme var mıdır?.. 
Varsa, miktarı nedir?.. 

Bir üçüncü nokta olarak; 1976 bütçesiyle ge
tirilen bir uygulamayı belirtmek isterim, Bu uygu
lamaya göre döner sermayeli kuruluşların döner 
sermayeli gelirlerinin belli bir oranının doğrudan 
doğruya bütçeye gelir kaydedilmesi öngörülmüş 
bulunuyordu. Acaba bu hüküm Tekel hakkında uy
gulanmış mıdır ve şimdiye kadar ne tahsilat yapıl
mıştır?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu noktaların açıklanması öyle sanıyorum ki, bizi, 

konunun bir başka yönünü düşünmeye sevk ede
cektir. O da şudur: Tekel, sermayesi artırılsa da, ar-
tırümasa da bugünkü durumuna göre önemli bir ge
lişme yapamayacak kadar kendi içinde donmuş bir 
kuruluştur. Aslında Tekelin bünyesinde esaslı de
ğişiklikler yapmak ve onu hiç olmazsa bir ktisadî 
teşebbüs haline getirmek gerekmektedir. Bu konu 
geçmişte incelenmiş olmakla beraber, ne yazık ki, 
bugüne kadar gerçekleştirmek mümkün olmamış
tır. 

Sermayesinin artırılması öyle sanıyorum ki, bir 
tarftan Tekelin şimdi çok tıkanma durumuna gel
miş olan nakit durumunu kolaylaştıracak ve onun 
yanında da, asıl Hazinenin tahsilat imkânını ar
tıracaktır. Sermayesi artırılan Tekel, Merkez Ban
kasından daha çok borçlanma imkânı elde edecek
tir. Bu borçlandığı paraların bir kısmını kendi gi
derleri için kullanırken, geri kalan kısmiyle de her 
halde, eğer varsa; ki olduğunu sanıyorum, Maliye
nin birikmiş vergi borçlarını ödemek yoluna gide
cektir. 

Tasarıyı bu açıdan görmenin doğru oıduğu kanı
sındayım. Bu tasarı, sermaye miktarını artırmakla 
Tekelin bugünkü durumunda herhangi bir geliş
meyi, düzelmeyi ve iyileşmeyi beraberinde getir
memektedir. Sadece, Tekelin işletmesinde, Hazine 
ile ilişkilerinde bazı kolaylıklar sağlamak amacına 
dönük bulunmaktadır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (UşalO — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Komisyon sözcüsünü dikkatle dinledim. 4 katiy
le 3 400 000 000 çıktığına göre, 14 milyara çıkması 
halinde 4 kat sermaye kullanılması imkânının yarı
sı Parlamentonun onayı diğer yarısı d? Bakanlar 
Kuruluna verilmiş yetki ile kullanılacak. 

Sayın Komisyon sözcüsünün açıklaması tezi
min esasını değiştirmemiştir. Evvelâ size söyleyeyim; 
«Bir kullanma planı var mıdır?» dedim. 

Bakınız arkadaşlar, hepinizin ayrıca dikkatini 
rica ederim; Hükümet, Parlamento müzakerelerine 
gereği kadar önem vermiyor. Nitekim, Tekel Genel 
Müdürlüğünden bir yetkili burada sorduğumuz sua
le cevap verecek. Tekel Bakanı seyahatte olabilir, 
bunu tabiî, doğal karşılamak yerinde; fakat Tekel 
Genel Müdürlüğünün döner sermayesi 4 kat artırılı
yor; Maliye Bakanlığı yetkilisinin Hükümeti temsil 
etmesinden başka, «Bir plan, program var mıdır?» 
diyoruz, burada cevap verecek kimse yok 

Arkadaşlar; 
Kısaca işaret ettim; Parlamento evvelâ Devlet 

maliyesi üzerinde titizlikle durmak zorundadır. 
Sermayenin bir anda 4 katına kadar artırılmasın
dan evvel, Genel Müdürlük bir iktisadî teşekkül 
olacaksa, konuyu o gün düşünürüz. Bugün evvelâ 
mevcut statü içerisinde sermayeyi bir kat artırı
yoruz; yani 3,4 milyardan 7 milyara çıkarıyoruz. 
Bundan sonrasının Hükümet tarafından bir kat 
daha artırılması teklifiyle gelinmesi, malî dengeye 
etki yapacak bir noktadır. Bu noktayı işaret edi
yorum, altını çiziyorum. Nitekim, sayın arkadaşım 
Müazzinoğlu, bunun Maliye ile Tekel arasında Mer
kez Bankası kasasına müracaat etmek bakımından 
ne gibi kolaylıklar sağlayacağını açıkça izah etti. 

Arkdaşlar; 
Eğer Devlet maliyesi üzerinde titizlikle durmaz

sak, idare daima kolay çalışma yollarını arar. Par
lamento da kolay çalışma neticesinde malî denge
de bir bozukluk olmaması noktasında durur. Onun 
için ben 1976 senesinde Tekel sermayesinin bir kat 
artırılmasını, hem de 3 milyar 600 milyon artırılma
sını Parlâmentonun kabul etmesini diliyorum; fa
kat Bakanlar Kuruluna bunu yeniden bir kal artır
ma yetkisinin verilmesini, genel malî dengemize et
ki yapacağı, Tekel kasası ile maliye kasası arasında 
Merkez Bankası yoluyla bol miktarda avans kul
lanmak suretiyle memlekette mevcut olan enflasyo
nu bir kat daha artırmak yollarının açılabileceği 
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korkusu ile Senatodan rica ediyorum; eski /stkiye 
göre bir kat artıralım, fakat ondan sonrası için mü
saade ederseniz Parlamentoya tekrar mucip sebep
le gelsinler. Tekel gelsin, burada planlarını açıkla
sın, stoklarını açıklasın, döner sermaye yüzünden 
çektiği güçlükleri ve bunun miktarının re olabilece
ğini söylesin, ondan sonra bu Kanunun ikinci kıs
mına oy verelim. Birinci kısmı ile kanunun çıkma
sını; yani 1 milyar 700 milyon liranın 7 milyara çı
karılması hakkındaki fıkranın kabulüne taraftarım. 
Bir önerge vereceğim; Bakanlar Kurulura yetki ve
rilmek suretiyle bir kat daha yeniden artırılması 
konusunun reddedilmesini hepinizden saygı ile rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Sayın Tahtakılıç ikinci defa söz almamış olsaydı 

huzurunuzu işgal etmeyecektim. 
Devlet Maliyesini düşünmek mecburiyetindeyiz; 

ama Devletin üzerine aldığı görevi de bihakkın ye
rine getirmesini, onun yanında düşünmek mecburi
yetindeyiz. Tekelin döner sermaye imkânı, daha önce 
çıkarılan Kanunla 1 milyar 750 milyon liraya yük
seltilmiştir. O tarihte tütünün kilosunun ortalama fi
yatı 15 liraydı, o tarihte çay 3 liraydı, o tarihte üzü
mün kilosu 125 kuruştu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aradan geçen sekiz senelik zaman içerisinde ar

tan fiyatlar Tekele verdiğiniz bu döner sermaye yet
kisini çok aşmış bulunmaktadır. Bugün Türkiye'de 
tütünün ortalama fiyatı 40 lira, çay 825 kuruşa çık
mış, üzümün kilosu 6 liraya gelmiştir. Hem müstah
silin malını değerlendireceğiz, hem Devletin tekelinde 
bulunan bu maddelerin vatandaşa rahatlıkla kavuş
turulması gerekiyor. O halde 1 milyar 750 milyon 
liralık döner sermayenin 7 milyara çıkması, Devlet 
Maliyesini düşünme yönünden ele alındığı takdirde 
bu sermayenin de kâfi gelmeyeceği ortada bir gerçek 
olarak karşımıza çıkıyor. 

Sayın Tahtakılıç; «Bir misli artırmayı Bakana ve
riyoruz» buyurdular; halbuki metinde Bakanlar Ku
rulunu yetkili kılıyor. O halde Bakanlar Kurulunu 
alâkadar eden bir mesele. Geçmişte bir çok örnekleri 
var, kanunlarda yetki verdik; her devirde, her dönem
de bu verildi. Sigara bugün ihtiyacı karşılayacak şe
kilde imal edilmiyorsa, bu bir yatırım ister ve ya
tırımla birlikte istihdam imkânı yaratacaksınız, Va
tandaşın yetiştirdiği mahsulü alacaksınız, almak için 
de bunu almaya yetki verdiğiniz müesseseye döner 

sermaye imkânını sağlayacaksınız. Burada ne malî, ne 
iktisadî hiç bir dengenin bozulduğunu tespit etmek 
mümkün değil. Aslında getirilen miktar keşke 7 mil
yar olarak değil, daha fazla getirilip ve böylece za
man zaman Parlamentoyu meşgul etmektense, Dev
letin görevini daha raht yapabilmesi için.. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Milyarlarla 
meşgul olmayacak mıyız? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Düşüncem size 
uymuyorsa cevabını verirsiniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Teşekkür 
eder, saygı ile karşılarım. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — 200 bin ton, tü
tünü alacaksınız, çay müstahsiline 4 milyara yakın 
para ödeyeceksiniz, Güney - Doğu'da, Ege'de üzüm 
satınalacaksınız, bunları yanyana getirip kilo hesabı
na koyduğunuz zaman Tekele verdiğimiz imkânla Te
kelin vatandaşın malını alma imkânını karşılaştıra
caksınız ve göreceksiniz ki, 7 milyar da kâfi gelmi
yor. 

Değerli zamanınızı fazla almak istemiyor, saygı
lar sunuyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Arkadaşım 
bu, sermaye ile hallolmaz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sen oraya, grev
cilere çelenk gönder nene lâzırn. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü konuş
mak mı istiyorsunuz? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Hayır efen
dim, Hükümet adına konuşmak istiyorlar. 

BAŞKAN — Hükümet adına yerinizden buyuru
nuz efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN — Sayın Başkan; 

Hükümete tevcih edilen bir kısım sualleri burada 
cevaplandıracağım. Bir kısım sualleri de yazılı cevap
landırmamı müsaadelerinize arz ederim. 

1974 bütçe yılı sonunda Tekel İdaresinin Hazi
neye 3 milyar civarında geçmiş yıllardan birikim ha
line geien borcu vardır. 1975 bütçe yılı içinde tahak
kuk eden Teke! borçlarının 1975 yılı Hükümeti 
tarafından tamamı tahsil edilmiş, ayrıca diğer yıllar
dan birikim olarak devreden 3 milyar liranın 1,7 mil
yarının da Hazineye tahsil imkânı sağlanmıştır. Şu
nu huzurunuzda ifade etmek durumundayım. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Nakten tah
sil mi? 
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MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN (Devamla) — Nak
den tahsil edilmiştir. 

Şöyle nakden tahsil edilmiştir: Tekel, 1975 bütçe 
yılı içinde daha geniş nakdî imkânlara kavuşmuştur. 
Tabiî bunun kaynağı bakımından; bilindiği üzere bu
rada daha fazla detayına girmiyorum. Tekel mamul
leri kanalıyle Tekelin gelirleri de artarak geniş nakdî 
imkânlara kavuşmuş, Hazine 1975 bütçe yılı sonun
da Tekd'den geçmiş yıllara kıyasla en az alacaklı du
ruma gelmiştir. 

Bugün döner sermaye imkânı bakımından da Te
kel çok kıt imkânlar içinde çalışmaktadır. Tekel 14 
milyarı aşan stoklama, hammadde stoklamasıyle karşı 
karşıyadır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Merkez Ban
kasından alır. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

MALÎYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ AYKON DOĞAN (Devamla) — Tekel, 
Türk tütününü satınalaeak, Türk Tütününü stokla-
yacak, t>u tütün iki yıl bekledikten sonra işlenecek, 
dışarıya ihraç edilecektir. Eğer biz Tekel'e, bu ser
maye imkânsızlığı nedeni ile bu stoklama imkânını 
vermezsek, bu tütünü yabancı firmalar işlenmeden 
götürecek ve onlar bu tütün üzerinden menfaat sağ
layacaklardır. Burada asıl tercih, Tekel'in mi bu Türk 
tütününü işlemesi, değerlendirmesi, yoksa bunu doğ
rudan doğruya ham tütün olarak yabancı firmaların 
mı yurt dışına götürüp değerlendirmesi noktasında 
toplanmaktadır. 

Burada diğer bir hususu arz etmek isterim. Bu 
Kanunla Tekel, Merkez Bankası kaynaklarından daha 
fazla yararlanma imkânına da kavuşacaktır. Merkez 
Bankası kaynaklarından Tekel'e faydalanma imkânı 
vermediğimiz takdirde, Türk tütününü değerlendire
cek kaynaklar yabancı kaynaklar olacaktır. 

Yüce Senatonun bir millî monopol olan Tekel'e 
bu imkânı da sağlayacağından asla şüphem yoktur. 
Tekel için bu, esasen geçici bir tedbirdir; yani Te
kel'in verimli bir müessese haline gelmesi iddiası 
değil, sadece döner sermaye imkânlarına kavuşturul
maktadır. Ancak, bundan 15 gün önce Plan Komis
yonunda hazırlanmış ve Tekel'i bir İktisadî Devlet 
Teşekkülü haline getiren daha verimli, daha optimal 
tertiplerle çalışma imkânını kazandıran bir kanun 
tasarısı da Plan Komisyonunda görüşülmüş, Yüce 
Meclise gelmiştir. Bu bünyesel, strüktüel değişiklik
le gelecek yıllarda Türk monopolü daha geniş imkân

lara kavuşacaktır ve burada bu Kanunla, bu bün
yesel değişiklikle beraber sermayesi daha da yüksek 
rakamlara ulaşt.ırılmaktdır ve bu sermyeye ilişkin 
Tekel'in planları ve programları mevcuttur. Bu bün
ye değişikliğiyle bu programların daha geniş bir şe
kilde uygulanacağını ümit etmekteyim. 

Bugün Tekel'in son yıllarda geniş dahilî talebi kar
şılamak konusunda bir gayret içinde olduğunu ifade 
edebilirim. 

Adana fabrikası bu yıl faaliyete geçmiştir. Ay
rıca Tekel'in, yurdun diğer köşelerinin, memleketin 
Tekel maddeleri ihtiyacını karşılayacak, tütün ve di
ğer hammaddenin işlenmiş vaziyette ihracatını da sağ
layacak geniş çabaları ve programları vardır. 

Maruzatım bundan ibarettir, arz ederim. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde konuşmak 

isteyen sayın üye?. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Ben konuşmak istiyo

rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Tekel Genel Müdürlüğünün Bütçesinin 7 milyara 

çıkarılması ve bunun da iki misline kadar artırılma
sı için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hususun
da bir kanunu müzakere ediyoruz. 

Arkadaşlarım tarafından gayet isabetle, «Bir pro
je yahutta buna dair bir açıklamayla gelinseydi de 
bunun nerelere tahsis edileceğini bilseydik.» şeklinde 
bir temenni oldu. Diğer taraftan, arkadaşlarımızın 
bir kısmı tarafından da «Bu, mühim miktarda tütün 
alımıyle üzüm ve çay alımı ve bunun geliştirilmesi, 
işlenmesi mevzuuna tahsis edilecek» şeklinde açıkla
malar oldu. 

Tabiî gönlümüz ister ki, memlekette yetişmiş olan 
mahsulü başkalarına kaptırmadan değerlendirelim, iş
leyelim, hatta yabancı eller buna uzanmadan bunun 
memlekette daha çok değerlendirilip ihraç edilmesi 
imkânlarını araştıralım. Bu çok güzel bir temenni, 
bütün gönlümüzle katılıyoruz. Yabancıların, «İçinde 
Türk tütünü de vardır.» diyerek imal ettikleri sigara
ların bugün memleketimizde kaçakçılığı yapılıyor, ön-
leyemiyoruz. Bu sigaralar. «İçerisinde Türk tütünü 
vardır» şeklindeki meşruhatla her yerde rağbet görü
yor. Virjinya tütününü Türk tütünüyle karıştırarak 
memleketimize getirip satıyorlar, milyarlarımız dışarı 
akıyor. 

Bizim de memleketimizde yetiştirdiğimiz mahsulü
müz değerlendirilsin ve bu akan milyarlar yerine 
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memleketimize milyarlar gelsin. En büyük temenni
miz bu. 

Bunun yanında, denize dökülmesini bugün ibret
le ve üzüntüyle takip ettiğimiz çayımız da, yine ye
ni kurulacak fabrikalarla memleketimizde işlensin. 

Bunun yanında, taban fiyatları tespit edilen üzü
mümüz de, yine memleketimizde işlensin ve değer
lendirilsin. Bunu canı gönülden istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benim söz almaktaki muradım sadece bunları tek

rarlamaktan ibaret değil; fakat bunun yanında aca
ba 14 milyara çıkarmış olduğumuz bu sermaye ile 
Tekel Genel Müdürlüğümüz müskirat fabrikalarını 
da genişleterek memleketimizde daha geniş miktar
da içki imaline devam edecek mi?... Bütün mesele şu-

Eğer buna devam edecekse yarın hastanelerimiz
de biraz daha fazla alkolik, hapisanelerimizde de bi
raz daha fazla suçlular göreceğiz. 

İlk anda insana tebessüm ettirir gibi geliyor bu 
söylediklerim; ama bunu yakınlarında, gerek alko
lik hasta derecesinde iptilâ olmuş, gerekse de içki te
siriyle hapisanelere düşmüş olan kimseleri görenlerin 
bu tebessümleri dudaklarda kıvrılıp kalıyor. 

Onun için, biz temenni ediyoruz ki, memleketimiz
de bunun teşvik edilmesi yerine, mümkün olduğu ka
dar istihlâkinin az olmasının gayreti içerisinde ol
makta fayda var. Çünkü, hakikatleri söylemeyenler 
dilsiz şeytandır. Eğer gücümüz yetiyorsa, zararlı olan 
şeyi elimizle düzelteceğiz. Eğer ona gücümüz yetmi
yorsa, dilimizle düzelteceğiz. Ona da gücümüz yet
miyorsa, herhalde bu davranışa karşı hiç olmazsa 
küskünlükle mukabele etmek inancın en zayıf halidir. 

Onun için, ben muhterem Heyetinizi ikaz ediyo
rum. Acaba bunun içerisinde bu zararlı faaliyetin 
teşviki veya geliştirilmesi de var mı?... Bunun açık
lanmasında fayda var. Var ise, «Memleketin hayrı
na bunu geliştirelim.» demek büyük bir felâket olur; 
durdurmakta fayda var. 

Bugün Avrupa bunun büyük çabası içerisinde. 
Hiç olmazsa araba kullanırken içilmesini önlüyor. 
Antialkolik kongrelerle veya davranışlarla, cemiyet-
leriyle, dernekleriyle faaliyetini sürdürüyorlar ve za
rarlarını asgari hadde indirmeye gayret ediyor. 

Biz ise her yönümüzle bu istikâmette olmaya 
mecburuz. Çünkü, zararları ilmen, fennen kabul edil
miş olan bir faaliyeti memleketimizde «Para getire
cek.» diye teşvik etmekte hiç bir yarar yoktur. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 
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BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde konuşmak 
isteyen başka sayın üye?... Yok. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin 7 Mil

yar Liraya Çıkarılmasına İlişkin Kanım Tasarısı 
Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğü döner ser

mayesi 7 milyar liraya çıkartılmıştır. Bu miktarı bir 
misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın üyeler, Sayın Tahtakılıç tarafından veril
miş bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tekel Döner Sermayesinin 7 milyara çıkarılması 

nedeniyle Bakanlar Kuruluna yeniden bir kat daha 
artırma yetkisi verilmesi doğru değildir. 

Kanun maddesinden bu fıkranın çıkarılmasını di
lerim. 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

BAŞKAN — Bir nevi değişiklik önergesi oluyor. 
Bu önergenin lehinde aleyhinde konuşmak iste

yen sayın üye?... Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 28 . 6 . 1967 tarih ve 891 sayılı Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak iste-
isteyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kanun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. Kanunun 
açık oylaması yapılacaktır efendim. 

3. — 24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı Uz
man Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısının M illet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Bütçe ve Plan Komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/168; C. Senatosu : 1/438) (S. Sayı
sı : 598) (1) 

BAŞKAN — Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... Burada. 
Bu Kanun tasarısı ile ilgili bir önerge vardır, oku

tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı Uzrnan Jan

darma Kanununun 17 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun tasarısının uzman jandarmaların ve 
kanunen bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin 
muayene ve tedavi yardımından bir an önce yararla
nabilmeleri için, bir an önce kanunlaşmasında yarar 
gören Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını 
da karar altına almıştır. 

Adı geçen Kanun tasarısının Genel Kurulda gö
rüşülmesi sonuçlanıncaya kadar gündemdeki bütün 
işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Yiğit Köker 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Bu Kanun tasarısının gündemdeki 
bütün işlere takdimen görüşülmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görşülme-
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. Kanunun müzakeresi
ne geçiyoruz. 

Raporun okunmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(!) 598 5. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek-

Maddeîerin okunmamasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiş
tir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde konuşmak iste
yen sayın üye?... Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

24 Haziran 1965 Tarihli ve 635 Sayılı Uzman Jan
darma Kanununun 17 nci Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sa
yılı Uzman Jandarma Kanununun 17 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 17. — Uzman Jandarmalar ile eş ve ço
cukları ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları 
kimseler; astsubaylar ile ailelerine özel kanunlarla 
tanınan muayene ve tedavi haklarından faydalanırlar. 
Emekliliklerinde de aynı hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BA.ŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde konuşmak isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ha
yırlı olsun. 
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4. — 26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Kanunla 
değiştirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçici 7 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/364; C. Senatosu 2/105) (S. Sayısı : 600) (1) 

BAŞKAN — Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... Burada. 
Bu Kanun teklifi hakkında bir önerge var, oku

tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Kanunla değiş

tirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun geçici 7 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifinin önemine binaen bir an 
önce kanunlaşmasında yarar gördüğümüzden, Genel. 
Kurulda görüşmelerinin bitimine kadar gündemdeki 
bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Refet Rendeci 

BAŞAKN — Sayın üyeler, bu Kanun teklifinin 
gündemdeki bütün işlere takdimen görüşülmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu Kanun teklifinin bitimine kadar öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul"edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü' üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. 

Raporun okunmamasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddelerin okunmamasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde konuşmak iste
yen sayın üye var mı?... Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 600 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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26 Şubat 1970 Gün ve 1238 Sayılı Kanunla Değiştiri
len 19 Mart 1969 Gün ve 1136 Sayılı Avukattık Ka
nununun Geçici 7 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Teklifi 
Madde 1. — 26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı 

Kanunla değiştirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayı
lı Avukatlık Kanununun geçici 7 nci maddesinin 1 
nci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

b) 31 . 12 . 1976 tarihine kadar hukuk fakülte
lerinden mezun olanlar mezuniyet tarihinden itibaren 
3 yıl içinde. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
saym üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyonım. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde konuşmak iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tek
lif kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 

5. — Türk Silâhlı Kuvvetleriinn yeniden teşkilât
lanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanunun 
3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Kanunla deği
şik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/396: 
C. Senatosu : 1/441) (S. Sayısı: 601) (1) 

(1) 601 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerini almış, 
görüşmelere başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza su
nuyorum. Raporun okunmamasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelerin okunmamasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde konuşmak isteyen sa
yın üyeler?.. Bir önergesi olan Saym Babüroğlu, Sa
yın Müezzinoğlu, Sayın Tunçkanat. Başka konuş
mak isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Buyurun Saym Babüroğlu. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Savunmamızla ilişkili, hayatî ve çok önem taşı

yan bir kanun tasarısını görüşüyoruz. 
Değerli arkadaşlarım; 

Savaş, kuvvetler ve silâhlar arasında bir denge 
işidir. Bu denge bozulduğu zaman, eğer uluslararası 
çıkarlar da kritik bir noktada ise, savaş başlar. Gün
dem dışı konuşan Dışişleri Komisyonu Başkanı Sa
yın tnan'ı dinledikten sonra, Türk - Yunan ilişkile
rinin bir silâhlanma yarışına tırmandığını ve Sayın 
înan'ın ifadelerine göre de, daha doğrusu yakınma
larına göre de, işin son derece kritik bir noktaya gel
diğini anlamış bulunuyoruz. 

Türk Amerikan ilişkilerinin, Amerika'yı da atla
yarak, Türk - Yunan ilişkileri durumuna gelmiş ol
duğunu söylediler Sayın inan ve Sayın Millî Sa
vunma Bakanımız da yerinden bu konuyu henüz in
celemediklerini ve j'eni duyduklarını, inceledikten 
sonra cevap vereceklerini söylediler. Oysa Sayın 
înan'ın bu sözlerini bugün gazetelerde de okuduk, 
Ayrıca en enteresan olanı, en ilginç olanı. «RE - MO 
Planı» diye önümüze gelmiş olan kanun tasarısının 
da bu konuların tamı tamına içinde olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Sayın înan dışişleri konularında uzman 

kişi, Sayın Millî Savunma Bakanımız yıllar yılı po
litikanın içerisinde yoğrulmuş bir kişi. Sayın İnan 
sinyali çekiyor, bacadan ateş tüttüğünü söylüyor. 
Türkiye'nin belki de bir ölçüde tehlikede olduğunu 
söylüyor ve Sayın İnan «Atina'dan kalkan bir uçak, 
bugünkü performansına göre, bizdeki uçakların 6 - 7 
katı silâhı da, bombayı da yüklenerek Erzurum'u, 
Van'ı bombalayıp dönme imkânına haizdir ve Ame
rikalılar Yunanistan'a bu olanağı tanımışlardır, bu 
olanağı en azından açık tutmuşlardır» diyor. Sayın 
Millî Savunma Bakanımız da, görüşülmekte olan ya

sayla son derece ilgiü olan bu sözlere sadece, «İnce
leyip cevap vereceğim» diyorlar ve Sayın înan'ın söy
ledikleri de bir yakınmadan ibarettir. 

Biz muhalefet olarak, kişi olarak, bu yakınmalar 
karşısında ne yapılması lâzımdır, onları dile getir
mek isteriz. Kuşkusuz dış ilişkilerimizin bu denli 
kritik olduğu zaman, Türkiye'nin uzman kişilerinin 
düşüneceği çok şeyler vardır; ama bu çok şeyleri 
aşan. Hükümetin düşüneceği hususlar vardır. 

Ben bu konuşmamda, bugünkü ödeneğin; Ko
misyonda oybirliğiyle kabul ettiğimiz ödeneğin nasıl 
kullanılacağına ilişkin görüşlerimi söyleyeceğim ve 
bir ölçüde de partimin görüşünü söyleyeceğim. 

Ekonomimize olumsuz etkisi olan ve deyimi uy
gunsa, kalkınmamızdan fedakârlık sayılabilecek olan 
bu yasa tasarısı bütün komisyonlardan, benim de 
dahil bulunduğum Bütçe Komisyonundan oybirliğiy
le çıkmıştır. Miletimiz, Ordusunun güçlenmesi, ül
kemizin güvence altına alınması için daha büyük fe
dakârlıkları kuşkusuz yapacak bir Millettir. Bu de
rece önemli bir konuda kısaca bazı hususlara değin
mekte yarar görüyorum. 

Bu kanun tasarısı, gerekçesinde de belirtildiği gi
bi, 1972 yılından itibaren 3 defa çıkan kanunun 
üçüncüsüdür. Bu kanunu kabul ederseniz, Türk Silâh-
lı Kuvvetlerine, 37 milyar 200 milyon liraya varan 
ve gelecek yıllara da yüklenmelere girişme yetkisini 
veren ve bugünkü yetkiyi Millî Savunma Bakanı eliy
le kullandıran bir yasayı kabul etmiş olacaksınız. 
Böylece Ortadoğuda komşularımızla silâh dengemi
zi 1978'e kadar koruma olanağı ancak bu kanun 
hazırlanırken doğacaktı; ama Saym înan'ın huzu
rumuza getirdiği yeni durum bunu da aşmıştır. 

Sorunun, siyasal, ekonomik yönleri ve iç - dış po
litikamızla ilişkili yönleri vardır. Bu silâhlanma ya
rışması nasıl ve ne biçimde, ne ölçüde sürdürülme
lidir?.. Ulusal gelirimizden ayrılan paralarla, giderek 
mal alıcı durumdan kendimizi nasıl kurtaracağız?.. 
Sorun, buralarda düğümleniyor. Elbette bu konular
da önce Hükümet önerilerle gelecek; ama her halde 
Türk Parlamentosunun olağanüstü bir düşünüşje eğil
mesinin günü gelmiştir; çünkü Türkiye kalkınmasının 
bütün giderlerini ve teknolojisini dışarıdan getirme
ye devam ettikçe, Millî Savunma ihtiyaçlarını ço
ğunlukla başka ülkelerden getirmeye devam ettikçe, 
dış ödemeler dengemizin sağlanması olanak dışıdır; 
hatta dışa bağımlı ülke olmaktan kurtulmamız ola
nak dışıdır. 
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Özellikle dünya petrol bunalımından sonra, Or-
doğu'da ince diplomasiler ve devletlerarası anlaş
mazlıklarla savaşlar çıkarılmıştır. Ufuklar karaltıl-
dıkça, silâhlanma yarışına katılan devletler, kendi 
uluslarının kalkınmalarına olumsuz etki yapmasına 
rağmen, önemli ölçülerde paralar ayırmak zorunda 
kalmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Açık durum şu : 
Kalkınmış ülkeler dünyada petrol fiyatları yük

selince telâşa kapıldılar, bir süre sonra bu ülkeler 
petrole verdiklerini fazlasıyle geri alacak yolu bula
bildiler. Bu ülkeler ihraç ettikleri malların fiyatları
nı artırdılar, silâhlanma yarışını teşvik ederek fiya
tını kendilerinin tayin ettiği, satışı her türlü reka
bete kapalı silâh ve gereçleri her gün bir teknoloji 
değişikliğiyle piyasaya sürmeye başladılar. Böylesine 
bir pazarlama politikasında bozulan ekonomilerini 
düzenlediler ve kendi toplumlarının refah düzeyleri
ni korumasını bildiler. 

Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri bir gün İs
rail'e 17 milyarlık yüksek teknoloji taşıyan silâhlar 
vereceğini söyledi, arkasından Suudî Arabistan ' 37 
milyarlık, arkasından İran daha büyük ölçülerde si
lâh almaya kalktılar ve bu arada da Türk - Yunan 
silâhlanma yarışı alabildiğine sürüp gitmeye baş
ladı. Silâhlanma yarışı için gerek Türkiye'nin, ge
rekse Yunanistan'ın harcadıkları paralar, kendi eko
nomilerini zelzeleye tutturacak kadar önemli ölçüle
re varmış bulunmaktadır. Yunan kamuoyu bu ya
rışa «Hayır» demeyecek biçimde yoğun bir muhte
mel savaş psikoloji siyle beslenmektedir. Yunan ba
sını ona göre çılgınlıklar içinde kendi halkına savaş 
telkini yapmaktadır. Basın - Yayın Genel Müdürlü
ğünün tercüme ederek yaydığı dış basına ait not
larda da bunlar görülmektedir. Yunanlılar muhte
mel Türk harekâtından söz ederek, dünya Rum'ları
nı yardıma çağırmakta, dünya kamuoyunda ve ka
mu vicdanında aleyhimize haksız, yalan ve abartma
lı propagandalara velvele kopararak girmiş bulun
maktadırlar. Yunanlılar, Yunan Silâhlı Kuvvetlerinin, 
başta hava ve deniz kuvvetleri olmak üzere, vurucu 
kuvvet dengesini kendi lehlerine çevirmek için tür
lü çarelere başvuruyorlar. Onlar, dış ülkelerden biz
den daha fazla müzaheret ve destek görüyorlar. Bu 
işi beceriyle sürdürüyorlar. 

Sayın senatörler; 
Ben kendimi bir karamsarlik duygusuna kaptır

mış değilim; ama durumu daha fazla lehimize çe
virmek için birtakım güvencelere girip, ekonomimi-
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zi en az sarsacak yöntemleri dile getirerek, uygula
yıcılara yardımcı olmayı düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Müdafaa - i Hukuktan bu yana ordu - sivil iliş

kilerimiz, toplumumuzun genel yaşantısında ve si
yasî tarihimizin akışı içerisinde ilginç aşamalar ge
çirmiştir. Bugün de bu süreç işlemektedir. Silâh alım 
satımı yöntemlerine ve harp sanayii kurulmasına 
geçmeden, Yüce Cumhuriyet Senatosunun etkin göz
lemlerine bir hususu sunmak istiyorum. O da; bü
tün siyaset adamlarının, Silâhlı Kuvvetlerimizin dik
katini iç politikaya çevirmesine, demokratik rejimi 
ve Atatürk ilkelerini korumaya çekecek davranış
lardan kaçınmaları gereğinin son derece önemli bir 
duruma gelmiş olduğudur. İleride bir örnek de ve
receğim. 

Hükümetin içindeki var olan, artık saklanamaz 
durum kazanmış olan uyumsuzlukların, çekişmenin, 
disiplinsizliğin, otorite buhranı halinde toplumumu
za sıçramasına her halde seçimlere kadar katlanmak, 
ülkemize büyük maliyetlere mal olacaktır. 

Hükümet, dünyadaki yeni bloklaşmaları, geliş
meleri; Kuzey ülkeleri, Güney ülkeleri ve ara ülke
lerin dünyadaki yerlerini nasıl aldıklarını, nasıl ça
lışmalar içerisinde olduklarını yeterince izliyor mu, 
tedbirler alıyor mu? Buna çok iç açıcı cevap ver
mek olanağından mahrumuz. Hele bugün sergilenen 
sahne, tablo, doğrusu içimizi titretmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ordumuzun, övünülecek geçmişi, tarih potasında 

kıvamını almış güçlü gelenekleri vardır. Bugünkü du
rumu, düne imrendirmeyecek kadar ileride bir dü
zeyi taşımaktadır. Bugünkü Türk Silâhlı Kuvvetle
ri, tarihine lâyık olan güçte y e yetenektedir. Türk 
ulusunun bireylerini oluşturan insanların da fıtrî yapı
ları, gerçekten Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu tarihsel 
gelişimiyle bütünleştiği zaman, çok büyük bir moral 
ve manevî güç ortaya çıkmaktadır. Bu manevî güce 
kuşkusuz dayanacağız. Ancak, bu manevî gücü, hiç 
olmazsa iç kargaşalıklarla ve sözlerimin sonunda arz 
edeceğim Polis Derneğinde dinlediğim olaylar gibi 
olaylarla bu manevî atmosferi bozmamaya, önce 
siyaset adamları başlamalıdırlar ve sanıyorum ki, 
parlamenterlerin tümüne önemli bazı görevler düş
mektedir. Bunlardan birincisi, Ordumuzun, halkımı
zın yüreğindeki saygın yerini zedeleyici her türlü 
davranış, söz ve yazılardan kaçınmalı ve kaçındırma-
lıyız. 

İkincisi; Ordumuzun kan pahasına oluşmuş ge
leneklerini, hizmet, hareket, insan ilişkileri ve per-
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sonel politikasım imhaya varan her davramş ve her 
işlemin bir süre sonra yapanları rahatsız edeceğini ve 
ülkeyi önemli ölçüde rahatsız edeceğini hatırlatmak 
isterim ve bundan en kısa zamanda kaçınılmasının 
gereğini söylemek isterim. Belki çok genç rütbede ay
rılmış bir subay olarak söylüyorum burada şimdi bu
nu. 

Bu konuda önemli deneylerimiz de vardır, ama 
girmek istemiyorum. 

Şimdi sorun, «kabul edeceğimiz bu ödenekle na
sıl çalışılmalıdır, ne yapılmalıdır?» sorunudur. Bu
gün büyük tutarlara varan harcamalarla silâh, araç 
ve gereçlerin satınalınması, öte yandan harp sanayii 
kurulma istekleri, asker - sivil ilişkilerimize başka 
boyutlar, başka renkler kazandırmıştır. 

Birinci olarak, elde mevcut silâh, araç ve gereç
lerin savaş sırasında kulanılmaz hale gelmemesi için 
her türlü ikmalini yapmak kaçınılmaz bir durum al
mıştır. Bu ikmal malzemelerinin yurtta üretilmesini 
sağlamak, ekonomimizin sağlıklı gelişmesi için ge
reklidir ve bu ödeneği verirken, yalnız yakınmalarla 
yetinmek, noktasını da vurgulamak isterim. 

İkinci olarak, genel sarf malzemesi ve anasavaş 
sanayiimiz de tümüyle dışa bağımlıdır değerli arka
daşlarım. Bu bağımlılığı azaltmada asker - sivil iliş
kilerinin, askerî disiplin kurallarını zedelemeksizin; 
ama asker - sivil ilişkilerini geliştiren ve esnekleşti-
ren bir duruma sokulmasını, ne askerlerin ne sivil
lerin yadırgamamalarının sağlanmasını önermekte
yim. 

Üçüncüsü, savaş stokları ve Silâhlı Kuvvetlerin 
ihtiyacı olan malzemelerin sağlanmasında, yeni tesis
lerin kurulmasında, ekonomimizi takatsiz düşürme
den, ekonomimize canlılık kazandıracak bir ulusal 
harp saiayii kurulması ve bu politikanın, ulusal harp 
sanayii politikasının saptanmasında Devlet Planlama 
Teşkilâtının devre dışı tutulmasıdır. Önemli sorun ola
rak bugün önümüzde durmaktadır bu. 

Bu yetkilerin büyük bir dürüstlük içerisinde Or
dumuz tarafından kullanılacağına inancım tamdır. 
Ancak, bu inanç bazı önerileri yapmaktan beni alıko
yamaz. 

Birinci önerim şudur: Tüm alım ve harcamalarda, 
muhatap ve sorumlular Millî Savunma Bakanlığı; 
yani Silâhlı Kuvvetlerimizin vesayet orgam olan Millî 
Savunma Bakanlığımızın başındaki Sayın Bakan ol
malıdır. Kuvvet Komutanları sadece ihtiyaçların tek
niğini ve performansını ve tutarını bildirmelidir. Bu
nun ötesinde bütün sivil ilişkilerden, bütün ticarî 

ilişkilerden rütbeli kişiler arınmalı ve ayrı tutulma
lıdır. 

Bu arada, türlü teknik sivil bilgi ve bilimsel ku
rumların potansiyelinden yararlanacak bir çalışmaya 
girmelidir. Ekonomiden kopan 37 milyar harcana
caktır; ister alım - satım yoluyle harcansın, ister sa
nayi kurmakta harcansın. 

Değerli arkadaşlarım; 
Halen, bir ihtiyaç cinsi saptayan Savunma Ana

liz Komisyonu çalışmaktadır. Bu Komisyon, mali
yet, - etkinlik çalışmalarını yapar. Bu Komisyonun 
bilim adamlarıyle ve bilimsel kurumların potansiyel-
leriyle takviye edilmesi ve bu Komisyon çalışmala
rının ileride kurulacak harp sanayiine dokümanlar 
hazırlayacak bir biçime sokulması (Bugünden iti
baren hiç olmazsa) yararlıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Uzun süreden beri (Sayın İnan'da gündem dışı 

konuşmayla dile getirdiler) Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, ulusal savunma konseptinin yeteri kadar de
ğerlendirilmediği yolunda Cumhuriyet Halk Partisi
nin yetkilileri, en üst yetkilileri konuşmalar yapmış
lardır ve görüşler söylemişlerdir. Bu görüşlerin pek 
dikkate alınmadığını bugün iyice anlamış bulunuyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım: 

Ben bu kısımlara derinlemesine girmeyeceğim; 
daha çok teknik planda kalmaya çalışacağım, fakat 
Cumhuriyet Halk Partisi, başta lideri olmak üzere bu 
konuda görüş söylemiştir. Son yıllarda parasını ve
rerek, parasını peşin ödediğimiz silahların dahi tes
lim edilmesinde Amerika Birleşik Devletlerinin gös
termiş olduğu ambargo hareketi, Türk Devleti ve 
Türk toplumu üzerinde son derece olumsuz etki yap
mış, ama bir yandan da önemli bir kırbaç görevi yap
mıştır. Kendi yağımızla kavrulma ve harp silâh sana
yiini genel sanayimizle entegre ederek götürme kır
bacını yapmıştır. Yalnız, açık söyleyeyim, Hüküme
tin içindeki uyumsuzluklar nedeniyle, bu harp sana
yiinin kurulması istenilen hızla götürülmemiştir; ör
nekler arz edeceğim. 

1950 yıllarında özel teşebbüs ve kamu teşebbüsü 
sanayi dalında bu ölçüde ileri değildi, ama 1950 yı
lında Kırıkkale'de Türk gücüyle yapılan ve 1950'nin 
öncesinde, o günkü orduların ihtiyacım karşılayacak 
Önemli silahlar vardı, fakat o günkü şartlar nasılsa, 
o günkü gerçekler ne ise, katiyen katılmadığım ger
çekler ne ise, Türk harp silah sanayiini genel sanayi 
ile entegre edememiş, Türk harp silâh sanayiini sıfı-
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ra müncer çimekle beraber, genel sanayileşmeyi de 
geciktirici politikalara girilmiştir. Bugün başlamış 
olan harp sanayi kurulması konusunun böyle bir 
tehlikeye maruz bırakılmaması son derece önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk döneminde Kay-
seri'de uçak fabrikası kurulduğu zaman, o zamanki 
harp silâh, araç ve gereçlerinin performansına göre 
montaj da denilse, o silâh fabrikası kurulduğu za
man Kuzey komşumuz Rusya dahi endişe etmişti ve 
aldığım bilgilere göre, Kayseri'deki uçak fabrikasın
dan bir uçak da Danimarka'ya satılmıştır. Elbette bu
günkü tekniğe göre son derece geri bir sanayi idi o; 
ama başlangıcı işte Atatürk'ün başlatmış olduğu o 
hamleci gidişle gitmemenin sonunda, bugün gün oldu 
ki postal için dahi başka ülkelere muhtaç olmak du
rumunda kaldık. 

Bugün başlatılması istenilen sanayide, teknik güç, 
bilgi ve portansiyel Türkiye'de vardır. Türk teknik 
personelinin ve Türk ekonomi teknisyeninin gücünü, 
beyinlerinde bütünleştirememiş olan birçok kimseler, 
çok samimî olarak bu sanayinin kurulamayacağını, 
bu sanayinin kurulabilmesi için daha fazla süre ge
rektiğini, sanayinin en son aşamasını dikkate aldık
larından, ileri sürmektedirler. 

Teknik camianın içerisinden gelen bir arkadaşı
nız olarak söylüyorum ve teknik personele de bir 
ölçüde görev vermiş bir arkadaşınız olarak ifade edi
yorum; Türk teknik personelinin ve Türkiye'de bi
rikmiş olan teknik potansiyelin, ekonomistlerin de 
bilgileriyle beraber, Türkiye'de bu sanayinin kurul
masına engel olmayacağını ve hızla sanayinin kuru
labileceğini, gerektiği zaman dışarıdan Know how' 
lar ve gerektiği zaman yabancı personel getirmek su
retiyle bunun sağlanabileceğine inanmaktayım. Mad
delere gelindiği zaman örnekler arz edeceğim. 

Genel sanayimizle harp sanayiini bağdaştıran ve 
uyumlaştıran bir harp sanayii kurumu kurulması ar
tık gün meselesidir ve gereklidir. Bunu bir holding 
halinde kuımalidır ve bu holding içerisinde bazı be
yin üniteler yerleştirilmelidir. Bu beyin üniteler 
bizim sivil potansiyelimizden yararlanacak biçimde 
organize edilmelidir. Bu beyin üniteler arasında, harp 
sanayii planlama ve koordinasyon daire başkanlığını 
hemen kurmalıdır ve bu daire başkanlığı ikili olma
lıdır. Bunun bir ünitesi Devlet Planlama Teşkilâtının 
içerisine oturtulmalı, diğeri de Millî Savunma Bakan
lığı içerisine oturtulmalıdır. 

Sivil gücün tümünden güvenceler içerisinde ya
rarlanmanın başka yolu yoktur ve az para ile çok iş 
yapmanın, (Başka ülkeler yardım etmiyor) kendi 

yağımızla kavrulmanın ve biraz başka fedakârlıklar 
yapmanın yolu budur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hal böyle iken, bir süre önce Polis Derneğinin 

yaptığı bir toplantıya katıldım. (Bana ait olan ve ba
sına verilen birer cümlecik şeyler, tümü olmadığı için 
yanlış fikirler verebilir.) Silâhlı kolluk kuvvetlerinin 
arasına girmiş olan hüzün verici ayırımı, özellikle 
iki büyük partinin liderlerinin ve yöneticilerinin tu
tanakları alarak, tutanakları inceleyerek (Ben bir şey 

getirmiyorum) dikkatle bakmalarını, hele hele Ada
let Partili arkadaşlarımın, (Çünkü, bize hiç yer yok
tu, bizi asacaklarını söylüyorlardı kesin olarak; po
lis çıkıyor kürsüye «Öldüreceğim» diyor, açıktan söy
lüyor.) Sizin kesin olarak bu tutanakları okumanız
da yarar vardır. Bu kadarla da kalmamıştır, bu kon
grede valilerin, Hükümetin ve hiç bir kimsenin polise 
emir veremeyeceğini ve polisin, kanundan güç ala
rak dilediği zaman, istediği gibi silahını kullanacağını 
iddia etmişlerdir ve bu kongrede Hükümet Komiseri 
müdahale edememiştir. Polis içeriye silahlı olarak 
girmiştir. O kadar ki, alkışlamaya doyamadıkları Sa
yın Sükan, konuşmasından sonra bu kongreye bir süre 
tahammül edebilmiştir, bu kongreden âdeta teessüfle 
çıkmıştır. Konuşması politik bir konuşma idi. 

Bu arada silâhlı kolluk kuvveti olan Polis Der
neğinin; açık söyleyeyim; hava da şu idi; Panislâ
mizm, Paııtürkizm. Başka hava yoktu. Başka kimse
yi tanımıyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Pankomünizm 
yok muydu?.. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Pankomünizm yoktu. Samimî söylüyorum yoktu. 
Çünkü, «Sol» filan yazdılar; o «sol» dedikleri adam
lar cevap veremediler. Hepsi memur; belki içlerinde 
olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, lütfen konuşma
lara cevap vermeyin, konu dışına çıkmayın. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Konu dışına çıkmıyorum. Silahlı Kuvvetlerle ilişkisi 
var efendim. Yurt savunmasında o, iç emniyeti sağ
layacak, dış emniyeti Silâhlı Kuvvetler sağlayacak; 
ama orada polis başka şeyler de söyledi. Orada polis, 
okumuş kişiden yakındı, orada polis, okumuş kişi
nin aldığı paradan yakındı, orada resmen, Devletin 
tabancasını yanında taşıyan polis, kürsüde «Hukuk
çu kimdir?..» dedi. «Okumuş kişi kimdir?..» dedi, 
bunların aldığı paralarla kendisini mukayese etti ve 
başka okumuş Silâhlı Kuvvetlerle kendisini kuliste mu-
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kayese etti ve değerli arkadaflarım, bunlara belki 
inanmayabilirsiniz; ama Ankara Garnizon Komuta
nı Korgeneral Sayın Osman Polat'ın bir yakınması 
vardır; bu yakınmayı fazla eleştirmek istemiyorum, 
her halde Hükümet dikkate almıştır. Bunu çok dik
katle okumak ve bu noktaya; iki Silâhlı kuvvet ara
sında ilişkileri bu noktaya getirmemeye çok özen gös
termek durumundayız. 

Sayın senatörler, 
Ordumuz fiili politikadan hoşlanmadığını ispat 

etmiştir. Kolluk kuvvetlerine de bunu anlatmak lâ
zımdır. Ordumuz sivil politikaya girdiği zaman sa
vaş gücünün olumsuz yönde etkileneceğini dünya ulus-
leri arasında en iyi anlayan bir ordudur. Bu Ordu
nun anlayışına paralel olarak (Bereket versin ki poli
sin tümü değildir, bir kesimdir, oylama ile de ne ka
dar oldukları belli oldu) bunların içerisine bilinçli, 
bilinçsiz olarak atılmış olan zehri çıkaracak olan ik
tidardır. Bu, bizim elimizde değildir. Biz, ancak kış-
kırtmamaya söz veririz, ancak böyle yollara gitme
yebiliriz, bu konu üzerinde fazla durmamaya söz ve
rebiliriz. Yalnız, Hükümet lütfen yazılı demeçleri 
okusunlar, o söylenenleri değil; söylenenleri yazma
mış olabilirler. 

Ordumuz halka çevrilmiş bir yumruk değildir. 
Zaman zaman iç ve dış tehlikelerle uçuruma itilen 
halkın yanına kurtarıcı olarak gelmiş ve hemen çekil
miştir. 

Ben, sivil kolluk kuvvetlerinin de başka bir bi
çime girmesinden endişe ediyorum. Dilim varmıyor 
daha fazlasını söylemeye. 

Değerli arkadaşlarım; 
Halkın tadı kaçmıştır; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

ve Türk kolluk kuvvetlerinin de tadını kaçırmayalım. 
Ülkemiz için yararlı olmaz. 

Hiç bir aklı başında siyasî ekip, ordusunu ve si
vil kolluk kuvvetlerini siyaset denizine elbisesiyle 
yüzmeye sokup, orada çalıştırmak istemez. Bu kolluk 
kuvvetleri sonra öylesine yorulur ki, siyaset denizin
den kolluk kuvvetlerini çıkardığınız zaman, düz yol
da yürüyemez hale gelebilir ve o zaman biz güç çare 
buluruz. Ben tabloyu daha fazla karamsarlaştırmak 
istemiyorum; ama bu söylediklerimin gerçek olup ol
madığını inceleme ihtiyacını duyarsa Hükümet; bu 
söylediklerimin zabıtlara geçmeyen kısmını ben ka
bul ediyorum, ama polisin resmen yazılı olarak oku
duğunu; her halde zabıtları kaldırmışlardır. Çünkü, 
ben orada Hükümet Komiserini ikaz ettim. «Bunu 
Parlamento meselesi yapacağım, bunu Parlamentoya 

götüreceğim» dedim. Kalktı ikaz etti; ikazı da iyi 
edemedi... 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Ne zaman oldu bu Sa
yın Babüroğlu?.... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — Bu 
10-15 günlük bir iştir. 

Bunu ben, zabıtların tümünü bulamama durumu 
karşısında Hükümetten rica ediyorum, resmî konuş
maları okusunlar, zannederim o bile benim söyledik
lerime yeteri ölçüde gerekçe olur. 

Saygılarımı sunarım efendim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alpan, Kontenjan Grupu adı
na buyurun efendim. 

Sayın üyeler, Tekel Genel Müdürlüğünün serma
yesini arttıran kanun tasarısının açık oylaması bit
miştir. Küreler kaldırılsın ve tasnif yapılsın. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın senatörler; 

Millî Savunma Bakanlığı 1976 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu tasarısının Genel Kurulumuzdaki görüşül
mesinde 7 ürk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
landırılması, silah - araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi ile ilgili hareket ve lojistik hizmetlerine des
tek ve kaynak olacak millî enfrastrüktür konularına 
kısaca değinmiş, bunları tamamlayacak ve konunun 
devamına taalluk edecek ayrıntılı düşünce ve öneri
lerimizi ise, ilgili tasarı ve tekliflerin Türkiye Büyük 
Millet Meclisine geldiğinde açıklayacağımızı Konten
jan grupu adına arz etmiştim. 

işte şimdi, bunun gereğini yerine getirmek için, 
çok önem verdiğimiz bu konuya yeni değişiklikler 
getirecek ve uygulamaya yeni imkânla1- katacak olan 
601 Sıra Sayılı Kanun tasarısı üzerinde yine grupu-
muz adına söz aldım. 

Uzunca konuşacağım için, peşinen sabrınızı ba
ğışlamanızı rica ederim. 

Sayın senatörler; 
Bu tasarı üe aynı konudaki 1601 ve 1904 sayılı 

Kanunların 1 nci ve 2 nci maddelerinde belirtilmiş 
olan uygulama dönemi sonu ve Ödeme planında yılla
ra ayrılan ödenek miktarlarının değiştirilmesi isten
mektedir, 

Tasarı kanunlaştığı takdirde; uygulama dönemi 
1978 yerine, 1979'da sona erdirilecek ve dönem so
nuna kadar 37 milyar 200 milyon liralık bir harcama 
yapılacaktır. 
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1904 s^yıh Kanunun 23 milyar 700 milyon lira 
tutarında olan harcama yetkfeini 13,5 milyar lira art
tıran tasarıya göre; gereğinde, Bakanlar Kurulunca 
% 50 oranına kadar ilâve artırımlar yapılarak öde
nekler toplamı 55 milyar 800 milyon liraya kadar da 
yüikseltilöbilece'ktir. 

1601 ve 1904 sayılı Kanunların bu tasarı ile de
ğiştirilmesi sonucunda oluşacak durumun mahasa-
ıbesine göre; 1973, 1974, 1975 ve 1976 Genel Bütçe
lerinden bu maksat için Millî Savunma Bakanlığı
na verilen ödeneklerin toplamı 16 milyar 580 mil
yon liradır. 

Başlangıçta RE-MO Planına dahil edilen işlerin 
10 yılda gerçekleştirilmesi için 16Ö1 sayılı Kanunla 
16 milyar lira harcama yetkisi istenmiş ve bu da ve
rilmiştir. 

Görülüyor ki; geçen 4 yılda, bu yetkiden 580 mil
yon lira daha fazla ödenek verilmiştir. 

Bu ödeneklere dayanılarak programlanan işlerin 
malî yönden gerçekleştirilme oranlan açıklanmadan 
Parlamentoya sunulmuş olan Hükümet tasarısı; 1976 
yılı için Bütçenin 6 milyar 40 milyonluk ödeneğine 
4 milyar daha katmak suretiyle .4 yılın ödenekler top
lamını 20 milyar 580 milyon liraya yükseltecektir. 

Ödeneğin bu derecede artırılmasına mukabil, dö
nem süresinin sonu, 1904 sayılı Kanunda yapılan 4 
yıllık kısaltmanın aksine, bu defa 1 yıl uzatılıyor ve 
bu suretle Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının dö-

-nem sonundan, yani 1977'den de 2 yıl uzaklaşılıyor. 
Halbuki, kalkınma planlarıyle RE - MO planları ara
sında koordinasyonu sağlamak ve bu planların birbir
lerini engellemeden uygulanabilmeleri için gerekli 
malî imkânları bulup döviz ihtiyaçlarını dengelemek, 
planların dönem sürelerini aynı tarihli 5'er yıl üze
rinde birleştirmekle kolaylaştırabilirdi ve bu husu
sa Bütçe konuşmamızda önemle işaret etmiştik. 

Ayrıca; Genelkurmay Başkanlığının Stratejik He
defler Planı ile bizi yakından ilgilendiren Amerika 
Birleşik Devletleri askerî yardımlarının dahil olduğu 
programların dönem süreleri de 5'er yıldır. Bu üç 
5'er yıl aynı tarihlerde birleştirilebilirdi sanırım... Fa
kat, böyle bir zaman ayarlamasına bu tasarıda da 
gidilmemiştir nedense. 

Üzerinde durulması gereken diğer önemli bir hu
sus da; tasarının 1 nci maddesi gereğince verilen 37 
milyar 200 milyon liralık harcama yetkisinin «Mey
dana çıkacak lüzum ve şartlara göre, % 50 oranın
da artırılması ve karşılığı ödeneğin Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesine ilâve olunması, Bakanlar Kurulu 
Kararı ile sağlanır» hükmüdür. 

Bu hükme, 1601 ve 1904 sayüı kanunlarda da yer 
verilmiştir. Fakat, Bakanlar Kurulunun bu yetkiyi 
kullanması 1601 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrasıyle muhtemel artırma karşıl-ğmın da, 
her yılın ödeneği gibi, her yılın bütçesine konulma
sı kaydına bağlanmıştı. Bu, ciddî bir bütçe anlayışı
na ve idaresine uygun bir esastı. Ve bu esas, muha
faza edilip uygulanmış olsaydı, Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesinin bu yıîki RE - MO ödenekleri : 6 
milyar 40 milyon -f 3 milyar 7 milyon = 9 milyar 
60 milyon lira toplamında olur ve böyle bir imkânın 
mevcudiyeti, bu tasarının hazırlanmasına ve çıka
rılmasına da ihtiyaç duyurmazdı belki... 

Fakat, bu tasarı kanunlaştıktan sonra, bu yılki 
RE - MO ödeneklerinin toplamı 10 milyar 40 mil
yon lira olacaktır. Bir müddet sonra, sadece Bakan
lar Kurulunun takdirine göre bu ödeneğin de % 50 
oranında artırılmasına gidilirse, karşılığının bulun
ması belki mümkün olmayacak ve dolayısıyle Büt
çeye eklenecek ödenek için yeni bir kanun daha çı
karmak gerekecektir. 

Sonra, Bakanlar Kuruluna bu ölçüde bir yetki ve
rilmesi de tartışılmaya değer bir mahiyet taşımakta
dır. 

Bu sebeplerle; mezkûr fıkranın, 1904 sayılı Ka
nunla kaldırılması hatalı olmuştur ve bu tasarıyla 
ihya edilmemesi ise önemli ve sakıncalı bir noksan
lıktır. Bunların giderilmesi için; Başkanlığa suna
cağım önergenin, sırası gelince kabulünü dilerim. 

Sayın senatörler; 
Verilmiş olan bütün bu ödeneklere karşılık; bugü

ne kadar alınanlar, yapılanlar, onarılanlar, taahhü
de bağlananlar ve henüz sonuçlandırılamamış olan 
girişimler nelerdir? 

Bunlar hakkında zaman zaman ve azar azar bil
giler verilmiş olmasına rağmen, tamamını ve doğ
rusunu ne Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve 
ne de Milletimiz biliyor. 

Kavram ve kapsamı ile korunması hususunda, ge
çen yıl etraflı açıklamalar yaptığımız; fakat Parla
mento seviyesinde bile anlayış ve anlatım birliğine 
hâlâ varamadığımız gizliliği bir kalkan gibi kullanan 
hükümetlerce bugüne kadar maalesef yeterli ve tat
minkâr bilgiler verilmemiştir. 

Böyle bir tutum, içinde bulunulan ve sonu olma
yan, 'üzerlerinde dikkatle durmamız gereken psikolo
jik savaş ve psikolojik savunma esaslarına da ters 
düşmektedir. 
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Benzer konularda, Yunanistan'ın yayımladığı bil
giler ise bütün dünyanın malumudur. Bugünkü Bir
leşimde konuşmuş olan Sayın Kâmran İnan, Yuna
nistan'ın sahip olduğu uçakların performansına iliş
kin bilgiler de verdi. Bunlar bizce âdeta, gizli sayı
lıyor ve kullanılmıyor; ama bütün dünya bunları bi
liyor. 

16CIİ ve 1904 sayılı Kanunların malî yönden ter-* 
tiplerine ve uygulama sonuçlarına ilişkin olarak, Mil
lî Savunma Bakanlığının 1975 ve 1976 Bütçeleri üze
rinde konuşurken yönelttiğim sorular da Sayın Millî 
Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılmamıştır. 

Bu tasarıya ve (Geçen yıl olduğu gibi ki, geçen 
yıl çıkarılan 19C4 sayılı Kanun da 3 Haziran tarihli 
birleşimde görüşülmüştü.) bu yasama yılının şu sı
kışık son günlerinde çıkarılması gereğine tereddüt et
meden katılmak için; bugün de Sayın Bakandan ya
pacağı açıklamalar sırasında şu sorularımın cevap
landırılmasını rica ediyorum : 

1 .• Geçen yılların harcanamayan RE - MO öde
neklerinden, bu yılın bütçesine devir ve kaydedilen 
ödenek var mıdır, varsa ne kadardır? 

2. 1976 Bütçesindeki 6 milyar 40 milyon liralık 
ödeneğin halen ne kadarı harcanmış ve taahhüde 
bağlanmıştır? Kalanı varsa, bu miktara ilâveten, yü
rürlükteki bütçeye tasarı ile katılmak istenen 4 mil
yar lira, bu malî yılın sonuna kadar kullanılabilecek 
midir?. 

3. Bu değişikliklerin yapılmasını gerektiren se
bepler arasında NATO vecibelerinin yerine getiril
mesi ve Kıbrıs'taki birliklerimizin Amerikan yardım 
malzemesi ipoteğinden kurtarılması gibi ilginç dü
şünceler var mıdır?. 

Buna açıklık getirmek için şunu ilâve etmek is
tiyorum : Hatırlarsanız, geçen seneki bütçe konuş
masında; «Kıbrıs'taki birliklerimizin elinde Ameri
kan malzemesinin bulunması şikâyet konusu edili
yor ve ambargonun sebebi ilân ediliyordu. 

Değiştirme birliklerimizi kendi öz malzememizle 
donatıp Kıbrıs'a gönderirsek, acaba Amerika Birle
şik Devletleri, ambargonun kaldırılması için bu de
ğişikliği yeter sebep sayacak mıdır?» demiştim. Ta
biî saymayacaktır; ama bu konuda da Hükümetin, 
daha önceki beyanımla birlikte değerlendirme yap
masını rica ediyorum. 

4. 1601 sayılı Kanunun yürürlükteki 6 ncı mad
desinin, dikkat buyurun, «Yurt dışından sağlanacak 
her çeşit silah, araç, gereç ve malzeme için normal 
ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır.» 
hükmü halen ne ölçüde uygulanabilmektedir? 

Bu yıl için verilecek 4 milyon liralık ilâve öde
neğin dövize çevrilmesi gereken kısmı ayrı bir sıkıntı 
yaratmayacak mıdır? 

5. Memleketimizin millî ve milletlerarası alan
larda ve üyesi olduğu ittifaklar ve ortaklıklar çerce* 
vesinde karşı karşıya bulunduğu askerî, iktisadî, «ıa-ı 
lî, siyasî ve psikolojik konjonktür ve tüm ilişkileri
miz bakımından tasarının gerçekçilik ve uygulana
bilirlik nitelikleri, bize ümit ve güven verebilecek 
derecede midir? 

Sayın senatörler; 
Bu sorunlarımız Sayın Bakan tarafından açık

lıkla cevaplandırılacak olursa, tasarının kanunlaştı
rılmasının sağlayacağı sonuçlardan ziyade, plan ve 
program çalışmaları ile bütçe hazırlıklarına dayanak 
ve yarar sağlayacağı anlaşılacaktır. Çünkü; bizi, bu 
kanaate götüren olgular ve sebepler ortadadır, bun
ların önemlileri de şunlardır: 

a) Amerika Birleşik Devletlerinin ambargosu, 
uygulama bakımından tam bir sessizlik içinde âdeta 
sürüp gidiyor. Geçen Mart ayı sonunda hükümetler 
arasında yapılan ve Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresince henüz onaylanmamış ve dolayısıyle yü
rürlüğe konulamamış olan yeni savunma işbirliği an
laşması ile ilgili yankılar, 1976 yılı yardımının Kıb
rıs'ta gelişmeler sağlanması şartına bağlanması, am
bargonun fiilen uzayacağı ihtimallerine kuvvet veri
yor. 

b) Amerika'nın bu tutumu karşısında; diğer dost 
ve müttefik ülkelerden de, beklediğimiz yardımları 
tam alamıyor ve istediğimiz alımları, ihtiyaçlarımıza 
göre yapamıyoruz. 

Kısacası; Dışişleri Bakanlığı 1976 Bütçesi üze* 
rindeki görüşlerimizi arz ederken değindiğim gibi 
aleyhimizde oluşturulmak istenen askerî, iktisadî, 
malî ve siyasî ambargolarla âdeta karşı karşıya bu
lunuyoruz. 

c) Millî sanayimizi, savunma ihtiyaçlarımızın ço
ğunu üretebilecek biçimde düzenleyip, çalıştıramıyo
ruz hâlâ... Bu konuda, genel koordinatör ve kontro-* 
lör olması gerektiğini bir buçuk yıl önce bu kürsüden 
ifade ettiğimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ken
disine düşen görevleri üslenmemiş görünüyor. 

d) Mevcut kaynaklarımıza, ezcümle Önemli ve 
hızlı gelişmeler gösteren ve Silâhlı Kuvvetlerimiz 
için üretim yapmaya hazır olduklarını öneren oto-
motr sanayiimizin, bazı Arap ülkeleri ölçüsünde ol
sun, deneme veya bütünleme siparişleri vermedik. 
Hatırlayacaksınız. 1973 Arap - İsrail savaşı sırasın-
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da ve sonrasında Suriye ile Suudî - Arabistan'a yap
tıkları siparişleri karşılamak üzere, kamyon ve tan
kerler satılmıştır. 

e) Kuruluş Kanununu 1973 yasama yılı sonun
da çıkardığımız Türk Uçak Sanayi Anonim Şir'keti-
ni 'hâlâ çalışır duruma getiremedik. Ama; bakınız bu 
konu ile ilgili olarak ne garip demeçler veriliyor : 

Ankara (İC Haziran 1976) Başbakan Yardımcısı 
Necmettin Eıbakan, .«Türk Uçak Sanayiinin kurul
ması ile sadece Hava Kuvvetlerinin ihtiyacının kar
şılanmayacağını, Türkiye'nin komşularına da uçak 
ihraç edebileceğini...»1 söylemiştir. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — İnşallah.. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADL 

NA CİHAT ALPAN (Devamla) — Durumun ger
çekleri ile.. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Üç sene evvel kurul-
saydı, ihraç ederdik. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sus be.. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, Sayın Oğuz müdaha

le etmeyelim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sen sus. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ne zırlıyor

sun?.... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Zırlayan sensm.. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Dokundu mu 

sana?... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sana dokundu.. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen müdahale et

meyelim: Sayın Sarlıcalı lütfen.. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ukalâ.. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ukalâ da sensin. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hayvan... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — O da sensin, terbiye

siz. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sayın Baş
kan bu ne biçim konuşma?... 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, çok rica ederim, 
lütfen efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Dokundu mu 
sana? Herkes gibi sen de dinle. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Senatonun jandarma
sı mısın sen?. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sayın Baş
kan, bunun üzerinde durunuz, rica ediyorum; Sena
toya hayvan girmez, sözünü geri alsın.. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, Sayın Sarlıcalı çok 
rica ediyorum efendim, karşılıklı konuşmayın efen
dim.. 
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MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sayın Baş
kan, bunun üzerinde durunuz, «hayvan» diyemez 
lütfen sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Beyefendi, ben işitemedim.. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Kulağınızın 

sol tarafı duymuyor, işitemezsiniz tabiî.. 
BAŞKAN — İşitemedim, işitemedim.. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — İşitemez-

sin tabiî, sol kulağın sağır. 
BAŞKAN — Çok -rica ederim, bu şekilde konuş

maya hakkınız yok beyefendi. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (Isparta) — «Hayvan» 

sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — İşitmedim diyorum, tetkik edece

ğim demedim beyefendi. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Zabıtları 

getirtin. 
BAŞKAN — Tetkik ettireceğim, gereken mua

mele yapılacaktır; fakat siz de sözünüzü geri alın, 
Başkanlığa bu şekilde hitap edemezsiniz. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Ne sözü
nü geri alayım? 

BAŞKAN — Başkanlık sağır değildir, duymuya-
bilir. Lütfen sözünüzü geri alın. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sol kula
ğınız duymuyor. 

BAŞKAN — Duymuyabilirim, çünkü ben sataş
maları yatıştırmaya çalışıyorum. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Davranış
larınız taraflı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bağırmakla iş halledilmez, tetkik 
ettirip ona göre muamele yapacağım diyorum. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Senato 
ya hayvan giremez ve bir Senatöre, bir Senatör «hay
van» diye hitap edemez. Bunu geri aldırmazsanız, bü
tün parlamenterler, siz de dahil aynı şeye müstahak 
olursunuz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bu ne biçim 
lâf?. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Küçükbaş 
hayvan. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — İki kişi arasında söyle
nen söz herkese teşmil edilmez. Bağırarak neyi hal
lediyorsun? 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Kem söz sahibine aittir. 
BAŞKAN — Sayın Gülcügil, konuşmanızda geçen, 

kullanmış olduğunuz şeyleri açıklayın ne demek isti
yorsunuz beyefendi, «Bütün Senatörler dahil» sözüy
le ne demek istiyorsunuz? 
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MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Bir Sena- I 
tor, bir Senatöre «hayvan» diyemez. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Ali Oğuz, I 
size bu şekilde hitap edildi mi? Ben işitemedim. I 

ALİ OĞUZ (istanbul)'— Evet muhterem Başkan, I 
zabıtlarda vardır. I 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, (çok özür dilerim I 
Sayın Alpan) Sayın Ali Oğuz'a karşı bu şekilde bir I 
ifadede bulunmanız, gerçekten Senatonun ve senatör- I 
ler arasındaki münasebetlere yakışmayan bir davra- I 
niştir. Bu, Senatomuzun mehabetini bozacak, sayın I 
üyelerimizin birbirlerine karşı olan saygılarını zede- I 
leyecek bir tutumdur. Bu sözünüzü geri alıyor mu- I 
sunuz efendim? I 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Alıyorum Sa
yın Başkan, bu konuşmalar içerisinde heyecanla böy- I 
le bir kelime sarf ettiğimi üzülerek hatırlıyorum ve I 
bunu geriye alıyorum. Ancak, sayın senetörün de bu I 
kürsüden her şahsı nezaketle dinlemesini hatırlatı- I 
rım. I 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Biz biliyoruz, siz öğre- I 
nin efendim, yazıklar olsun, teessüf ederim. Hem se -1 
bebiyet ver, hem de özür dile. I 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. I 
Buyurun efendim, konuşmaya devam edin.. I 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI

NA CİHAT ALPAN (Devamla) — Durumun gerçek
leriyle bağdaşmayan bu demeci, «Dereyi ve suyunu I 
görmeden paçaları sıvamayalım!» atasözü ile cevap- I 
landırmaktan kendimi alıkoyamıyorum. I 

50 yıl önce, 1926'da İstikbal göklerdedir.» diyen I 
Aziz Atatürk'ün uçak sanayii için vermiş olduğu bu I 
direktifi, 1930'ların sonunda; yani İkinci Dünya Sa- I 
vaşı başlarken küçük bir fabrika kurup gerçekleştir- I 
meye koyulduk. Fakat, av uçağı olarak geliştirmek I 
niyeti ile giriştiğimiz hafif uçak üretimini kendi ku- } 
ruluşlarımıza bile benimsetemedik ve tabiî dışarıya I 
da satamadık. Ancak, bu fabrikada yapılan bir uça- I 
ğı 1955'te Ürdün Kiralına hediye olarak gönderdik. I 
İçimizde bunu hatırlayanlarımız vardır. 

Bu fabrikadan aldığımız dersleri ve tecrübeleri I 
değerlendirebileceğimiz döneme girildiğinde ise; ya- I 
ni 1960 iarda bu fabrikayı, Makina - Kimya Endüst- I 
risi Kurumuna bağlı bir tekstil tezgâhları üreten fab
rikaya dönüştürdük ve yetişmiş personelini de dağıt- I 
tık. 

8. Bunların hepsini bir yana bırakalım! Kal- ) 
kınma planlarımızın çok önemli bir noksanını gider- I 
mek için Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma 
Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 
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tarafından ortak çalışmalarla hazırlanmış olan sa
vunma sanayii stratejisine ilişkin belgeyi bile, bir yıl
dan beri Yüksek Planlama Kurulu ile Bakanlar Ku
rulundan geçirip uygulamaya koyamadık. 

Sırası gelmişken belirtmek isterim ki; bir direktif 
mahiyetini taşıyan böyle bir belge, Hükümet ortağı 
olan bir veya iki partinin programlarıyle seçim be
yannamelerine ve politik çıkarlarına göre değil, mem
leketin her alandaki imkân, kaynak ve kabiliyetleriy
le Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına ve uygulanan 
savunma kavramıyle müşterek strajinin gereklerine 
göre oluşturulabilir. 

9. Kalkınma planlarında yer verilen motor üreti
mini belirleyecek Hükümet karar ve politikasını da 
resmen ilân edemedik hâlâ. 

h) Genelkurmay Başkanlığının, dış alımlar için 
Başbakanlık nezdinde yaptığı döviz tahsisi müracaat
ları da, başgösteren darlık yüzünden tatminkâr öl
çülerde ve zamanında karşılanarnamaktadır. 

Bu sebeplerle; Millî Güvenlik Kurulunun, bütün bu 
konularda Bakanlar Kurulunu uyarmasını, uyardı 
ise bunu tekrarlamasını saygıyle hatırlatmak istiyo
ruz. 

Buraya kadar yaptığım açıklamalardan sonra, 
tasarının tümü ve maddeleri itibariyle ne kadar ger
çekçi ve uygulanabilir olduğunu ve ne derecede bir 
ağırlık taşıdığını takdirlerinize bırakıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Tasarı, Millî Savunma Komisyonumuzda incele

nirken; geçen yıl 1904 sayılı Kanunun görüşülmesin
de, bu yıl da Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üze
rinde grupları veya kendileri adına konuşan sayın 
üyelerce yapılan eleştirilerin ve ifade edilen tavsiye 
ve temennilerin Hükümetçe dikkate alınmadığını an
ladık ve bundan üzüntü duyduk. 

Bildiğiniz gibi, kanunların çoğu Hükümet ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin müşterek çalışmaları 
sonucunda oluşturulmakta; fakat, bu tasarının ha
zırlanmasında ve kanunlaştırılmasında böyle bir an
layışla hareket edilmemiştir. Bunu bizzat tespit et
meniz için, 3 Haziran 1975 ve 5 Şubat 1976 tarihli 
Birleşimlerimizin tutanaklarını gözden geçirmeniz 
yararlı ve yeterli olur. 

Bu tutanaklardaki konuşmalarımızın önümüzde
ki tasarı için de geçerlik taşıdığına işaret edip tekrar
dan kaçınıyorum; fakat, bazı önemli düşüncelerimi
zi arz etmeyi de bu tasarı münasebetiyle yerine ge
tirilmesi gereken bir görev sayıyorum. 
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1. — Bu tasarının 1976 ilâve ödeneğini genel büt
çeye ve Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine katacak 
olan değişiklik tasarısı, geçen yıl yaptığımız uyarma
ya rağmen, bu defa da hiç olmazsa ilkin şevki gere 
ken Cumhuriyet Senatosuna, birlikte getirilmemiş
tir. Bu gecikmeyi, önümüzdeki zaman darlığına göre 
telâfi edebilmek için, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
geçen yıl olduğu gibi, bu defa da tatile girdikten 
sonra mı olağandışı bir toplantıya çağırılacaktır, yok
sa önümüzdeki yasama yılının başlaması mı beklene
cektir. 

1601 ve 1904 sayılı Kanunlar; yalnız yeni dona
tım alımı, yapımı ve yenileştirme onarımlarıyle bun
lara ilişkin hizmetler için değil, aynı zamanda (Hat
ta işlem sırası bakımından öncelikle) Silâhlı Kuv
vetlerimizin yeniden teşkilâtlandırılması için yürür
lüğe konulmuşlardır. 

Çünkü; bütün teşkilâtın kuruluşlarıyle personel 
ve malzeme kadroları gözden geçirilip gerekli görü-
rülenleri yeniden düzenlenmeden ve bunların döküm
leri hesaplanmadan alım, yapım, onarım, dağıtım, 
ikmal, seferberlik ve hatta eğitim işlerinin plan ve 
programlan sıhhatli olarak yapılamaz. 

Birbirinden ayrılması ve ayrı olarak yürütülmeleri 
doğru olmayan bu işlerden teşkilât konusunda, Ege 
Ordusundan başka Silâhlı Kuvvetlerin merkez teşki
lâtında kuvvetlerin her sınıf ve hizmete mensup en 
küçük birliklerine ve kurumlarına kadar yeni kuru
luş ve kadro düzenlemeleri bakımından neler yapıl
dığını veya neler yanılmak istendiğini hemen hemen 
hiç bilmiyoruz. Halbuki; hem adı geçen kanunların 
gereği olarak, hem de yeni bir savunma kavramı ve 
yeni bir savunma stratejisi tespit ederek, Silâhlı Kuv
vetlerimizi belli ve muhtemel görevlerine uygun bir 
yapıya ve süratle iş. görebilecek sade ve sağlam bir 
emri komuta düzenine sahip kılmak için yeniden teş
kilâtlandırmak ve millî sanayiimizi de savunma ih
tiyaçlarımızın çoğunu üretmek üzere genişletip, ta
mamlayıp verimli olarak çalıştırmak zorundayız. 

Bizi, bunlara zorlayan önemli sebeplere gelince : 
Silâhlı Kuvvetlerimizin bugünkü büyük başlı teşki
lâtı ve idamesi Devlete büyük külfetler yüklemekte
dir. Önümüzdeki tasarının da gösterdiği gibi, bu kül
fetler günümüzün şartlan karşısında daha da büyüye
rek çok ağırlaşmaktadır. Buna mukabil, azalmakta 
olan dış yardımlar yakın bir gelecekte, meselâ 4 - 5 
sene sonra tamamen kesilebilecektir. 

İçinde bulunduğumuz genel durum, süratli de
ğişme ve gelişmeler göstermektedir. Artık ayağımı
zı yorgana göre uzatmak dönemine girmiş bulunuyo

ruz. Bunların gereklerini ve ihtimallerini hesaba ka
tarak, Silâhlı Kuvvetlerimizi önemli tasarruflar sağ
layacak müşterek bir karakteristikte yeniden teşki
lâtlandırmak lâzımdır. Âcil bir mahiyet iktisap eden 
bu işe başlarken, bütçe konuşmasında belirttiğim 
gibi ilkin merkez teşkilâtını; yani Genelkurmay Baş
kanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Ko
mutanlıkları karargâhlarını ele almak ve çalışmaya 
ordu ve alay (Jandarma dahil) karargâhlarını da da
hil etmek uygun olur. 

Çünkü, dünyanın üç kıtasını birleştiren iki büyük 
yarımada üzerindeki memleketimizin jeostratejik ve 
jeopolitik durumuna göre, hedef teşkil ettiği tehdit
ler ile maruz bulunduğu tehlike ve tecavüz ihtimalle
ri, çağımızın olgularına ve süratli bir cereyan tarzı 
gösteren modern savaş teknolojisinin uygulanmasıyle 
çevresindeki ülkelerden, bunların bir kısmı veya tü
münde başgösterebilir. 

Kara, deniz ve hava sınırlarımızı aşacak müteca
viz veya mütecavizlerin müşterek stratejisine dayalı 
olarak uygun bir yapıda (yani, karma) teşkilâtlan
dırılmış Silâhlı Kuvvetlerin sıkı ve sürekli işbirliği 
halinde başlatılacak müşterek savunma ile karşılan
ması gerekir. Binaenaleyh, bugünkü Genelkurmay 
Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kara - Deniz -
Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyle 4 ordu komu
tanlığı karargâhları (Ki, toplam 9 büyük karargâh 
ediyor) yerine, her biri müşterek birer bünyeye dö
nüştürülecek bir Genelkurmay Başkanlığı, bir Millî 
Savunma Bakanlığı karargâhı ile 4 - 5 bölge komu
tanlığı (Ki, bunlara barış ve savaş için başka isim
ler de verilebilir; toplamı da 6 - 7 büyük karargâh 
ediyor) olmak üzere tasarruf sağlayıcı rasyonel bir 
düzenlemeye gidebiliriz. 

Böyle bir yeniden teşkilâtlanma millî maksatlar 
için olduğu kadar, NATO ve CENTO gibi ittifaklar 
çerçevesindeki görevlere de uygun düşen ve nükleer 
silâhlar ile desteklenen veya desteklenmeyen, niza
mî ve gayrinizamî (Tabiî, bunun içinde gerilla da da
hil) savaşın ve bunların vukuu ihtimallerine karşı 
bir hazırlık dönemi olan barışın bütün gereklerini 
başarı ile karşılayabilecek sade ve sağlam bir dü
zenleme olur. Silâhlı Kuvvetlerimizin barışta ve sa
vaştaki sevk ve idaresi daha etkin ve daha yetkin 
böyle müşterek bir emir ve komuta düzeniyle da
ha sıkı bir. koordinasyon içinde, daha üstün bir gü
venle sağlanır. 

ikinci Dünya Savaşından bugüne kadar cereyan 
eden mahallî savaşlarla mevzii silâhlı çatışmaların 
verdiği derslerle ortaya koyduğu sonuçlar ve ileri 
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ülkelerin savunma teşkilâtında yapıla gelmekte olan 
değişiklikler ve nihayet, Kıbrıs olayları ile son mü
dahaleden edindiğimiz tecrübeler, bu düşünce ve 
önerilerimizin dayanaklarını ve gerekçesini teşkil et
mektedirler. 

Teşkilât konusunun diğer ayrıntılarına şimdilik 
girmiyorum. Bunları ileride yine sırası gelince arz 
edeceğim; fakat teşkilât konusunu kapamadan bu
nun bir an önce sonuçlandırılması lüzumuna bir cüm
le ile değinmek istiyorum : Teşkilât konusu sonuca 
bağlanıp personel hesapları ve dökümleri yapılma
dan, Anayasa değişikliği doîayısıyle çıkarılması ge
reken Vatan Hizmeti Kanununu ve bu Kanunun bö
lümleri veya ekleri olarak yenilenmesi gereken As
kerlik Kanunu ile Yedeksubay Kanununu sıhhatli 
ve tutarlı olarak çıkaramayız. 

Sayın senatörler; 
Tasarının 2 nci maddesine göre; yedi yıllık ve 37 

milyar 200 milyon liralık bir ödeme planı ile her tür
lü alım ve giderlerin karşılanması öngörülmektedir. 
Bunların şümulüne giren konular 1601 ve 1904 sayı
lı Kanunlarda geçen alım, yapım, onarım ve bunlara 
ilişkin hizmetlerdir. 

Yabancı ülkelerden alım hususunda uğradığımız 
güçlükler ve hatta imkânsızlıklar, bizi 1601 ve 1904 
sayılı Kanunların içerdiği yapım ve yenileştirme 
onarımları için ihtiyacımız olan sınaî yatırımlarına 
yöneltmektedir. Ayrıca, bu husustaki düşünce ve eği
limini «Millî Savunma Bakanlığına tahsisli arazi ve 
arsaların satışlarına, daha 4 milyar lira elde edilince
ye kadar devam edilmesine izin ve yetki veren Ka
nun tasarısı» nın tedvininde ortaya koymuş ve ta
sarı metnine «Hâsılanın bir kısmının savaş sanayii 
yatırımlarda harcanması» hükmünü ilâve etmiş olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu tasarıda yatı
rımlar konusuna açıklık ve kesinlik verilmiş olmasını 
araması ve bunu sağlaması gerekmektedir. Fakat, sa
vunma sanayii stratejisinin de gereği olan böyle bir 
esasa Hükümet tasarısında yer verilmediği gibi, ta
sarının geçtiği Millet Meclisinde de maalesef üzerin
de durulmamıştır. 

Bundan sonra da, aynı konuda gelebilecek olan ta
sarılarda sınaî yatırımlarla ilgili esaslara yer veril
mesini ve bunu beklemeden yeni yatırım girişimlerin
de bulunulması için. Silâhlı Kuvvetlerimizi destek
lemek maksadıyle kurulmuş olan vakıflar ile Ordu 
Yardımlaşma Kurumunun teşvik edilmelerini, bunla
rın kamu kuruluşlarıyle öze sektör tarafından da yar-
dımlanmaları lüzumunu tavsiyeye değer buluyoruz. 

Ordu Yardımlaşma Kurumunun yatırımlarından 

bir kısmı, esasen savunma sanayiine dahildir. Oto
motiv sanayii ile lâstik sanayii gibi... Keza; Kurum, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Pet - Kim' 
in de ortağıdır. Kurumca, yatırımları için bir de Hol
ding kurulmuştur. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gemi inşaat 
programını, kuruluşundan beri desteklemekte olan 
Türk Donanma Vakfı, yeni bir elektronik sanayii 
şirketinin kurucu ortaklarından biri olmuştur. 

Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı da, diğer 
bir askerî elektronik sanayii şirketinin kurulmasına 
önderlik etmiştir. 

Her iki şirketin kuruluş çalışmaları fiili olarak 
sürdürülmektedir. 

Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, 
Türk Uçak Sanayii Anonim Şirketi'nin kanunî ve 
kurucu ortağıdır. Ayrıca, Hava Kuvvetlerimiz için 
iki F - 104 S filosunun alımına da katkıda bulunmuş
tur. 

Fakat, görülüyorki; bütün bu kuruluşlar ile gi
rişimleri ve tasarıları dağınıktır. Görünüşleri itiba
riyle de mükerrerdirler. Milletimizin bu kuruluşlar
dan beklediği eserlere kısa zamanda kavuşabilmesi 
için, bütün gayretlerin koordine edilmesi ve girişim
lerin ihtiyaçlarımıza uygun bir işbölümü dahilinde 
ve sıkı bir işbirliği halinde yönetilmeleri lâzımdır. 
Bunun için akla gelen ilk çare, mezkûr vakıfların bir-
leştirilmesidir; fakat vakıfların statüleri ve gelir kay
nakları arasında bazı farklar bulunduğu için, bu bir
leştirmenin derhal yapılması mümkün ve uygun da 
değildir. Aksi takdirde, her birine zarar verici, sakın
calı ve sıkıntılı bir duruma girilir. Bundan kaçınarak 
müşterek bir çalışma yapmak için; Genelkurmay 
Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı tarafından 
bir konsorsiyum kurulabilir. Bildiğiniz gibi konsor
siyumlar çeşitli kuruluşları tek bir yönetim altında 
toplarlar. Konsorsiyuma dahil olan kuruluşlar ara
sında bir kartelden daha ileri düzeyde işbirliği yapı
labilir. Her kuruluşun hukukî ve hükmî hüviyeti, 
konsorsiyum topluluğu içinde korunur ve aynen sür
dürülür. 

Biz faaliyetlerini dikkatle ve takdirle izlediğimiz 
vakıflarla Ordu Yardımlaşma Kurumunun, yatırım
lar holdingi için konsorsiyum teşkili konusunun da 
ilgili makamlarca müştereken incelenmesini öneriyo
ruz. 

Sayın senatörler; 
Yararlı olmak düşüncesiyle yaptığımız eleştiriler

den ve içtenlikle ileri sürdüğümüz bazı tavsiye ve 
temennilerden sonra, 601 sıra sayılı Kanun tasarısı-
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nın kabulü için Grupça müspet oy kullanacağımızı 
belirtir, Kanunun uygulanması için Hükümete düşen 
görevlerin, ezcümle döviz tahsislerinin 1601 sayılı 
Kanunda hükme bağlandığı gibi, zamanında ve ön
celikle ve yeterli ölçülerde yerine getirilmesini, gide
rek artan döviz darlığını karşılamak için de yaban
cı ülkelerdeki işçilerimizin mahallî bankalardaki ta-
sarruflarıyle çalıştıkları resmî ve özel kuruluşlar nez-
dinde veya hesaplarında biriken sosyal güvenlik ke
sintilerinden hiç olmazsa yabancı ülkelerden yapılacak 
alımlarda istenilen teminat hususunda faydalanıla-
bilmesi imkânlarının araştırılmasını dileriz. 

Sözlerimi bitirirken, bu tasarının da Silâhlı Kuv
vetlerimize ve memleketimize diğerleri gibi hayırlı 
sonuçlar sağlayacağı ümidini taşıyan Grupumuzun 
Genel Kurula olan saygılarını, şahsî teşekkürlerimle 
birlikte arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
597 sıra sayılı Tekel Genel Müdürlüğü Döner 

sermayesinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin Ka
nun tasarısının açık oylaması yapılmıştır. Tasnif ne
ticesi şöyledir : 

İştirak 143 
Kabul 136 
Ret 7 
Bu suretle Kanun tasarısı kabul edilmiştir. 
Konuşma sırası Sayın Müezzinoğlunda. 
Sayın Müezzinoğlu, buyurunuz. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) _ Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Millî savunmasını her şey:n üstünde tutan Ulu
sumuz, Silâhlı Kuvvetleri için şimdiye kadar hiçbir 
fedakârlıktan çekinmemiştir. Bu bakımdan, bugün 
Yüce Senatoda görüşme konusu olan kanun tasarı
sının da bu anlayış içinde değerlendirileceğ'nden 
şüphe yoktur. 

Nitekim, benden önce konuşan iki değerl; ar
kadaşım tasarı üzerinde bazı eleştirilerde bulun
makla birlikte, tasarıyı desteklediklerini açıklıkla 
ifade etmiş bulunuyorlar. Bu görüşe benim de ka
tıldığımı Yüce Heyetinize arz ettikten sonra, tasarı
nın tümünün değerlendirilmesi ve özellikle Silâhlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının- tam bir güvence için
de karşılanması bakımından açıklanmasında yarar 
gördüğüm bir iki husus üzerinde kısaca durmak 
istiyorum. 

1 Değerli arkadaşlarını, 
I Bilindiği gibi, Re-Mo Planı adı ile anılan ilk plan 
I 1972 Haziranında kabul buyurulan bir Kanunla yü-
I rürlüğe konulmuştur. İlk planda on yıllık b ;r dö

nemde 16 milyarlık bir harcama öngörülüyordu. 
I 1975 yılı Haziranında kabul edilen bir Kanunla bu 
I harcama limiti 23 milyar 700 milyon liraya çıkarıl-
I di. Şimdi önümüzde bulunan tasarıyle 37 milyar 
I 200 milyon liralık bir harcama öngörülmektedir. 
I Ayrıca, gerektiği takdirde bunun yüzde 50 oranm-
j da artırılması da yine derpiş edilmiştir. 

Artırma nedeni olarak kanun tasarısında, dün-
I ya dengesindeki değişiklikler, bölgemizdeki olaylar, 

Türk - Yunan ilişkileri ve nihayet Amerika'nın bize 
I karşı haksız olarak uyguladığı silâh ambargosu 

ileri sürülmektedir. 
I Bunların, 1972 yılından 1975 yılına kadar olan 

dönemdeki artışları, daha doğrusu 1975 yılı Hazi
ranında kabul edilen Kanunda öngörülen artışı izah 
etmek için yeter bir neden olduğuna şüphe yoktur; 
fakat öyle sanıyorum ki, 1975 yılından bu yana bu 
ortamda aynı ölçüde ve aynı ağırİıkta bir değişik-

I likten söz etmek kolaylıkla mümkün olmayacak-
I tır. Böyle olunca, aslında planın yeter derecede dik

katle hazırlanıp hazırlanmadığı (Bilhassa silâh fi
yatlarında artış olduğunu biliyoruz.) sorusu ister 
istemez ortaya çıkmaktadır. 

Bir başka nokta olarak, hiç şüphesiz ki, 37 mil
yar 200 milyon lira olarak öngörülen, gerektiğin
de yüzde 50 oranında artırılacak ve geçici yıllara 
sâri olarak harcanabilecek olan bu ödeneğin hangi 
kaynaklardan karşılanacağı konusu üzerinde de 

! zannediyorum ki düşünmemiz gerekecektir. 
İlk Kanunda 16 milyar liralık ödenek on sene 

için öngörülürken herhangi bir özel kaynak ayrıca 
düşünülmemişti ve bunun bütçenin normal gelirleri 
içinde karşılanması kabul edilmiş bulunuyordu. 
Önümüzdeki tasarıda da yine bu alanda bir açıklık 
görmüyoruz. Öyle anlaşılıyor ki, gerektiğinde 55 mil
yar liraya kadar varacak olan harcamalar, önümüz
deki yıllarda bütçenin normal gelir ve gideri içinde 

i karşılanacaktır. 

Takdir Duyurulacaktır ki, bu hacimde bir har
cama bütçemizi, yıllık programları ve hatta Beş Yıl
lık Planımızı önemli ölçüde etkileyecek bir harca
ma olacaktır. Kamu kaynaklarından Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planında düşünüldüğünün çok üs
tünde bir miktarın savunma ihtiyaçlarına ayrıl-

I ması, hem planda öngörülen kamu gelir ve gider 
I dengesini, hem de planda öngörülen yatırım dağı-
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lımını etkileyecek niteliktedir. Öyle ki, özel ted
birler alınmadığı takdirde, Millî Savunmamızı güç
lendirme yoluna giderken, bu yüzden ekonomimizin 
bazı alanlarında belli bir geri kalmayı da göze al
mak durumunda bulunuyoruz. 

Üçüncü bir nokta olarak harcamalarla ilgili 
bir hususa değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, dünyada silâh ticareti iki şekilde 
cereyan etmektedir. Bunlardan ilki hükümetler ara
sı silâh alışverişi, ikincisi de piyasadan: yani nor
mal denilebilecek ticarî usuller çerçevesinde silâh 
ve teçhizat alımıdır. Bu iki çeşit silâh ahşverişi ara
sındaki en önemli fark, bilindiği üzere birinci usul
deki alışverişin, ikincisine nazaran çok daha ucuz 
şartlar içinde cereyan etmesi şeklinde kendini gös
termektedir. 

Millî Savılmamızın ve İlgili kuruluşlarının şim
diye kadar bu çerçeve içinde yapılan alımlarda ge
rekli hassasiyeti gösterdiğinden şüphe etmek iste
miyoruz; fakat öyle sanıyorum ki, harerma mikta
rının bu kadar yüksek bir düzeye ulaştığı b:r za
manda Hükümetin, bu alışların dışa dönük kısım
larında göstereceği ilkelerin ne olacakını burada 
açıklamasında her halde yarar vardır. 

Finansman yanında hiç şüphesiz ki, (Sayın Al-
pan'm da haklı olarak biraz önce değindikleri gibi) 
dış ödemelerin gerçekten teminat altına alınıp alın
madığını da bilmek öyle sanıyorum ki Yüce Sena
tonun hakkıdır. 

Tüıkiye bilinen nedenlerle dış ödemeler .»tanın
da bir dar boğaza girmiştir ve Hükümetin tutarsız 
tedbirleri ve politika uygulaması yüzünden bu dar 
boğazın kolay kolay aşılamayacağı anlaşılmakta
dır. Böyle olduğuna göre, biz Hükümetin, Silâhlı 
Kuvvetlerin ihtiyaçlarının karşılanması konuşanda 
ne gibi somut tedbirler aldığını ya da almayı dü
şündüğünü bilmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Öyle sanıyorum ki, böyle bir tasarının ve konu

ya böyle bir yaklaşımın asıl nedeni, Türkiye'nin Mil
lî Savunmasını şimdiye kadar tek bir kaynağa bağ
lamış olmasından ileri gelmektedir. 1970'tc bunur. çe
şitli yönleriyle Parlamentomuzda tartışma konusu 
olduğu Yüce Heyetinizin malumudur. O zaman 
maalesef gerçek bir değerlendirme imkânı yapmak 
ortamı teşekkül etmemişti; fakat son obylar, özel
likle Amerikan silâh ambargosu bize bu gerçeği öğ
retmiştir. Bugün karşılaştığımız güçlük \ anında bu
nu öğrenmiş olmamızı, bir bakıma bir yarar gibi 
kabul edebiliriz. Çünkü, böylece Türkiye şimdi bir 

yeni savunma konsepti aramak ve bir millî savaş 
sanayii kurmak gayreti içine girmiştir. 

Burada üzerinde duracağım nokta, bununla ilgi
li olarak yapılan temaslarda, bir süre önce Federal 
Almanya'yla bu alanda bir teknik işbirliğini ka
rarlaştırılmış olduğu açıklanmış iken, birkaç gün 
önce basında yer alan haberlerde, Almanya'nın bu 
işbirliğinden şimdi vazgeçmiş olduğu hakkında ile
ri sürülen iddialar üzerine, öyle sanıyorum ki konu
yu bugün burada görüşürken Hükümetin bir açıkla
mada bulunmasında da yarar vardır. 

Nihayet bir başka noktayı da Yüce Heyetinize 
arz etmek suretiyle sözlerime son vermek istiyo
rum. 

Bundan bir süre önce Sayın Başbakan Yardımcı
sı Ftyzioğlu, Ordumuzun silâh ihtiyacının karşılan
masının öneminden söz ederken, (Gazetelerde yer 
alan beyanata göre) «Gerekirse Türkiye'nin Sovyet 
Rusya'dan da silâh alabileceği..» ni bildirmiştir. Bu il
ginç beyanatın ne dereceye kadar doğru olduğunun 
yine Hükümet tarafından açıklanmasını rica ediyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, normal çalışma sü
remizin. bitmesine üç dakika vardır. Çalışma süre
sinin uzatılmasını isteyen bir önerge vardır, okutu
yorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan," o önergeyi her halde uzatma önergesi ola
rak kabul ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Okun

sun da itirazım olacak. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun bitimine kadar 

çalışma süresinin uzatılmasını arz ederim. 

Sinop 
Nâzım İnebeyli 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde mi konuş
mak istiyorsunuz Sayın Gündoğan? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet efen
dim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S Ü.) 
— Ben de lehinde söz istiyorum. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
Önergeden de anlaşılıyor ki, bu Kanunun bu ak

şam bitirilmesi isteniyor; ama gördüğünüz gibi zil 
çalmadan evvel şu salonda hiç kimse yoktu ve öner
geyi veren de Adalet Partisi Grupunun Başkanvekili 
idi. Demsk ki, kanunla ilişkimiz sanıyorum sade
ce salt süre açısından ileri gitmiyor. Oysa, biz bu Ka
nunun çok önemli olduğu kanısındayız. 

Sizi temin ederim, bu kadar tecrübeme rağmen 
ben Alpan Paşayı dinlemeden önce bu kadar derin
lemesine ve genişlemesine kanunun ele alınması gere
ğini, itiraf ediyorum bir an için ihmal etmiş olduğum
dan dolayı kendi kendime ta'n ettim. Çok Önemli ko
nu. Bu paranın verilmesi, verilmemesini münakaşa 
etmiyoruz burada. Türk Silâhlı Kuvvetleri üzerine 
herhangi bir şek, şüphe, şaibeye düşürecek bir giri
şimde görülmedi ve zannediyorum kimsenin böy
le bir niyeti olsun; ama ulusal savunma ile çok ya
kından ilgili bir tasarının enine, boyuna görüşülmesi 
fırsatını ele geçirmiş bir Parlâmento kanadının üye
lerinin dışarıda oturduğu bir celsede, bunu bitirmeye 
yönelik bir önergeye müspet oy vermesini doğrusu 
r-.kılla kabili telif bulmuyorum. 

Meselâ; ben sanıyorum ki, bu konuda basının ve 
diğer araçların da bu müzakerelerden yararlanarak, 
bu ülkede ulusal savunma gerçeklerinin ne olduğu hu
susunda bilgi edinmesini sağlamamız gerekir. Hatta 
bana öyle geliyor ki, bu gerçekler karşısında biz bu
rada bir gizli celse yapıp, bu Kanunla sağladığımız 
bütçe olanaklarının gerçekten Re-Mo ismine uygun 
biçimde harcanıp harcanmadığını; bugüne kadar har
canmış olan miktarların Kanunun hedeflerine uygun 
harcanıp harcanmadığını, budan sonra yapılacak har
camaların gerçek planlarının ne durumda olduğunu 
bitmek zorundayız. Şundan dolayı bilmek zorunda
yız: «Bu parayı verelim, vermeyelim» münakaşası aç
mak için değil; çünkü, biz sanıyorum bu Anayasaya 
göre harp ilân etmeye, sulh yapmaya yetkili tek or
ganız. 

Eğer böyle ise, müsaade buyurun yarın saat 15.00' 
ten itibaren bunun müzakeresine geçeriz, daha doğ
rusu devam ederiz, daha salim düşüncelerle buraya 
geliriz, belki bazı haberleşme araçlarının da bu can
lı ve önemli müzakerelerin aktarıcısı haüne gelmele
ri olanağını sağlarız, belki daha katkıda bulunacak 

arkadaşlarımızın fikirlerini dinleme olanağını bulu
ruz ve böylece gerçekten ulusal savunma konusun
da çok duyarlı bir parlamento kanadı olduğumuz ör
neğini veririz. 

Bu Kanun bugün değil, yarın biterse ne oiur? Ya
ni, bu Kanun bu gece saat 24.00'te bitmezse, yarın 
Türk Ordusunun durumu mu zorlaşır? Hayır. Aksine 
sanırım ki, burada yarın yapılacak müzakerelerle kat
kıda bulunacak arkadaşlarımızın katkılanyle elbet
te ki bu Kanun daha mükemmel hale gelecektir. Ar
tık sanıyorum hepimiz kabul ederiz, tabu olmaktan 
çıkmış konular olmalıdır bu. 

Ben Alpan Paşa'yı dinlediğim zaman, askerlikte 
uzunca sene geçirmiş bir kimsenin belli bir düzey
de neler edindiğinden yararlanarak, bu Kanuna ne 
gözle baktığını cidden ibretle öğrendim. O terbiyeye 
ve o disipline rağmen, artık Türkiye'nin geldiği nok
tada Millî Savunma, millî güvenlik konularının hangi 
açılardan ele alınması lâzım geldiğini bize bir çeşit 
öğretti ve maalesef hükümetler bize bunu söylemez 
oldu. Burada 12 seneden beri bulunurum, Millî Sa
vunma ile ilgili bir kanun müzakere edilirken, geçmiş 
hiç bir hükümet tarafından hiç bir şey bildirilmesi 
faali yetne rastlamadım. Gelinir, üzeri kapalı sözler 
içinde konuşulur, biraz da edebiyat yapılır ve gider; 
ama arkasından ne gelir, ne gider, ne olur, ne biter 
bunu bilmeyiz; bunu bilmek hakkımızdır. Neden hak
kımızdır? Yardım etmek için hakkımızdır, Ordumuzu 
daha güçlendirmek için hakkımızdır. Bunun sorum
luluğunu yalnız bugün geçici bir hükümetin yahut dün 
geçici bir hükümetin tek başına yükleneceği kadar 
omuzlarının güçlü olduğunu sanmıyorum. 

Bu millî meseledir. Burada gerektiğinde politika 
müzakereleri yapılır, gerektiğinde strateji müzakere
leri yapılır, gerektiğinde ulusal dış politika konuları 
konuşulur; ama mutlaka Millî Savunma ve millî gü
venlik meselesinde herkes elinden geldiğince, tıpkı 
askerlik yapar gibi katkısını koyar. Acelenin manası 
nedir, onu anlamıyorum? Biz çok oturmuşuzdur gece
ler dolusu; ama burada şimdiden sonra cereyan edi
lecek müzakerelerin faydası değil, zararı olacaktır ve 
herkes dışarıda bulunacaktır, sadece birkaç kişi bu
rada meseleyi serd edecektir. 

İstirham ediyorum, yarın saat 15.00'te toplana
cağız. Konu önemlidir, o zamana bırakalım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, önergenin lehinde ko
nuşmak istemiştiniz, buyurun. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) •— Ben dana 
evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Sayın Çelikbaş sizden 
daha evvel söz istedi ve söz verdim. Yani, bizi bir 
zan ve şüphe altında bırakır şekilde bir tavır takın
mayın çök rica ederim. Zaten arkadaşlarınız kâfi de
recede itham ediyorlar. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
iki saattir konu üzerinde fevkalâde etraflı tetkik 

yapan arkadaşlar konuştular. Bir taraftan yapılan 
konuşmaların etraflı olduğu, müdellel olduğu, geniş 
olduğu teslim ediyor; beri taraftan, «yarın bu mü
zakerelere tekrar devam edelim, katkıda bulunaca
ğız» deniyor. Ben biraz bunu bağdaştırmakta güçlük 
çektim. 

Bu itibarla esasen Parlamentolarda, «müddet gel
di, tatil edelim» kPffiyeti yeni yeni uygulanır oldu. 
Eskiden muayyen bir mesele ele alınır, hele kanun 
tasarıları ise, ikmal edilinceye kadar çalışılırdı; fakat 
şimdi, «Saat 19.00, yarına bırakalım» demek suretiy
le fevkalâde mühim kanunlar bazen aylarca Meclisle
rin gündeminde kalabiliyor, 'ben bunu gördüm. 

Bu itibarla, Hükümet de elbette bunların karşısın
da konuşacaktır. 1 - 1,5 saat daha müzakerelere de
vam ettiğimiz takdirde, bunun neticesini almak müm
kün olacaktır. Yapılacak katkılar ne ise, bugüne kadar 
arkadaşlarımız gerekli hazırlığı yapar, o katkılarını 
burda ilâve ederler, buna mani bir durum yoktur. 

Kaldı ki, esasen böyle mühim ve teknik konuların 
büyük çoğunluğu Komisyonlarda etraflı tetkik edilir 
arkadaşlar. Komisyonlar, Millî Savunma ile alâkalı 
konularda, hele bütçe müzakerelerinde devamlı gizli 
toplantılar yapmak suretiyle bilgi alırlar. Muhterem 
Heyetiniz de yalnız bu vesile ile değil, dilediği anda 
herhangi bir gensoru veya genel görüşme takriri ver
mek suretiyle her konuyu gizli bir toplantıda konu
şabilir. 

Bu itibarla, yarına kalması hakikaten sadece va
kit geciktirmekten öteye bir netice vermeyecektir. Bu
na mahal verilmemesi ve netice alınıncaya kadar mü
zakerelerin devam edilmesinin lehindeyim. Bu yolda 
oy kullanmamızın isabetli olacağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bu Kanun 1979 yılında uygulanacak bir Kanun, 
neden geç kalacakmış? 

BAŞKAN — Sayın üyeler; önerge, görüşmekte ol
duğumuz kanun tasarısının bitimine kadar çalışma sü

resinin uzatılmasını istemektedir. Önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Görüşmelere devam ediyoruz. 

İMADETTÎN ELMAS (Çanakkale) — Müspet oy 
verenlerin, sonuna kadar burada olmalarını yoklama 
ile isteyeceğim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Siz evvelâ 
kendi kendinizi denetleyin, sonra bizleri denetlersiniz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

Sayın üyeler; 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere devam 

ediyoruz. Söz sırası Sayın Haydar Tunçkanat'ta. 
Buyuran Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 

senatörler; 

Re-Mo Planında (yani, reorganizasyon ve mo
dernizasyon), Ordumuz hem reorganize edilecek, hem 
de modernize edilecek. Bildiğiniz gibi, ilk Kanuna 
göre 10 yıllık bir sürede 16 milyar lira tahsis edile
cekti ve bu yine bu tasarıda olduğu gibi, yüzde 50 
fazlası için Bakanlar Kurulu kararıyle yahut da Millî 
Savunma Bakanlığı kanalıyle gelecek yıllara geçici 
olarak girişimde bulunalabilecekti. Sonra ikinci bir 
Kanunla bunun süresi 6 yıla indirildi ve 23 milyar 
700 milyon liraya çıkarıldı. Şimdi bu kanunla da 37 
milyar 200 milyon liraya çıkarılıyor ve uygulama 
süresi de 6 yıl, ayrı zamanda yine yüzde 50 fazla-
sıyle girişimde bulunabilecek. Bu suretle bu yekûn 
50 milyar 800 milyon liraya yükselebilecek. 

Sayın senatörler; 
Bu kürsüden uzun yıllardan beri; yani buraya 

geldiğimiz günden bugüne kadar Millî Savunmamızın 
ve Silahlı Kuvvetlerimizin güçlenmesi için birçok 
önerilerde bulunduk. Kendi iktidarımızda bulundu
ğumuz sırayı istisna edersek, onun dışındaki kısımler-
da; yani o günden bugüne maalesef Silâhlı Kuvvetler
de esaslı bir reorganizasyona gidilmemiş ve elle tu
tulur önemli işler de yapılmamıştır. Her yıl bu kür
süden Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri görüşülür
ken, genel bütçe görüşmeleri sırasında; Silâhlı Kuv
vetlerin geliştirilmesi, Millî Savunma masraflarınım 
ekonomimizle bağdaştırılması, ekonomimizi engelle
meyecek bir biçimde geliştirilmesi ve yerli savaş sa
nayiinin kurulmasryle ilgili olarak, bir hayli öneri
lerde bulunmuşuzdur. 

Bunlara burada sayın bakanlar, bir kısmına sa
dece Sovyet Rusya kuvvetlerini göstermek suretiyle, 
çok sayıda Silâhlı Kuvvetlerimizin sayılarının arttı-
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riknasını bir mazeret olarak ileri sürdüler. NATO'da 
bulunmamızın bize yüklediği vecibeleri ileriye sürdü
ler. Bugün öyle bir duruma geldik ki, NATO aşağı 
yukarı bu vecibeleri bizden istemekte; fakat maale
sef bize karşı hiç bir vecibe yüklenmiş görünmemek
te, ihtiyaçlarımızı karşılamaktan uzak bulunmaktadır. 

Amerika'dan karşıladıklarımız, ambargo dolayı-
sıyle tamamiyle hiç tahmin etmediğimiz bir sonuca 
ulaşmış ve Amerika'dan da mal alamaz, Silâhlı Kuv
vetlerimizi takviye edemez durumda kalmış bulunu
yoruz. Ambargonun ne zaman kalkacağı ve Ameri
ka'dan ihtiyacımız olan silahların ne zaman alınaca
ğını hiçbir Hükümet yetkilisi cevaplandıracak du
rumda değil. 

Peşin parayla Avrupa'nın bazı ülkelerinden silah 
almak durumunda okluğumuz söyleniyor, Re-Mo 
Planına göre; fakat dövizimiz var mı bunları alabile
cek?. Almaya niyetli olsak dövizimiz olsa da acaba 
hangi ülke bunu karşılayabilecek?.. Bu sorunların da 
cevabı maalesef bugün verilecek durumda değil. 

Amerikan ambargosu adı altında, bize Avru-
pa'daki bütün Batılı devletlerin ambargosu da bir
likte gelmiştir. Bu hiç hesapta yoktu; Almanya ver
memiştir, İngiltere vermemiştir, Danimarka, Belçi
ka, Norveç dahi parasını verdiğimiz silahları, Ameri
kan ambargosundan sonra bize vermekten içtinap 
etmişlerdir. Şu halde, Türkiye kendi savaş sanayiini 
kurma zorunluğundadır. Bu Re-Mo Planı, yaptığı
mız araştırmalara göre, sadece dıştan silâh satın al
maya yönelmiş bir plan olarak karşımızda bulunmak
tadır. Biraz evvel de arz ettim; dıştan kimden neyi 
satın alacaksın?.. O kadar kısıtlı ki, ancak 55 milyar 
liraya kadar yükselebiliyor. Gerçi modern bir ordu 
için, Türkiye çapındaki büyük bir ordu için bu pa
ra yeterli sayılmaz. Bugün bir uçağın 150 - 200 mil
yon liraya, bir tankın 75 - 80 milyon liraya satın 
alındığı bir devrede, bu 55 milyar lira dahi bir şey 
değildir; ama görüyoruz ki, Amerikan ambargosu 
bize uygulanırken, bugün sadece küçük bir devlet 
olan Yunanistan'a, Ege Denizinde ve Doğu Akdeniz
'de dengeyi Yunanistan lehine çevirmek için Amerika 
da kendisine elden gelen bütün yardımı yapmakta ve 
bize de bir hazım olarak ambargoyu hiç çekinmeden 
uygulamaktadır. Bu ne zaman bitecektir, bunu da 
bilmiyoruz.? 

Gündem dışı konuşan bir arkadaşımız bugünkü 
politik ve askerî durumun ne mertebeye geldiğini, 
Türkiye için ne kadar büyük tehlikeler arz ettiğini 
açıkladılar. Kendisine teşekkür ederim, bu suretle 
bizim konuşmamız da biraz kısalmış oldu. 
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Şimdi Türk Silâhlı Kuvvetlerinde; yanı bizim 
Millî Savunma masraflarımız maalesef planlamanın 
içine alınmamıştır, muhterem arkadaşlarım. Planla
macısında kaldığı için, şimdiye kadar verilen para
ların nersye, nasıl sarfedildiğini kontrol etmek, bu
nun millî sanayimizle; yani özel veyahut da kamu 
teşebbüslerince kurulacak yeni fabrikalarla nasıl bağ-

I daştırilâbileceği hususu, ekonomimizin dayanabileceği 
bir ölçüde maalesef henüz bir plana bağlanmış de
ğildir. Bazı tasarılar vardır; fakat bunlar henüz uy-

I gulama safhasından çok uzaktır. 

I Bu nedenle biraz evvel Sayın Cihat Alpan'ın, da 
I söylediği gibi, şimdiye kadar verilmiş olan paralarla 

neler, yapılmıştır, nasıl sarfedilmiştir ve bunlar Or-
I dunun modernizasyonunda ne ölçüde yararlı olmuş-
I tur?. Bütün bunlar artık bir yasak, gizlilik ve tabu 
I olmaktan çıkarılmalıdır. Bunu herkes bilmektedir. 
I İtalya'dan alınan 2 tane F 104 S filosu vardır. Bunla-
I rın parası İtalyanlara peşin ödenmiştir. Ayrıca, Oer-
I licon uçaksavar bataryaları vardır, bunların da pa-
I ralan ödenmiştir; bir kısmı verilmiştir, bir kısmı da-
I da alınmak üzeredir. Bunlarla neler yapılacaktır; ya-
I ni aşağı yukarı şu iki ana şeyin dışında bir şey yök-
I tur elle tutulabilir. Bütün hepsine baktığımız za-
I man da görünen bu ikisi. Halbuki, karşımızdaki; 
I yani bize bugün silahlanmada daha ileri gitmemizi 
I zorlayan nedenler, Yunanlıların hava ve deniz kuv-
I vetlerine büyük ölçüde modern silahlar satın almak 
I suretiyle Doğu Akdenizde ve Ege Denizinde dengeyi 
I kendi Tenine çevirmek istemeleridir. Bu açıkça görül-
I mektedir. 

I Buna karşılık biz ne yapabiliyoruz?.. Bunun cevabı 
I henüz belli değil. Amerika silah vermiyor; çünkü 
I Amerika'dan silah alamıyoruz. Ambargo kalkacak 
I mıdır, çıkan şu 125 milyon dolarlık yardım, bunla-
I rın karşısında ne olacaktır?.. Bunlar henüz bir sonu-
I ca bağlanmış değildir. 
I Şu halde, sadece verilen şu paralar, dışarıdan sa-
I tın alma amacına matuf görünüyor .Silahlı Kuvvet-
I lerin reorganizasyonu meselesinde de ileri bir adım 
I yok. Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı, şimdiye ka-
I dar birçok kereler tenkit ettiğimiz şekilde yine yük-
I sek seviyede ikinci bir Kara Kuvvetleri Karargâhı 
I olarak çalışmaktadır.^ Halbuki, modern orduların hiç 
I birisinde böyle değil, müşterek bir karargâhdır. Hava 
I Deniz, Kara Kuvvetleri beyin takımı olarak bir arada 
1 çalışır; ama bizde öyle değil. Bizde, ikinci kademede, 
I daha yüksek seviyede bir Kara Kuvvetleri karargâ-
I hı gibi çalışmaktadır, lâf olsun diye de pek sorum-
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iulıık olmayan bölgelere bir iki havacı ve denizci ve
rilmektedir. 

Bu çok eski; yani modern anlayışla, asikerî kon-
septle bağdaşması mümkün olmayan bir anlayfştır. 
Maalesef her yıl bunu tenkit ederiz; fakat sökeme
dik, atamadık. Hiç olmazsa Genelkurmay "Başkanı 
karacılardan olduğu zamanda, havacılardan da Ge
nelkurmay İkinci Başkanı, Millî Savunma Bakanlı
ğı Müsteşarının da Deniz Kuvvetlerinden birisi ol
ması veyahut rotasyon suretiyle Hava ve Deniz Kuv
vetleri kumandanlarının da bu karargâhta gelip ku
mandanlık etmesi ve modern konseptleri orada uy
gulaması gerekirken, maalesef bunlardan kaçınılmak-
ta, burası ikinci bir Kara Kuvvetleri Karargâhı gibi 
çalışmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlerin mevcudunda indirim yapılma
dığı sürece, bugün bütçeden 30 milyarın üzerinde 
Silâhlı Kuvvetlere ayrıca bir tahsisat ayrılmaktadır. 
Bunun da yiyecek içecek gibi; yani Silâhlı Kuvvet
lerin güncel masrafları için % 98'i ayrılmakta, sar-
fedilmekte, hatta bu yetmemekte ve yıl içerisinde bir
çok tahsisat istekleriyle yine buraya gelinmektedir. 

Eğitim ne düzeydedir, belli değil. Küçültülmesi, 
sayı itibariyle daraltılması gerekirken, aksine yeni ka
rargâhlar, yeni kuruluşlar kurulmak suretiyle Ordu
nun, Silâhlı Kuvvetlerin savaş güçleri daha da azal
tılmaktadır. Neden?.. Çünkü, bunlar kurulmuş baş
ka birliklerden adam almak ve onlardan araç, gereç 
ve silah almak suretiyle yeni birlikler kurulmakta; 
fakat bunların tahsisatı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden kadroları da geçmediği ve paraları da olma
dığı için, bir taraftan alınıp diğer tarafa ilâve edil
mekte, oradan alınıp oraya ilâve edilmek suretiyle, 
savaş güçleri, muharebe kabiliyetleri daha da azal
tılmaktadır. Bu, yanlış uygulamadır. Bugün Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin yekûnu çok fazladır. Bunun azal
tılması muhakkak surette lâzımdır. Ekonomimizin 
taşıyacağının üstündedir, Türkiye'nin ihtiyaçlarının 
üstündedir. Bütün ülkeler, modern silahlarla tezhiç 
ettikleri ordularının sayılarını azaltmakta, buna mu
kabil hareket kabiliyetlerini ve ateş güçlerini artır
makta, savaş güçlerini daha da ileriye götürmekte
dirler. 

Seferberlik işleri maalesef eskiden olduğu gibidir. 
Seferberlik işlerinin çok hızlandırılması lâzım gelir
ken; yani Silâhlı Kuvvetlerin gücü, savaş gücü yük
sek tutulurken, aynı zamanda sayıları düşürülmüş ol
ması lâzım gelirken, seferberlik ilânında, bir savaş 
tehlikesi anında bunların 24 saat içerisinde, 48 saat 
içerisinde, 1 hafta içerisinde kıtalarına katılmaları ve 

yeni kıtaların; yani ordu mevcudunun süratle artı
rılması için gerekli tedbirlerin alınması lâzım geför* 
ken, bugün maalesef bunların hiç birisi yapılmamış, 
hatta ihtiyata ayrılanların silahları kullanma alışkan
lıklarının devam etmesinin temini, aynı zamanda on
ların yeni silahlarla eğitimi dahi maalesef yapılama
maktadır. Çünkü, bunun için tahsisat yoktur, hazır
lık yoktur. Bu bakımdan, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin; yani Millî Savunmanın seferberlik işleri de maa
lesef bir keşmekeş ve karmakarışık bir düzey içeri* 
sindedir. 

Silâhlı Kuvvetlerle ulaştırmanın ve özel sektörün 
irtibatı, işbirliği, savaş esnasında nasıl bir şey yapı
lacağı konusu da bugün istenilen bir düzeye ulaşmış 
değildir. Konuşmalar yapılır, sürer gider; fakat maa
lesef bu yolda olumlu bir adım atılmış değildir. Ye
tişen gençlerin sayılarının çoğalması, askerlik çağma 
gelmeleri ve bunların Anayasamızda askerlik hizmet-
tinin mecburî bir görev olarak kabul edilmesi pren
sibi değiştirildi, bunların başka hizmetlerde kullanıl
ması öngörüldü ve bunun için yetki verildi. Maale
sef aradan yıllar geçmesine rağmen, şimdiye kadar 
herhangi bir organizasyon yapılıp, bunların olumlu 
bir yönde kullanılması için bir çalışmaya gidileme
di. 3 aylık, 3,5 aylık veya 4 aylık bir yedeksubay eği-
tim'i, sadece bir yasak savmadan ileriye giden bir şey 
değildir. Tabiî bu, yarın savaş olduğu zaman, efen
dim siz az eğitim gördünüz denecektir anlamına gel
mez. Cephenin ön saflarına sürülecek olanlar, yine 
bu gençler olacaktır. Bunların, eğitilmeleri; nasıl sa
vaşılacağı kendisine öğretilmemiş, yarım öğretilmiş, 
hatta hemen hemen yasak savma kabilinden olduğu 
için, eğitilmemelerinden dolayı bunların günahı da 
bunu planlayamayanların üzerinedir. 

Şimdi, birkaç soruyla sözlerime son vermek isti
yorum, gecenin bu geç saatinde arkadaşları daha faz
la yormak istemiyorum. 

Şimdiye kadar bu Re - Mo'ya tahsis edilen para
larla neler yapılmıştır? Bunu NATO bilmektedir, ya
bancı dergilerde bunlar için çok yazılar çıkmakta, 
aynı zamanda silah sistemleri de; yayınlanan kitap
larda, stratejik etütlerde Türkiye'nin gücü, kimden 
ne satın aldığı hepsi bilinmektedir. Bunları Sayın Ba
kanın açıklamasını istirham ediyorum. 

Ayrica, bugün yüzde 50 fazlasıyle verilecek olan 
55 milyarlık bu tahsisatla bugünkü ortamda; yani 
şu Ege kıta sahanlığı sorunu, Ege'deki adalar sorunu 
ve Kıbrıs sorununun böyle askıda bulunduğu bu sü
re içerisinde, Yunanlıların çok iyi bir şekilde silah-
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landıkları şu günlerde ve yakın günlerde, eğitimlerin 
tamamlanacağı hemen birkaç ay içerisinde, acaba 
Türk Millî Savunması, Doğu Akdenizde veyahut da 
Ege Denizinde çıkacak bir çatışmaya karşı hava üs
tünlüğünü, deniz üstünlüğünü elde tutabilmek için 
neler yapmayı düşünmektedir ve kimlerden ne cins 
silahlar almak istemektedir? Bu hususları da açıklar
larsa memnun olurum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Konuşma sırası Sayın Ali Oğuz'da. 

Buyurunuz Sayın Oğuz. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 

muhterem senatörler; 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanma

sı, silah, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacı 
ile Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 27 
Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanunun, 3 Ha
ziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Kanunla değişik 1 
ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanu
nun; yani 601 sıra sayılı Kanunun müzakeresi mü
nasebetiyle ben de huzurlarınızda birkaç cümle ila 
görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Benden önce konuşan sayın arkadaşlarımız çok 
önemli noktalara dokundular. Bu işin teknik taraf
larına vakıf bulunan arkadaşlarımız, bizi ve muhte
rem Senatoyu aydınlatıcı bilgiler verdiler. Bu mev
zuda salahiyetli olan arkadaşlarımızı da dinledik. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ancak, teessürümüzü mucip olan bir taraf var 

ki, mevcut dertlerimizi dile getirdik, noksanlarımız* 
işaret ettik; ama bunlar bence, «Kol kırılır yen için
de.» tabiri uyarınca» memleketimizin dertlerini eğer 
daha fazla da açacak isek, bir kapalı celsede bunla
rı uzun uzun görüşmemizde fayda var. Aksi halde, 
bir ordunun meselesi moral meselesidir, maneviyat 
meselesidir ve burada konuşulanlar, (beni mazur gö
rün) bütünü ile mahrem olan meselelerimizdir. Bizi 
sadece bu Senatoda bulunan şurada mevcut muhte-< 
rem arkadaşlarımız dinlemiyor, bütün dünya dinli
yor. Bütün dünya istihbaratı bunun neticesini alı
yor, yerine göre düşmana moral, kendi vatan evlâ
dımıza da nerede ise maneviyatsızlık verecek şeyle
ri söyleyecek duruma geldik. 

Evet demokrasi; çok güzel şeydir demokrasi. Her 
şey söylensin, memleketimizde her şey bilinsin, açık 
açık bunları müzakere edelim; ama öyle meseleler 
vardır ki, bir ailenin bile kendisine has mahremiye
ti ve mahrem meseleleri vardır. Onu kendi bünye
si içerisinde, kendi aile mahremiyeti içerisinde gö

rüşür. Onun için bazı açıklamaların, fayda yerine za
rar getirdiğine inanıyorum ben. 

Burada bir muhterem Hariciyeci arkadaşımız 
Kâmran İnan Beyefendi, (Bu mevzudâk'i muktesa-
batına ve görüşüne saygımız Vardır.) çok önemli me
seleler ortaya koydu. Bu meseleleri ortaya koyduğu 
zaman, ilk nazarda yarın bir harbe karar verecek 
olan bu Yüce Meclisin, hiç olmazsa bir gizli oturum 
yapıp, bu meseleleri ariz amik (enine - boyuna) mü
zakere mevzuu etmesi lüzumu ve kanaati bizde hâ
sıl oldu; ama bir tevafuk-u ilâhi ki, arkasından he
men bu Kanun geldi ve bunları hiç olmazsa bir kıs
mı ile müzakere etmek fırsat ve imkânını bulduk. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben şuna inanıyorum ki; hiç bir zaman bu mü

barek millet, 5 033 yıllık şerefli tarihinde üç kıtada, 
yedi denize hâkim olmuş bu şerefli millet, tarihinde 
harp levazımatt, araç ve gerecini bir başka memle
ketten almadı; ama şu son senelerde içine düştüğü
müz veya düşürüldüğümüz bir şeyden hepimiz şikâ
yet eder noktaya geldik. 

Ecdadımızın halini moral bakımından hatırlamak
ta fayda var, ben de onu hatırlatmak isterim. İstan
bul'un fethinde biz silah, araç ve gerecimizi başka
sından temin etmedik, kendimiz yaptık ve bu arada 
Ordumuzun kazandığı binlerce meydan muharebe
sinde kullanmış olduğu silâhlarını yine Ordumuz ken
disi yapıyordu. Bugün de o milletin bir evlâdı ola-
rak, o ecdadın torunları olarak bunu yapmaya muk
tedir olan insanlarız. Onun içindir ki, ortaya çıktığı
mız tarihten itibaren sadece «Ahlâk ve maneviyat» 
demekle kalmadık; «Millî sanayi ve ona dayalı bir 
harp sanayii»1., dedik ve yapıcı olduk. 

41 milyon memleket evlâdı arenalar gibi sokak
larda, meydanlarda birbirinin gırtladığma sarılacağı
na, 41 milyon memleket evlâdı bir kardeşlik havas» 
içerisinde bir araya gelsin, memleket meselelerinde 
birleşsin, bir tek vücut halinde memleketimizin mese
lelerini halledelim ve güçlü bir Türkiye olarak tarih
teki o şerefli mevkimize yeniden oturalım dedik ve 
bunun mücadelesiyle ortaya çıktık. İlk nazarda bu 
duyurulmadı, duyurulmak da istenmedi. Sonra karşı 
konuldu, sonra da istihza edilmek noktasına geldi; 
ama Allah'a şükürler olsun ki, bugün artık yavaş ya
vaş tutuyor. Daha şu geçtiğimiz yaz içerisinde, 
«100 000 motor yapacaklarmış.» diyenlerin taraftar
ları ortaya çıktılar, «Biz 1 milyar lira koyarak, 750 
milyon lira kredi alarak 100 000 adet orta boy di-
zel motoru yapacak fabrikayı kuracağız.» diyecek 
noktaya geldiler. 
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TUSAŞ'ın kurulması, motor sanayii, traktör sa
nayii, tank sanayiinin kurulması şeklindeki sözler üç 
yıldır söylene, söylene, söylene bugün rayına oturdu 
ve bunun aıtık temellerinin atılması bir zaruret ha-f 
üne geldi. Eğer TUSAŞ üç seneden beri meyvesini 
vermedi ise bunun günahı bize ait değil, bunu önle
yenlerin, frenleyenlerindir. 

Biz, inanıyoruz ki, memleketimizde... 
ZİYA MÜEZZÎNOĞLU (Kayseri) — Kim on

lar?.. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Onların kim olduğu

nu siz çok iyi biliyorsunuz Sayın Müezzin/oğlu, çok 
iyi biliyorsunuz. 

ZİYA MÜEZZÎNOĞLU (Kayseri) — Bilmiyo
ruz Sayın Oğuz. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Birinci Koolisyon içe
risinde siz... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz cevap vermeyin lüt
fen. 

Sayın Müezzinoğlu siz de lütfen müdahale etme
yin efendim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, söz kesmekle, istihza etmekle, hakaret etmekle 
burada meseleler halledilmez. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yalan söyle
mekle de... 

BAŞKAN- — Karşılıklı konuşmayalım lütfen 
efendim. 

ALÎ OĞUZ (Devamla) — Yalanı siz söylersiniz, 
o size yakışır. Siz söylediğiniz sözlerle şahsiyetinizi 
ve terbiyenizi ortaya koydunuz. Ben size cevap ver
meyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, karşılıklı konuşmayı
nız efendim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Ben size cevap ver
meyeceğim. Sözleriniz Senato tutanaklarına geçti. 
Tarih boyunca evlâtlarımız okusun da ne olduğunu
zu bilsin. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen efen
dim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım; 

Millî sanayi mevzuunda elden gelen bütün çaba
lar yapılıyor. Biz diyoruz ki, bu memleketin eğer se
nelerden beri bütün çabasına rağmen motoru yaptırıl
madı ise, burada ayak kösteği olanlar, yaptırmayan
lar büyük vebal içerisindedirler. Bu memleket artık 
motorunu yapacak noktaya gelmiştir, uçağını yapa
cak noktaya da gelmiştir. 

3 . 8 . 1975 tarihinde kararnamesi imzalanmış, 
umum müdürü ve onun bütün teşkilâtını teşkil ede
cek ilgilileri, elemanları tayin edilmiş olmasına rağ
men, bugün eğer yavaş yürüyorsa, bunun günahı 
muhakkak ki, onu frenleyenlere aittir, onu sene
lerce durduranlara aittir; ama şuna inanınız ki, bu 
zaruretler ortaya çıktığı günden itibaren artık bü
tün arkadaşlarımızın gözleri bu noktaya dikilmiş, 
teksif edilmiştir. 

Bu memleket; eğer başka memleketler silahını 
versin, Amerika yardım etsin, İngiltere'den, Fransa' 
dan, Almanya'dan, Rusya'dan silahımızı alalım diye-
beklerse, bunun neticesinde bu memlekete hiç bir 
hizmet görülmez. Dökme su ile değirmen dönmez. 

Bugün Orta Doğuda işlenen cinayetlerin netice
sini görüyorsunuz; bir tarafa silah veriyor, diğer ta
rafı silâhsız bırakıyor; bir, hafta yürütüyor, durdu
ruyor ve bütün şevki idare kendi elinde. Silâh satk 
yor, bütün bütçesini alıyor, ara verdiriyor sonra ye
niden silahlandırıyor, yeniden kendi harp sanayiini 
çalıştırıyor. Bu silâh satışı ile ayakta durmaya çalı
şan ve sanayiini güçlendirmeye çalışan ülkeler var. 
Artık bunların birer gerçek olarak ortaya çıktığı bir 
vakıa. Onun için memleketimizde de ne pahasına 
olursa olsun, millî sanayi ve buna dayalı bir harp sa
nayiinin kurulmasının zarureti ortaya çıkmıştır, an
laşılmıştır. Bütün memleketini seven insanların itti
fak içerisinde bunun üzerine eğilmeleri, yardımcı ol
maları zamanı gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şuna inanıyorum ki, burada laf atmalar,- müna

kaşalar veyahut da tatsız konuşmalarla memleket 
meseleleri halledilmez. Ortaya bir mesele geliyor; 60 
milyara yakm bir para vererek Ordumuzu güçlendir
mek, silahını, araç ve gerecini temin etmek gayreti 
içerisine girdik. Bunu nasıl değerlendireceğimiz me
selesini biz burada salim bir kafa içerisinde müzake
re edip karara bağlamak mecburiyetindeyiz. Bunun 
başka türlüsü yok. Bunun ne kadarını kendimiz ya
pacağız, ne kadarını dıştan almak mecburiyetindeyiz 
bunu tespit ve tayin etmek mecburiyetindeyiz. Bu
nun başka türlü olmasına imkân yok. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İçeride yapabileceğimiz hizmetler veya faaliyet

ler neler olabilir meselesini burada arkadaşlarımız 
dile getirdiler. Seneler senesi bir Kayseri tayyare fab
rikasının en modern makinelerinin üzerine brandalar 
çekilip kaderine terkedüdi, Makine - Kimye Endüst
risi Kurumu haline getirilen Kırıkkale askerî fabri-

— 574 — 



C. Senatosu B : 80 

kalan silâh ve mühimmat yapma yerine, madenî eş
ya fabrikası haline getirildi. 

Bunu bu hale getirenler bundan bir şey bekliyor
lardı; «Siz silâhınızı yapmayın, biz size silâh verece
ğiz» diyorlardı. Bu telkin ve tavsiyeleri tuttu, seneler 
senesi uçak imal edip başka memleketlere satabilecek 
güçte olan bir fabrika muattal hale geldi. Onun mil
yonlarca liralık değerde bulunan presleri, sanayi tor
naları hurda fiyatına satıldı; ama bir gün geldi ki, 
'bize ya'dellerden hiç bir medet olmayacağı, onlardan 
fayda gelmeyeceği ve onlardan dost da, post da ol
mayacağı meselesi anlaşılınca, bu sefer başımızın ça
resine bakmak zarureti hâsıl oldu. Bir Kıbrıs hadi
sesi, onun arkasından gelen bir ambargo, kendi silâ
hımızı yapmak zaruretini ortaya koydu. O güne kadar 
bizim feryatlarımız, «iMillî sanayi ve ona dayalı bir 
harp sanayii» şeklindeki sözlerimiz istihza ile karşı
lanırken; bugün lüzumlu, üzerinde durulmaya değer 
ve hatta biran evvel halli gereken mesele olarak or
taya çıktı. Aziz kardeşlerim, o günlerde ismini ver
meyeceğim bir fabrika, iki günlük bir çalışma sonun
da kalıplarını hazırlayarak orta boy roket imalâtına 
geçti ve bir kısım fabrikalarımız yeniden silâh imalâ
tına döndü ve memleketimizde görülmemiş bir yeni
den dönüş başladı. Bunu sürdürmek zaruretindeyiz." 
Bunun başka çaresi yok. Eğer bir başkası bize vere
cek de, atacağız diye beklersek, bunun Orta Doğu' 
daki emsalini gördük. Bir yıllık bütçesini silâhına ve
rerek aldığı silâhları bir hafta içerisinde atan ve bit
tikten sonra sırt üstü yatan memleketler gördük. De
mek ki, dökme su ile değirmen dönmüyor, mutlaka 
o kaynağı kendimiz işletmemiz gerekiyor. 

Bunlar, kısır çekişmelerle halledilecek meseleler 
değil, muhterem arkadaşlarım. Biraz önce de sözle
rimin başında arz ve ifade ettiğim gibi, 41 milyonu 
bir kardeşlik havası içerisinde birleştirmesini bilirsek 
ben inanıyorum ki, bu meselelerin hepsi halledilir; 
ama kısır çekişmeler içerisinde dar boğazdasınız, öde
me gücünüz yok, döviziniz kalmadı ne ile yapacak
sınız?.. Üç aylik, beş aylık zaten bir eğitim içindeyiz 
gibi sızlanmalar, bence meseleleri halledecek şeyleı 
değil. Ben inanıyorum ki, bu millet daraldığı zaman, 
«Hanıgi kaynaktan ne bulacaksınız?» meselesine şu 
cevabı verir: Bütün varlığımızla bu işin arkasındayız 
Biz parlamenterler olarak teklif ediyorum; bir kuruş 
bırakmadan bütün varlığımızı vererek milletimize ör
nek olalım, ilk kaynağı ortaya koyalım. Teklif ediyo
rum, bir tek kuruşumuz kalmamak üzere bütün var
lığımızı bu milletin emrine verelim, millî harp sana
yiinin kaynağı ne imiş millet görsün. Zaten bu mil-

23 .. 6 . 1976 O : 1 

let tarih boyunca bütün varlığını bu suretle vermiş ve 
ortaya koymuştur. O zaferler öyle kazanılmıştır. Ku-
lağındâki küpesini, boynundaki altınını veren Ana
dolu'nun gelini bu zaferlerin temellerini teşkil eder. 
Anadolu'da bu zaferler böylece kazanılmıştır. Yoksa, 
«Ordumuz maneviyata dayanmıyor» şeklindeki ko
nuşmaları ben tasvip etmiyorum. Ordumuz manevi-
yatlıdır, tarih boyunca o maneviyatı ile ayakta dur
muştur. Morali maneviyattır. Maneviyatın ne demek 
olduğunu da; onu iyi bilenler, çok iyi bilirler. Mane
viyatı olmayan ordular dönmüşlerdir. Hem öyle dön
müşlerdir ki, Kıbrıs'ta yine bunun emsallerini gör
dük. Maneviyata değer vermeyenler, askerlerini maki
neli tüfeğin başına zincirle bağlamışlardır; ama onun 
ancak ölüsü düşmanın eline geçmiştir, dirisi de on para 
etmemiştir. Onun için evvelemirde maneviyat, sonra 
da arkasından topyekûn bir milleti harekete geçirme 
bu meseleleri halleder. Ben o kanaatteyim. 

Orta Doğu'da birçok memleketler var ki, bu ıstı
rabı ağır ağır tattılar muhterem arkadaşlarım. On
lar aldıkları silâhları bir hafta, üç gün içerisinde kul
landıktan sonra, geri çekilip panik içerisine düşme 
noktasına geldiler. Niye?. Onlar birkaç uçaksavar 
veya birkaç tank, birkaç tüfek alıyorlar; onları kul
landıktan sonra da geride bir kaynak olmadığı için 
perperişan oluyorlar. Bunların elinde bugün bütün 
dünyanın hasetini çeken «petro - dolar» dediğimiz 
bir varlıkları var. Bunlar memleektimizde harp sana
yiinin güçlenmesi için veya müşterek harp sanayiinin 
kurulması için bir imkândır. Bunları araştırmak mec
buriyetindeyiz. Tarih boyu Batın'nın bize karşı yap
mış olduklarını şöyle bir müzakere edin, gözünüzün 
önüne getirin görürsünüz ki, yapmış olduğumuz tica
ret sadece Ortak Pazar içerisindeki, bugün içerisine 
düşürüldüğümüz hale benzer. Ortak Pazar dersiniz, 
onlar ortak olur,' siz de pazar olursunuz. İliğimize, 
kemiğimize kadar sömürürler, sonra da ortada kalır
sınız. Ondan sonra da dengeyi nasıl kuracağız diye 
burada uzun uzun düşünür dururuz. 

Onun için ben inanıyorum ki, eğer ortaklık yapa
caksak eşit şartlarla ortaklık yapıp, memleketimizin 
gerek sanayiini, gerekse ona dayalı bir harp sana
yiini birlikte, eşit şartlarla kurma zaruretindeyiz. Baş
ka türlü olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Ben fazla zamanınızı almadan, tarihte geçmiş olan 
bir hadiseyi sadece dile getirerek sözlerime son ve
receğim. 
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İnebalıtfda bir hıyanet neticesinde donanmamız 
yakıldı, perişan edildi, istanbul'a gelen Kaptan-ı Der
ya Ali Paşa göz yaşları dökerken, ünlü Vezir Sokul-
lu ona şunu söylüyordu, diyordu ki, «Paşa kardeşim 
niye ağlarsın? Bu mübarek millet meselelerini sene
lere değil, mevsimlere sığdırmasını bilmiştir. Göre
ceksin bu necip millet bir mevsim içerisinde yanan 
Akdeniz donanmasını yeniden yapar. Hem dilerse öyle 
yapar ki, direklerini gümüşten, halatlarını ibrişimden, 
yelkenlerini atlastan yapar» Bir mevsimde Akdeniz 
donanması yeniden inşa ediliyor, Piyale Paşa kuman
dasında denize indiriliyor ve Kıbrıs'a sefer açılıyor, 
Kıbrıs zaptediliyor ve ondan sonra ünlü Vezir dönüp 
diyor ki, «Ey Akderiize bugün hâkim olduğunu zan
nedenler, siz Girit'i almakla bizim sakalımızı tıraş et
tiniz, kesilen sakal yerine daha gür gelir; ama biz 
Kıbrıs'ı zaptetmekle sizin kolunuzu kestik. Kesilen kol 
yerine gelmez.» 

İşte bu necip millet, dilerse öyle yapar ve öyle de 
yapacaktır. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Konuşma sırası Sayın Muhsin Ba-
tur'da. 

Buyurun Sayın Barur. 
MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Hakikaten çok nazik bir konu üzerinde tartışı
yoruz; fakat konunun nazik olması, tartışmama se
bebi de olmaması gerekir. Halbuki bu konuşmalarla, 
Silâhlı Kuvvetlerimize ait bazı gizli problemler deşili
yor, bunu dünya kamuoyu öğreniyor ve dolayısıyle 
Parlamentö'da yapılan bu konuşmalar «faydadan zi
yade, Silâhlı Kuvvetlerimize zarar getiriyor» havası 
sezinleniyor. Ben, o kanıda değilim. O kanıda olma
dığımı da, Millî Savunma Bütçesi konuşulurken Cum
huriyet Halk Partisi adına iki defa huzurunuzda açık
lama fırsatını buldum. Bugün gizlilik dünyada bam
başka anlamlarda anlaşılmaktadır ve bugün şurada 
konuştuğumuz meselelerin gizlilikle yakından ve 
uzaktan, en ufak bir ilişkisi yoktur. 

Değerli arkadaşlar; 
İki yıldır aranızda bulunuyorum. Bu iki yıl zar

fında Millî Savunma konulan üzerinde benim üze
rimde kalan intibaı şöyle özetleyebilirim: 

Birincisi : Hükümet genellikle bu konulan açık
lıkla Meclis önüne getirmekten kaçmıyor. 

İkincisi : Biz senatörler veya milletvekilleri ola
rak Hükümeti zorlayarak bu konuları önümüze ge
tirmekten kaçınıyoruz ve Millî Savunma ile ilgili ge

len kanun tasan ve tekliflerini çok çok ivedilikle ve 
hiç derinliğine inmeden alelacele çıkarıp geçiriyoruz. 
Halbuki yine bu iki sene zarfında gördüm; gayet kü
çük menfaat gruplarını da ilgilendirse, diğer kanun 
tasan ve tekliflerinde hakikaten derinlemesine fay
dalı birçok tenkitler yapılıyor ve kanunların daha iyi 
bir şekilde geçirilmesine çalışılıyor. Millî Savunmada 
maalesef bunu görememekteyiz. 

Zannımca bu ki sebepten ileri geliyor. Birincisi; 
sözümün başında değindiğim gibi, gizlilik mefhumu
nu bilmemiz lâzım mı, değil mi?. Bu mevzua ne ka
dar aşinayız, ne kadar öğrenmek istiyoruz?. Bunu kes-
tirememişiz. 

İkincisi de; eskiden beri gelen bir alışkanlığın so
nucu. 

Halbuki, benim kişisel görüşüme göre, ulusal sa
vunma problemleri konuşulur, tartışılır, kararlaştırılır 
ve planlanırken âdeta kaziye haline gelen bir ifade 
var (hepimiz bunu kullanıyoruz) kalkınma ile dengeli 
bir savunma harcaması. Bu sistem üzerine Devleti
mizi bina ermişiz ve bu sistem üzerine yürümek isti
yoruz. Nereye kadar?.. Her zaman için; ama bizim 
görüşümüze göre, benim şahsî görüşüme göre, bu 
görüş her zaman için doğru olmaz ve olmayabilir. 

Bugünkü şartlara göre, ki şartlar çok çabuk de
ğişmez, ani değişebilir; fakat değişen şartlar gene 
uzun süre sürer. İşte Kıbrıs hadisesinden bugüne ka
dar ani olarak şartlar değişti; fakat aynı şartlar hâlâ 
devam ediyor. Kaç yıl da devam edeceğini bilmiyo
ruz. O halde değişen şartlara ve koşullara göre bazı 
hallerde kalkınmadan bir süre feragat etmek suretiy
le bilinçli olarak, savunmaya daha fazla bir güç 
ayırmak ihtimali karşımıza çıkabilir. Bunun aksi de 
varittir. Balanslı ve çok taraflı bir dış politika uygu
lamasının bize verdiği güvenç şemsiyesi altında ve 
biraz da riski göze alarak Millî Savunma paylarını 
azaltmak ve kalkınmayı hızlandırmak imkânları da 
her zaman bulunabilir. 

Bugün görüştüğümüz esas mesele, 37 küsur zaid 
50 küsur milyara kadar varan bir ödenektir. Ana ko
nu bu, ama esas konunun derinliği var; yani mesele 
yalnız şu kadar milyar para vermek değil. Esas ko
nunun derinliği var. Değişen dünya koşulları ve Tür
kiye'nin bugün karşılaştığı durumlar karşısında esas 
mesele; Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlan
ması ve silâhlanması nedir, bunu Meclis olarak bile
cek miyiz, bilmeyecek miyiz? Bilmeden mi bu para
lara «Evet» diyeceğiz? Bunu önce kararlaştırılp ara
mızda konuşmamız lâzım. 
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Şimdi biz biliyorsunuz NATO üyesiyiz. NATO' 
nun bize verdiği bazı vecibeler, mükelefiyetler var. 
Biz uzun yılar bu vecibeleri Birinci Plana koymu
şuz. Demişiz ki, bizim millî savunma paylarımızın 
amacı NATO içinde kendi savunmamızı temin et
mektir ve buna göre bir teşkilât, buna göre de bir 
para ayırmışız. Şimdi aynı önemi bizim için NATO 
muhafaza ediyor mu, Kıbrıs olaylarından sonra 
Yani, karşımıza çıkan durum karşısında, Türkiye için 
birinci öncelik NATO vecibelerini yerine getirmek 
midir veya NATO vecibelerini yerine getirirken 
yeni durumlar karşımıza çıktığına göre NATO veci
beleri zaid, bu yeni şartları karşılayacak silâhlı kuv
vetler kurma ve idame etmek midir? Eğer bu şekil 
doğru ise, Ordunun daha da büyümesini icap etti
rir, Silâhlı Kuvvetlerimizin daha da büyümesini icap 
ettirir. Veya koşullar değiştiğine göre NATO'nun bi
zim için güvenirliği biraz azaldığına, bizim ambar
go karşısında düştüğümüz, sıkışık durumdan NATO 
devletlerinin tedirgin olmayıp bize hiç bir yardımda 
bulunmadığını gördükten sonra, NATO vecibelerini 
ikinci plana atıp, bunları azaltmak ve millî hedefler 
için uygun bir silâhlı kuvvetler teşkilâtı ve silâhlan
ma programı mı uygulayacağız? Bunu biliyor mu
yuz arkadaşlar? Yani, Hükümet ne istiyor şu daki
kada; bilmiyoruz. Neyi biliyoruz, istenen parayı bi
liyoruz yalnız. Pekiyi bunları tartışmayacak mıyız 
Mecliste, kamuoyu önünde? Bunları tartışırken han
gi gizliliği, yani neyi ihlâl ediyoruz? 

Diğer bir konu, Türk - Amerikan Savunma An
laşması meselesidir. Yine savunmamızı iştiyakla ora
ya bağlıyoruz, çünkü bunaldık ambargo karşısında. 
Dünyanın çeşitli memleketlerine müracaat ettik, ga
zetelerden okuyoruz tabiî. Olumlu cevap alamadık 
herhalde, oraya bağlanıyoruz. Şimdi bu anlaşma im
zalanırsa ne olur, imzalanmazsa ne olur? İmzalanır
sa bu paralar sarf edilecek mi, imzalanmazsa bu pa
ralar kâfi gelecek mi? Biliyor muyuz arkadaşlar bun
ları? Yine bilmiyoruz; pekiyi bilmediğimize göre 
tartışmayacak mıyız burada? Mesele Amerikan Türk 
Savunma Anlaşması imzalanırsa üsleri açarız, imza
lanmazsa üsleri açmayız meselesi midir? Mesele bu 
değil ki; denizde bir damla bu mesele. Savunmanı 
nasıl idame edeceksin, esas mesele burada, imzalasın 
imzalamasın; o ayrı. 

O halde bizim Meclis olarak bilmemiz lâzım ge
len (Affedersiniz, biraz aşıyorum; Hükümetin bil
mesi lâzım gelen; ama bildiğine kani değilim) me
sele Türkiye'nin yeni koşullar karşısındaki yeni ulu
sal savunma konsepti ne olacaktır? Bunu tayin edip 

j karşımıza getirmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak ayrı görüşe sahip olabiliriz, ayrı beyanlarda bu
lunabiliriz; o ayrı mesele. Ama, bu millî bir dava
dır, burada Senatoda bu meseleler tartışılırken her-

I birimiz ne kadar bilgiyle mücehheziz, vicdanımızı 
I ne kadar tatmin edip, böyle tasarılara oy veriyoruz, 
I bunu bilmemiz lâzımdır. 

Yine izah ettiğim gibi uzun seneler NATO içinde 
I yalnız Kuzeye müteveccih bir savunma ve silâhlan

ma sistemi içinde kaldık. Bugün yeni durumlar çık-
J ti karşımıza, anatehlike ne Türkiye için? Yunanistan, 
I anasürtüşme konusu ne? Yunanistan'la aramızda olan 

mevzular. O halde eski bildiğimiz statüdeki silâhlı 
I kuvevtlerin teşkilâtı ve silâhlanması devam edip bu

nu; yani bu verdiğimiz paralarla silâh gücünü aynı 
sistem içinde mi artıracağız, yoksa başka türlü bir si
lâhlanma sistemine, hasmımızın silâhlanma sistemi
ne uygun (yarış demiyorum) tarzda bir silâhlanma 

I sistemine mi gireceğiz? 
Bugünkü gündem dışı konuşmada Sayın İnan Yu

nanlıların silâhlanmasına değindi. Onlar maalesef 
bizden daha bilinçli olarak, Tüfkiye ile aralarında 

I bir harp çıkarsa (Hiç birimiz istemiyoruz çıkmasını) 
hangi kuvvetlerin nasıl kullanılacağını daha bilinçli 
olarak bildiklerinden, işte o söylediği A - 7 tipi tay
yareden 60 taneyi ısmarladılar. Yeni bir haber de
ğil bu, birbuçuk senelik haber, hepimiz biliyoruz. 
Hükümet olarak ne tedbir aldık bunun karşısında. 

I Bütçe konuşulurken «Fantom alınacak» dendi. Hü
kümet bu arada,, (Evvelki gün gazetelerde haber çık
tı «Vazgeçtik F - 104 alacağız» dedi. Yani daha ne 

I alacağımıza karar vermemişiz. Bırakın, silâhlanma-
I nın esas konsepti nedir, şudur; ne alacağımızı daha 
I bilmiyoruz. 

I Diğer bir konu : Bütün arkadaşlar değindi, hiç 
I birimiz eminim, bu paraların verilmesi karşısında de-
I ğiliz, bu paraları vereceğiz; ama bu paraları Türk 

parası olarak vereceğiz, kâğıt üzerinde Türk parası; 
I dışarda geçmiyor, hepimiz biliyoruz. 
I Ben bundan on sene evvel Genelkurmay Lojistik 
I Başkanlığı yaptım. O zaman Alman - Türk yardımın-
I da (Yine de var bugün) çok cüzî bir Türk katkı pa-
I yi vardı, onun düşen taksitlerini ödemek için ne sı-
I kıntılar çektiğimizi gayet iyi biliyorum, hatırlıyorum. 
I Bu meblâğların yüzde biri kadardı o paralar. 

I Şimdi hepimiz matbuattan, basından, Merkez Ban-
I kası yayınlarından, diğer ekonomik yayınlardan takip 
I ediyoruz, Türkiye'nin ne kadar büyük bir döviz sı-
I kıntısı içinde olduğunu. İthalât ve ihracat arasında-
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ki büyük uçurumu da biliyoruz. Devletin bu yıl için 
5 milyar dolarlık Türkiye için genel bir ithalât rejimi 
planladığını da biliyoruz. Bunun büyük açık verece
ğini de biliyoruz. Zaid olarak bunlar karşımıza çıkı
yor. E, bizim sormak hakkımız değil mi? Kredi ile 
mi, borçlanacak mısın, borcun faizi nedir, ne kadar 
ödeyebileceksin, bütçeye ne kadar para koyuyorsun, 
nazarî olarak, Türk parası olarak koyduğun kısım
lardan, döviz karşılığı nedir; bunları burada sorup 
öğrenmeden mi tasarıya oy vereceğiz? 

Arz etmek istediğim noktalar bunlar. Arkadaşlar 
bunları bilirsek, daha bilinçli olarak, daha inançlı ola
rak Hükümet tasarısını destekleriz, oyumuzu öyle ve
ririz. Bilmezsek, burada bir robat gibi işte Silâhlı 
Kuvvetler, bunu istiyor herhalde bizden iyi bilir, o 
halde verelim diye parmak kaldırıveririz. 

Ben bunları sizlere izah için söz aldım, sabırla 
dinlediğiniz için teşekkürler sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Şimdiye kadar konuşmak için 9 sayın üye mü

racaat etmiş; 6 sayın üye konuşmuştur. Bir yeterlik 
önergesi gelmiştir. Tüzüğümüzün 56 ncı maddesi ge
reğince 6 kişi konuştuktan sonra önergeyi muamele
ye koyabiliriz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (îstaribul) — Sayın Baş
kan, bu önerge bizi, çoğunluk olmadığını söylemek 
zorunda bırakıyor ; Biraz evvel önerge verdiler uza
talım diye, sonra önerge veriyorlar kısaltalım diye. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, önergenin aley
hinde konuşmak istiyorsanız Tüzüğe uygun olarak 
söz veririm. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Önerge sahibi
ni tanıyalım, tutanağa geçsin efendim. 

BAŞKAN — Okuyayım efendim. 
Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Cemil Kara 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde görüşmek iste
yen sayın üye?... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar; 
Demin önemli bir konu görüşülmeye başlamış

ken, sonuna kadar bitirelim deyince, temelli olarak 
yeterlik önergesine Parlamentoda taraftar olmayan 
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bir insan sıfatıyle sevinmiştim; sabahı belki bura
da ederiz diye. Fakat, meğerse niyet böyle değilmiş. 
içtüzüğe göre 6 kişi konuştuğu zaman önergeyi ge
tirirsiniz; kitabın hükmünü yerine getirirsiniz bu iş 
biter. 

Arkadaşlar; 
Bırakınız benim Sayın Oğuz arkadaşıma bir ri

cam var : 1947 senesinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde «Orduya selâm, mesele tamam» diye Millî Sa
vunma işlerinin gereği gibi Parlamentonun olumlu 
manada bilgisi ve denetimini almamasının ıstırabını 
duyan Tahtakılıç karşısında. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Kim koymuş 
o adeti?. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Kim olur
sa olsun. Burada o tarihi tarih yazar, bırakınız siz 
onu tarih yazara. 

«Orduya selâm, mesele tamam» diye çıkıp da 
Millî Savunma bütçesi üzerinde konuşma ve tar
tışma kapısını açmak için ortaya çıkan arkadaşını
zım. 

Binaenaleyh, aman efendim, Ordunun meseleleri 
konuşulmuyor; bu işin başka bir yönü çıktı; bu ko
nuşmalardan, bizim savunma işimizin parasal bir 
mesele olmadığı çıktı. Daha çok dış politika konula-
rıyle ilgili bir savunma davasıyle karşı karşıyayız. 
Yoksa arkadaşlar her millet, kaç topu, kaç tüfeği 
var, birbirini çok iyi biliyor. Ordunun mahrem olan 
şeyi stratejisidir, yani silâhın nerede, hangi noktada 
kullanılacağı davasıdır. Onun haricinde sorumluluk 
Parlamentoya aittir. 

Geliniz şu yeterlik önergesini kabul etmeyelim 
ve konuyu sabaha kadar konuşalım. Mademki ar
kadaşlarımız arzu ediyorlar; Türkiye Parlamentosu 
millî savunma işlerinde gereği gibi duruyor, hergün-
kü meseleyi saat gibi takip ediyor, işte size sabaha 
kadar devam eden bir toplantı.. Kaldı ki, arkadaşlar 
Hükümet burada. Ben Hükümetin şekilci bir cevap 
vermesi için zorlanması taraftarı değilim. Bırakalım; 
bizim, yarına bırakalım demekten asıl kastımız, bu 
meselenin içinde olması dolayısıyle Dışişleri Bakanı
mızın da bulunduğu bir zamanda bunun müzakeresi
ne devam edelim. Meselâ ben Kâmraıı înan arkada
şımı takdir eden bir insanım. Parlamentonun Dışişle
ri Komisyonu Başkanıdır. Dışişleri Komisyonu Baş
kanı, Hükümete bağlı olarak konuşmaz, Parlamento
ya bağlı olarak bize getirdi, haber verdi ki, «Orta
doğu barut fıçısı haline geldi.» Halbuki bizim Dış
işleri Bakanımız üç gün evvel Güney Kore'deydi. O 
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halde, meselelerle tutumumuz arasında bir çelişki 
var. 

Bırakınız, ya önergeyi kaldırınız sabaha kadar 
devam edelim, hatta Dışişleri Bakanımızı da, pro
tokoldeki vazifesi bittiyse rica edelim, bu çok yönlü 
politika hakkında gelsin bize burada izahat versin. Bu 
konuda artık bugünkü dünya şartlarına göre savun
ma meselesini bir hal yoluna koyalım. Asker arka
daşlarım var arkadaşlar, hiç bir dünya harbi, hiç bir 
harp kendisinden evvelki harplerin şartları içerisinde 
cereyan etmiyor. Bunun kitabı yazılmış. Bir vesile 
ile öğrenmek mecburiyetinde kaldım. Onun için giz
lilik mevzuu ayrı şey. O, başka bir konuşmadır. Fa
kat, bugünkü seviyede Parlamentoda konuşulanlar 
savunmaya zarar vermez, fayda verir. Ne istiyoruz? 

«Şu zıtlığı kaldırsın» diyen arkadaşım Tunçka-
nat'a teşekkür ederim. 4 ayda da yedeksubaylık olur
muş, 18 ayda da. Böyle zıtlık olmaz arkadaşlar. İfa
de ettikleri gibi bu yedeksubay, ordunun ön safında 
savaşacak ve tarih boyunca da savaşmış insandır. El
bette buna harp sanayiini öğreteceğiz. 

Onun için şu yeterlik önergesini lütfen geri alı
nız, herkes düşüncesini söylesin ve rica edelim Dış
işleri Bakanı da gelsin, çok yönlü savunma mevzuun
da bizi aydınlatsın. Böylece Türkiye Parlamentosu sa
vunma işlerine gereği gibi önem vermiştir, diye düş
manlarımız biraz olsun düşünceye varsın. 

Hepinizi saygıyle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önergeyi oylarınıza sunacağım. Müzakerenin ki

fayetini kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler; 
Şu suretle Kanun tasarısının tümü üzerindeki mü

zakereler bitmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD MELEN 
(Van) — Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — C. H. P. 

sıralarına hitaben. 
Buyurun Hükümeti dinleyin, Hükümet konuşuyor 

işte. Konuşmak istiyorsunuz; fakat kimseyi dinlemek 
istemiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen yerinizden konu
şup da yeni... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İtham edi
liyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, konuşmanız yeni bir 
tartışma açıyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz verin 
biz de konuşalım. 

BAŞKAN — Sayın Ege, «Söz verin biz de konu
şalım» dediniz. Söz verilmesi gerektiği yerde veri
yorum efendim. Ancak, konuşmanız mümkün değil. 
Sadece önerge aleyhinde bir kişiye söz verilebilirdi, 
onu da verdim efendim. 

Buyurun Sayın Melen. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FER İD MELEN 

(Van) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Millî savunmayı ilgilendiren bu konu üzerinde 

konuşan arkadaşlarıma peşinen teşekkür etmek isti
yorum. Bu Kanunu vesile yaparak millî savunmamı
zın enine boyuna mühim konularından birçoğuna te
mas ettiler ve kıymetli fikirler ileri sürdüler, öneri
lerde bulundular. Hiç şüphesiz bunların içerisinde 
katılmadığımız fikirler de olsa hepsini hürmetle kar
şılıyorum ve çoğunu istifadeli bulduğumu arz edi
yorum. Evvelâ bir noktaya işaret edeyim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî savunma bütçeleri, millî savunma meselele

ri büyük bir gizlilik içerisinde Senatoda konuşulur 
halde değildir. Bu belki çok zaman evvel, eski Mec
lislerde «Mesele tamam, Orduya selâm» şeklinde 
ifade edilirdi. Sayın Tahtakılıç'ın 1947'de kürsüden 
bu sözü söylediğini hatırlarım. O vakit görevli ola
rak Meclise devam ederdim; ama bu Mecliste durum 
böyle değil. Ben Millî Savunma Bakanı olarak bir 
kaç bütçe geçirdim. Millî Savunma meselelerine 
Mecliste de, öteki Mecliste de burada da enine bo
yuna temas edilmiştir. Millî savunma meselelerini 
öteki bütçelerdeki meselelerden farklı görmedim. Bü
tün söz alan arkadaşlar, grup sözcüleri millî savun
mamızın her meselesine temas etmişlerdir ve Bakan 
olarak da çok büyük bir şey gizlemiş değiliz. Emin 
olun elde mevcut olan bilgilerin '% 90'ını ben bura
da ifade etmişimdir; çekinmeden ifade etmişimdir. 

Son bütçeyi hatırlıyorum; bu bütçede bakanlara 
tahsis edilen bir zaman vardı. Sayın Başkan yarım 
saat müsamaha etti; yarım saat fazla konuştum. Bu 
ayrılan zamanı tamamen kullandım; yarım saat da 
fazla konuştum ve o zamana sığdırabileceğim bilgi
lerin tamamını arz ettim. Hatta o vakit Başkana ifa
de etmiştim; «Müsaade ettiğiniz takdirde, arkadaş
ların üzerinde durduğu konular var, bunlara da gir
mek isterim, kendilerini tatmin etmek isterim» de
miştim. Bu sebeple meseleyi bu şekilde ortaya koy
mak sanıyorum ki gerçek durumla pek fazla bağdaş
maz ve kendimizi sebepsiz olarak töhmet altında bu-
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lundurmuş oluruz. Türkiye Parlamentosu millî sa
vunma meselelerinin içine diğer meselelerde olduğu 
gibi rahatlıkla girmektedir ve görevini yapmaktadır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Bakan, 
ben Sayın Oğuz'a cevap verdim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Evet efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Size söyleme
dim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Hayır, ben reailteyi dile getirmek isti
yorum. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Biz de 
sizin gibi düşünüyoruz Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Sayın arkadaşlar; 

Zaman bulamadığım için bütün arkadaşların ko
nuşmalarını, tekerrürden sakınmak için, tasnif edip 
bir konuşma ortaya koymak imkânını maalesef bu
lamayacağım. İzin verirseniz; arkadaşların konuşma
larını not ettim, temas ettikleri konulara birer birer, 
zamanın verdiği imkân nispetinde temas edeceğim ve 
kendilerini tatmin etmek üzere cevaplamaya çalışa
cağım. Bu arada tekerrürlerden de kaçınmaya çalı
şacağım. 

Yine mevzua girmeden evvel Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü olarak konuşan Sayın Babüroğlu'nun 
bir kınamasına temas etmek istiyorum. 

Sayın Babüroğlu, Sayın İnan'ın gündem dışı yap
tığı konuşma üzerine benim verdiğim cevabı tenkit 
konusu yaptılar. Ya benim sözlerimi anlamadılar. 
(Çünkü yerimden konuştum, mümkündür, işitme
miş olabilirler) veyahut da beni mahkûm etmek için 
anlattıklarımı çevirerek başka şekilde ifade ettiler. 
İkisinden birisi; ama ben daha çok iyi niyetle alı
yorum. Mümkündür ki; benim sözlerimi (yerimden 
konuştuğum için) mikrofondan konuşmadığım için 
tamamen anlamamıştır. 

Şöyle cereyen etti : Sayın İnan burada gündem 
dışı bir konuyu dile getirdiler. Gayet önemli bir ko
nuydu. Sayın Tahtakılıç; «Hükümete bilgi veriyor 
musunuz» diye sordular. «Hükümet bilgi sahibi ise 
Dışişleri Bakanı niye gelmedi, Millî Savunma Baka
nı neye cevap vermiyor» dediler. Başkan da; «Hü
kümete bilgi verilmiştir» dedi. 

Bana bilgi verilmiş değildi. Ben ne Sayın İnan'ın 
konuşacağından haberdardım, ne de böyle bir mev
zua temas edeceğinden haberim vardı. Yerimden kalk
tım dedim ki; «Ben bu konuşmaya burada muttali 
oldum, mevzuun büyük kısmı Dışişleri Bakanlığını 
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ilgilendiriyor bu nedenle zabıtları tetkik edip ondan 
sonra Hükümet bir cevap verecektir.» dedim. Bun
dan başka bir şey yapamazdım. Bu kadar nazik bir 
konuda, büyük kısmı Dışişleri Bakanının yetkisi ve 
görevi içinde bulunan bir konuda yerimden kalkıp 
uluorta burada konuşmak hem sizi tatmin etmeyecek
ti ve hem de etkileri bakımından sakıncalı olabilir
di. Anî olarak bir müdahale yapmamamın nedenini 
takdir edersiniz. Bu meseleyi bu şekilde anlamak lâ
zımdır, yoksa Sayın Babüroğlu'nun yorumladığı şekil
de değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Babüroğlu; «Bir silâhlanma yarışı vardır 

bunu halletmek lâzımdır» dediler. O konuya girme
den evvel izin verirseniz bu Re - Mo Kanunu dediği
miz Reorganizasyon Kanununa (Hangi tarihte çıktı, 
hangi şartlar içerisinde çıktı ve nasıl bir seyir takip 
etti) evvelâ kısaca işaret ederek ondan sonra konuş
macıların konuşmalarına intikâl edeyim; filvaki arka
daşlar da temas ettiler. 

Muhterem arkadaşlar; 
1601 sayılı Kanun dediğimiz Re-Mo Kanunu 

27 Haziran 1972 tarihinde çıkmıştır. Yine bir tesa
düf olarak benim Millî Savunma Bakanı olduğum 
zaman hazırlanmış, sevkedilmiştir ve Millî Savun
ma Bakanlığından ayrıldığım sırada da kanunlaş
mıştır. Bu Kanunun amacı Silâhlı Kuvvetlerimizi 
yeniden reorganize etmek için gerekli harcamalar 
sağlamak. İkincisi, Silâhlı Kuvvetlerimizin bazı ek
siklerini tamamlamak. 

Biliyorsunuz o tarihe kadar Silhâlı Küvetlerimi
zin silâh, araç ve gereçlerinin hemen % 100'e ya
kınını dış yardımla sağlıyorduk. Bizim bütçemiz 
sadece Ordumuzun diğer giderlerini karşılayan bir 
bütçe idi; fakat bu yardım tedricen azaldığı için Si
lâhlı Kuvvetelrimizin bazı ihtiyaçları açıkta kalı
yordu: Bilhassa zırh gücünün artırılmalı, ordunun 
hareket gücünün artırılmas, yeni modern hava mey
danları ihtiyacı ve bazı yeni uçak filoları gibi ihtiyaç
ları o vakit karşılamak üzere, (Yani yardıma ilâveten, 
bu ihtiyaçlarımızı tespit eden) bir program hazırlan
dı. Bu 35 milyarlık bir programdı. Mevcut malî im
kânlar ve saire dikkate alındıktan sonra, hatta bazı 
riskler de kabul edilerek 16 milyarlık bir teklif ha
linde o tarihte Hükümete sunuldu ve yıllık döviz 
tutarı da, karşılığı da 80 - 100 milyon dolar civarın
da idi. Bu tasarı 10 yılda uygulanmak üzere bu Ka
nun geldi ve Meclisçe kabul edildi. Yani ilk kanu
nun çıkış amacı budur, bu maksatla çıkarılmıştır. 
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Ordumuzun yardım dışındaki eksikliklerini tamam
lamak ve reorganizasyon yapmak üzere çıkarılmış
tır. 

1972 - 1973 yıllarında bu reorganizasyon yapıl
mıştır. Ordumuz organizasyonunda bazı değiş'klik-
ler olmuştur. Sayın Batur yakinen bilirler. Hava 
Kuvvetlerinde olmuştur, denizde, karada silâh güç
leri ve sairesi tespit edilmiştir ve ordu teşkilâtında 
da o tarihte bir reorganizasyon yapılmıştır. 

Arkasından Kıbrıs olayı çıktı. Petrolün doğur
duğu yeni iktisadî şartlar meydana çıktı, fiyatlar 
arttı. Bu iki sebeple 1904 sayılı Kanunu getirdik, ve 
o da yine benim Millî Savunma Bakanlığım sırasın
da burada kanunlaştı. O Kanunla hem süre on yıl
dan altı yıla indirildi ve hem de 16 milyarlık öde
neğe bazı ilâveler yapılarak 23,5 milyarı çıkarıldı. 

Şimdi de bu tasarıyı getirmiş bulunuyoruz. Bu 
tasarı yine 23,5 milyara sığdırıl&madığı ve bilhas
sa Yunanlıların Akdenizde, Ege Denizinde kuvvet 
üstünlüğü sağlamaya gayret ettikleri ve buna imkân 
vermemek üzere bizim de Silâhlı Kuvvetlerimize ye
ni bazı silâhlar eklememiz, güçlendirmemiz zaru
reti meydana çıktığı için bu yeni tasarıyı getirdik. 
Bununla aldığımız yetki 37,5 milyara varmaktadır. 

ihtiyacımız bundan da ibaret değildir; onu da arz 
edeyim. Ayrıca 20 milyara yakın da normal bütçe
lerden buraya her sene tahsisat kabul edilerek ak
tarılması kabul edilmiştir ve bunu ilk defa bu se
ne yaptık. Normal bütçemize silâhlanma için altı 
milyara yakın ödenek koyduk. Bu da p'an dönemi 
içerisinde 19 milyar küsurdur. 

Hemen arz edeyim: ihtiyaç maalesef bundan da 
ibaret değildir. Hele bilhassa yardım tamamen ke
sildiği takdirde, Türkiye'nin, bırakın Ordusunun da
ha fazla güçlendirilmesi, mevcut kuvvetinin muha
fazası için dahi büykü harcamalar yapmak mec
buriyetinde olduğunu kabul etmemiz lâzımdır. Bu bir 
gerçektir; bunu tespit etmekte fayda vardır. Her 
defasında söylüyorum. Ben Mecliste ve burada 13 
milyarlık Kanunu getirmeden evvel de itade ettim. 
Yani tekliflerle huzurunuza gelme mecburiyetinde 
kalacağız ve bu anda da ifade ediyorum: Hükümet
ler, (Bu Hükümet veya başkaları) şartlar başka tür
lü tecelli ederse, Türkiye'nin savunması bir numa
ralı meselemiz olduğuna göre, her şeyin üstünde bir 
mesele olduğuna göre yeni tekliflerle huzurunuza 
gelme mecburiyetiyle karşı karşıya kalabilirler. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bunların nereye harcanacağını, nasıl harcana

cağını biraz sonra izah edeceğim. Yalnız, şunu arz 
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edeyim: Harcama biraz ağır gitmiştir; yani aldığı
mız ödeneklerin büyük bir kısmını harcamış de
ğiliz. Bugüne kadar aldığımız 23 milyarlık ödene
ğin yarısına yakını (Yarısı da değildir; hatta yüzde 
40'ı kadardır.) civarında bir taahhüte girmişizdir 
ve beş milyarın üstünde de fiilî harcama olmuştur. 

Bunun neden; malûmdur. Silâh almak kolav ol
muyor. Bir defa silâh seçme bir meseledir. Belli stan
dartta silâhları kullanan bir ordu bir başka mem
leketten silâh aldığı zaman (Tabiî değişik tipte si
lâhlar alacaktır.) seçmesi çok zordur ve bizde de 
bunları seçmek kolay olmamıştır. Bunlar üzerinde 
karar verme işi aylarca sürmüştür. Evvelâ bundan 
dolayı bir gecikme olmuştur. 

İkincisi, silâh satabilecek durumda olan mem
leketler bir zaman silâh satmak hususunda çekin
gen davranışlardır. Zaten silâh satabilecek mem
leketin sayısı fazla değildir. Amerika ambargo koy
muştur. Amerika dışında, Almanya'da, Fransa'da, 
İngiltere'de ve miktarda İtalya'da harp sanayii var; 
hepsi bu kadar. Bunlardan birisinden alacaksınız. 
Bunların çoğu Amerika tesiriyle bize uzun zaman 
silâh satma hususunda fazla cömert davranmamış
lardır; ama ret de etmemişlerdir. Fransa açıktan 
reddetmiş ve Yunanlılarla olan yakınlığı sebebiyle 
«Taarruz silâhı vermem.» demiştir. Tanksavar iste
dik; ama «Taarruz silâhı» dediler. Canım tanksava
rın neresi taarruz silâhı?.. Savunma silâhı. «Hiç ol
mazsa bunu verin.» dedik; ama «Hayır» demişler
dir. 

Son birkaç ay içindedir ki, biraz bu sert ve katı 
durum değişmiştir ve bunlarla silâh alma hususun
da görüşmeleri yürütebilrnişizdir. Bu nedenle, fiilen 
harcamamız (Arz ettiğim gibi) aldığımız ödenek 
oranında değildir; ama mukavele safhasına getir
diğimiz projeler vardır. Eğer bunları, döviz imkân
larımız bize yardımcı olursa mukavele safhasına 
getirdiğimiz projeleri gerçekleştireceğiz. 

Faraza Almanlarla beş tane projemiz vardır; 
mukavele safhasına getirdik. Yeni tank alımı, (Ba
kın bunları rahatlıkla söylüyorum.) mevcut tankla
rımızın modernleştirilmesi (Bunların motorlarını, 
toplarını ve sairelerini değiştirerek modernleştir
mek istiyoruz.) roket alımı, helikopter alımı vesaire 
gibi projeleri mukavele safhasına kadaı getirdik. 
Tabiî bir miktar ödeme yapmak lâzım. Bu ödemeyi 
yapabildiğimiz takdirde, kısa zaman içerisinde, bir
kaç ay içerisinde bir 10 milyarlık daha taahhüt al
tına girebiliriz; yani mukavelesini yapabilecek du-
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ruma getirmişizdir meseleyi. Hazırlık çalışmaları 
bitmiştir. Özellikle Almanlarla, (Alman Savunma 
Bakanı geldi, Yardımcısı geldi, bizden heyetler git
ti, firmalar geldi vesairesi, hepsiyle) anlaştık, son 
safhaya getirdik, yani bu suretle birkaç ay içerisin
de bugüne kadar aldığımız ödeneğin büyük bir 
kısmı için mukavele yapabiliriz, taahhüt altına gi
rebiliriz. 

Esasen bu kanunlar harcama yetkisi veren ka
nunlardır, taahhüde girme yetkisi veren kanunlar
dır. Çünkü, bir silâhı hemen almak mümkün ol
muyor. Bir mukavele yaptığınız takdirde teslim 
zamana yayılıyor. Üç - dört sene içerisinde teslim 
ediyorlar. Bedelini de teslim aldıkça ödüyoruz ve-
yahutta kredili alımlarda daha uzun senelere ya
yılacaktır. Bu sebeple, ödenecek miktar daha uzun 
senelere yayılacağı için daha geriden gelebilir; ama 
taahhüte girebilmek için bu yetkiye ihtiyacımız var
dır. Esasen bu Kanunu da bu sebeple getirdik. 
Yoksa, mevcut ödeneklerimizi, (Bir arkadaş temas 
etti, «Bunları harcamadınız, yeni teklifle geliyorsu
nuz.» dedi.) harcamadık; fakat yeni taahhütlere gi
rebilmek için yetkiye ihtiyacımız var. Bunu, harca
madan çok (Harcamayı İleride yapacağız.) yetki 
için, buna ait mukaveleyi imza edebilmek için ge
tiriyoruz. 

Arkadaşlar sordular; «Bunlarla şimdiye kadar 
ne aldınız.» dediler. Miktarları arz ettim. Yuvar
lak rakamlarla, harcadığımız miktarı, taahhüde gir
diğimiz miktarı arz ettim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben bunları bütçe müzakereleri sırasında say

dım hep; neler aldığımızı, neler alacağımızı. Bura
da saydım, Mecliste saydım, Lockheed dolayısiyle 
bir araştırma önergesi verilmişti; o münasebetle hep
sini Mecliste kalem kalem anlattım. Bunlar gizli 
değil. Biz gizlilik endişesiyle hareket etmedik ve 
şimdiye kadar da fazla bir şey gizlemedik. Genel
kurmayın hedef planlarını vesaireyi sorarsanız, onu 
bir açık celsede söyleyemem elbette, siz de mazur 
görürsünüz; ama bütün bunlar gazetelerde ilânlar
la falan bilindiği ve ortaya çıktığı için gizli değil
dir, bunların çoğunu ben NATO dergilerinde oku
dum veya yabancı neşriyatlar var, onlarda okudum. 
Hatta bizim Silâhlı Kuvvetlerimizin mevcuduna, su
suna, busuna, tankına tüfeğine adedine vesairesine 
ilişkin şeyler de bilinir, neşriyat konusu. Sadece bi
zim değil, bütün memleketlerin bu nevi şeyleri or
taya dökülmüştür, basına intikâl etmiştir, kitaplar, 
mecmualar yazılıyor. Bırakın bunları, en gizli ol

ması lâzım gelen nükleer alandaki silâhlar, bugün 
Sovyetlerin veyahut Warşova Paktının kaç füzesi, 
kaç başlığı var; Amerikalıların kaç füzesi var, her 
biri kaçar başlıklıdır, denizaltı sayısı vesairesi bun
ların hepsi artık harcıâlem hale gelmiştir, bütün dün
yaca biliniyor. Bu sebeple bizim de bir şey gizleme
mize, sakınmamıza sebep yok ve yapmadık da şim
diye kadar. Ben bunları bütçe müzakereleri sıra
sında hep arz ettim, tekrar söylersem hatırlayacak
sınız, bütçe müzakereleri sırasında" bunları arz et
tiğimi. 

Muhterem arkadaşlar; 
1972 yılından bu yana büyük alımlar olarak; 

Tabiî küçük alımlar da var, bunlar yüzlerce kalem
dir, bunların listesini soruşturma Komisyonunda ver
dik, merak edenler orada görürler, bütün alımları
mızın listesi vardır) uçaksavar bataryaları aldık, de
nizaltılar aldık, torpitolar aldık (Kısmen aldık, kıs
men Türkiye'de yaptırıyoruz), toıpito botlar aldık, 
mühimmat stoklarını tamamlayan işler yaptık, 
Dornier uçaklar aldık, modern muhabere malzeme
si aldık, güdümlü mermiler hücumbotu aldık, gü
dümlü mermisi sistemi almışız, çıkarma gemileri ara
cı aldık, bazı elektronik malzeme almışız, muhripler 
için savunma bataryaları aldık, denizaltılar için ba
taryalar almışız, Harpın mermileri aldık, F-104 uçak
ları aldık, biliyorsunuz 1972 - 1973 Sayın Batur dö
neminde ben de Millî Savunma Bakanıydım, o vakit 
iki filo Fantom uçakları aldık, arkasından İtalya' 
dan iki filo (F) uçakları aldık, muharebe cihazları 
aldık, roketler aldık, oryukun topları sidik, zırhlı 
personel taşıyıcıları aldık, kariyerler aldık. 

Yeni olarak, arz ettiğim gibi yeni tanklar almak 
istiyoruz, yeni denizaltılar yaptırmak istiyoruz, zırh
lı araçlar almak istiyoruz, helikopterler almak isti
yoruz, yeni uçak filoları almak istiyoruz uçak filo
muzu tamamlamak üzere. Bunları isterseniz daha 
teferruatlı olarak diğer arkadaşlara da a:z edebili
rim. zamanınızı almayayım. 

Arkadaşlar, «Peki bu ödenekleri veriyoruz, ev
velâ bu getirdiğiniz Kanunla ne almak istiyorsu
nuz?» şeklinde ifadelerde bulundular, ona da işa
ret edeyim. Uçak filoları almak istiyoruz, radar ör
tümüzü takviye etmek istiyoruz, hücumbotları al
mak istiyoruz, suüstü gemilerinin bazı eksiklikleri
ni tamamlamak istiyoruz, helikopterler almak isti
yoruz, tank almak istiyoruz ve alçak irt:fa ^avun-
malarını takviye için bazı silâh ve malzeme almak 
istiyoruz. Büyük kalemler aşağı yukarı bunlar
dır. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Bir bilgi daha arz edeyim. Arkadaşlar hakh ola

rak bir nokta üzerinde durdular, «Türk parası veri
yoruz, bunun döviz karşılığı nedir ve nasıl bula
caksınız?» dediler. 5 yıllık stratejik plan hedefinde 
tespit ettiğimiz 54 milyarlık harcamanın bir kısmı 
taibiî içeride olacaktır, iç finansman bedelidir, bunun 
aşağı yukarı 1 4 - 1 5 milyarlık kısmı; ötekisi için de 
3 milyar dolarlık dövize ihtiyacımız vardır bu prog
ramı yürütebilmek için. Peşin bedelle aldığımız tak
dirde her sene 700 - 800 milyon dolar ayırmamız 
gerekmektedir silâh alımı için. 

Türkiye'nin bir döviz sıkıntısı içinde olduğu ma
lumdur, bunu gizlemek mümkün değildir. Yalnız 
bugünün meselesi değil, Türkiye'nin 1972 - 1973 yıl
ları hariç (ki, o tarihte bazı imkânlara sahip ol
muştuk, döviz fazlamız vardı) bünyevî bir mesele
sidir, daima dış ödemede güçlük çekmektedir. Bun
dan dolayı 5 yıllık planını finanse etmek üzere müt
tefiklere başvurmuştur, konsorsiyum kurulmuştur, 
kalkınma planımızı, büyük projelerimizi, yatırım
larımızı bu yolla finanse ediyoruz. Askerî yardım 
almaktadır, borçlanmaktadır; ancak bu suretle dış 
tediyesini dengelemeye çalışmaktadır. Türkiye'nin 
bünyevî bir meselesidir bu. Türkiye bu durumdan 
ne vakit çıkarsa o vakit ekonomisi sıhhate kavuşa
bilir. Bu kabili inkâr değil. Bugün de böyle bir sı
kıntı içindeyiz. İlâveten Silâhlı Kuvvetlerimizin bu 
yükü gelmiştir ekonominin üzerine. 

Bir defa şunu tespit etmek lâzım; (Bir arkadaş 
filvaki temas etti, ona da geleceğim) kalkınma ile 
savunmayı beraber yürütmek şarttır. Yani, kalkın
mayı ihmal ederek sadece savunmaya önem verir
sek, Türkiye'de birçok sosyal problemler daha had 
bir hale gelir, işsizlik vesaire, şu, bu ve üstelik güç
lenmiş de olmayız savunma bakımından. Çünkü, sa
vunma bir ekonomik güce dayanmaya mecburdur 
bir ölçüde. Bir ekonomik güce dayanmayan savun
ma geçici bir güç olur ve bir saman alevi gibi bir 
darbe, bir hamle yaparsınız, birkaç gün savaşırsınız 
ve bitersiniz. Onun için besleyici bir güce dayan
maya mecburdur. Bu nedenle de sadece sosyal se
beplerle, ilerleme sebebiyle değil de savunma sebe
biyle de kalkınma şarttır ve beraber ahenkli şekilde 
yürümesi lâzımdır. Sonra ciddî bir savunma sana
yine dayanmaya mecburdur. Harp sanayii veyahut 
ona yardımcı sanayii. Sanayi tümüyle savunma kay
nağıdır. Bu sebeple kalkınmayı külliyen inkâr edip, 
«Efendim bu sene silahlanmaya mecburuz, her şeyi 
kesip fabrikaları durdurup silâh alalım» dersek, Mil

lî Savunma Bakanı olarak bu mevkide bulunan bir 
insan belki bunu isteyebilir; ama istemek de haklı 
olmaz. Bu nedenle bu dengeyi muhafaza etmeye 
mecburuz. Bir plan yaptık, şu kadar dövize ihti
yaç oluyor, bu dövizi bulmaya mecburuz; ama kal
kınmamızı ihmal ederek değil. Kalkınmamızı ihmal 
ederek yaparsak, faydalı bir savunma gayesi de 
olmaz. Ondan dolayı beraber yürümelidir diyoruz; 
ama Sayın Batur'un da işaret ettiği gibi bazı zaman
lar olur ki, bir süre için bu önceliği verme duru
mu hasıl olabilir. Bugün böyle şartlar içinde bulu
nuyoruz. Bir süre için bu önceliği verme zaruretiy
le karşı karşıya bulunuyoruz, bundan dolayıdır ki, 
millî savunmamız için ayrı bir kaynak harcamak
tayız. 

Şu anda hatırlayamadım, bir arkadaş döviz ihti
yacına temas etti. Kanunda belirtilmiştir, öncelik 
vermek lâzımdır doğrudur. 1601 sayılı Kanunda da 
öncelik vermek lâzımdır. «Dış ödeme dengesi hesap
lanırken bunu hesaba kattınız mı katmadınız mı» 
dediler, bu kısmen hesaba katılmıştır, kısmen de pro
jelerin ne zaman realize edileceği kesin olarak bi
linmediği için, onun realizasyonuna talik edilmiştir. 
Açıkça ifade edeyim. Bugün bir miktar dövizi nor
mal döviz kaynaklarımızdan sağlıyoruz, bu ihtiya
cımızı karşılamak üzere. Bu 3,5 milyar dolarlık bir 
ihtiyaç; ama bunun diğer bir miktarını nasıl yatırım 
projelerinde, dış kredilerden faydalanmaya çalışı
yorsak, bunun için de dış yardım ve dış krediler ara
ma mecburiyetiyle karşı karşıya bulunuyoruz ve 
bunu yapmaktayız. 

Binaenaleyh, bu programlarımızı bunların ger
çekleşmesi ölçüsünde gerçekleştirme durumuyla kar
şı karşıya bulunuyoruz, bunu Senato huzurunda 
açıkça beyan etmek benim görevimdir. 

Şimdi bu umumî bilgiyi arz ettikten sonra, izin 
verirseniz, arkadaşlarımızın üzerinde durduğu spe
sifik meseleler hakkında da mevzuumuzla yakınlığı 
ve ilişkileri nispetinde değineceğim. Yalnız şunu 
arz edeyim, bu müzakere bir nevi umumî bir mü
zakere oldu. Bütçe müzakeresi gibi. Arkadaşlar bu 
Kanunu vesile yaparak millî savunmamızın bütün 
meselelerine girdiler ve çıktılar. Konuların hepsi 
tabiî mevzumuzla ilgili değildir; ama yine arkadaş
ları tatmin etmek üzere izahat arz etmeye gayret ede
ceğim. 

Sayın Babüroğlu arkadaşımız «Silâhlanma yarı
şını nasıl halletmeli, silâhlanma varışı için Türkiye' 
nin ve Yunanistan'ın harcadığı paralar var» dedi-
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ler, doğrudur. Türkiye bir silâhlanma yarışı yapma 
hevesinde değildir. Bunun ekonomimize, kalkın
mamıza yaptığı menfi etkiye elbette ki müdrikiz; 
ama ne yapalım ki, dünya şartlan bizi her a.n cay
dırıcı gücü artan bir silâhlı kuvvete sahip olmamı
zı gerektiriyor, bu bir. İkincisi, düne kadar müttefi
kimiz olan Yunanistan bugün bir hasım olarak or
taya çıkmıştır ve mütemadiyen Türkiye'yi tehdit 
etmektedir, icabında Türkiye'ye saldıracağını söy
lemektedir ve Ege Denizini bir Yunan denizi yap
mak hayali içerisindedir, bunların peşindedir. Bu 
durumda ve üstelik de silahlanmaktadır, aşırı dere
cede silahlanmaktadır; yani kendisini savunacak si
lâhların üstünde aşırı derecede taarruz silâhları edin
meye çalışmaktadır. Bu şartlar içerisinde Türkiye 
elbetteki tedbir alma durumundadır, mecburiyetin
dedir. Ege Ordusu bu nedenle kurulmuştur ve bu ge
tirdiğimiz kanunların bir kısmı da bu nedenle gel
miştir ve gerekirse gelecektir. 

Arkadaşımızın temennisi yerindedir. «Bu yarış 
durmalı» dediler belki, bunu biz de gönülden istiyo
ruz. Biz de Yunanistan'la aramızdaki bütün mese
lelerin barışçı yollarla halledilmesini istiyoruz ve 
bunun gayreti içindeyiz; ama uysal davranmayan, 
daha doğrusu uzlaşmazlık zihniyeti içerisinde, dav
ranışı içerisinde bulunan biz değiliz, Yunan'istandır. 
Hükümetimiz ve Parlamentomuz bütün gayretiyle 
Yunanistan'la bütünü bu meseleleri dediğim gibi an
laşarak görüşerek halletmek niyetindedir. Bizim baş
ka memleketlerde emelimiz de yoktur: Türkiye Ata
türk'ten beri dış politikasını çizmiştir, Millî îvîisak 
hudutları içerisinde gelişmek istemektedir. Hiçbir 
komşumuzun herhangi bir kanş toprağı üzerinde 
Türkiye'nin bir emeli yoktur. 

Türkiye Kıbrıs'ı fethetmek için gitmemiştir. 
Kıbrıs'a imha edilmek üzere olan ırkdaşlarımızın ba
ğımsızlığını, haklarını, hayatlarını korumak için 
gitmiştir ve bu nedenle orada kalmaktadır. Bu me
seleyi de bir an evvel âdil bir hal yoluna bağla
mak için Türkiye her vesileden faydalanmaktadır 
ve bunda samimîdir. 

Sayın Babüroğlu arkadaşımız, Silâhlı Kuvvetleri
mizin halkın yüreğindeki saygı duygusunu zedele
yen bazı âmiller olmasından bahsetti, bunları iyi 
zaptedemedim, ne kastettiğini de bilmiyorum. Türk 
Silâhlı Kuvvetlerimiz Türk halkının, Tüık Milleti
nin bir parçasıdır. Türk Milleti asker bir millettir, 
başından beri Türk Silâhlı Kuvvetlerini daima se
ver, sayar. Sanmıyorum bunu zedeleyecek bir şey 
yapılmıştır. Silâhlı Kuvvetlerimiz bilâkis memle

kette millî birliğin millî tesanüdün muhafazasında 
en büyük unsurdur ve bunu daima kendisi için bir 
hedef saymıştır; çünkü bu ortamda bövle bir coğ
rafyada silâhlı gücümüz ne kadar kuvvetli olursa ol
sun millî birliğimizi sağlamadığımız; sürece dış düş
mana karşı bütün milleti bir araya getiremediği
miz takdirde Silâhlı Kuvvetlerimizin gücü ne ka
dar büyük olursa olsun bu ülkeyi savunmaya yet
mez. Silâhlı Kuvvetlerimiz bu idrak içerisindedir. 
Bundan dolayı milletin bir parçası olduğunu daima 
bilmektedir ve bu uğurda ne lazımsa yapmaktadır, 
yapacaktır. 

Arkadaşımız, «Bu ödenekle ne yapmalı, satın mı 
alalım, harp sanayii mi yapalım?» diye sordu. 

Muhterem arkadaşlar; 
Birçok arkadaşlar da bu konuya temas ettiler. 

Bir süreden beri bunu bütçe vesilesiyle çok geniş 
şekilde arz' ettim. Bir süreden beri memleketimiz 
harp sanayiine yönelmiştir ve bunun gayreti içinde
dir. Arkadaşlarımızın önerilerine, görüşlerine tama
men katılıyoruz. Bu artık millete mal olmuş bir po
litikadır, hükümetlerin de değildir. Türkiye bir an 
evvel kendi gücüne, kendi kaynağına dayalı bir si
lâhlanma imkânına sahip olmalıdır. Kendi silâhını 
kendisi yapmalıdır. Bunu Hükümet Programında da 
ifade ettik, bütçe vesilesiyle de ifade ettik ve bu 
gayretin içindeyiz. Ne kadar mesafe aldınız derse
niz, itiraf edeyim, fazla övünecek halde değilim 
bu mevzuda. Kolay değildir; evvelâ prensiplerine 
karar vermek safhası var. O aşama, en güç aşılacak 
aşamadır. Bir strateji meydana getirdik. Silâhlı Kuv
veler ve Millî Savunmanın görüşüne göre, Türki
ye'nin şartları içerisinde harp sanayiini Millî Savun
ma Bakanlığı etrafında kurulacak 3 - 4 İktisadî Dev
let Teşekkülü veya buna benzer teşekküle anasana-
yii kurdurmak. Bunun için, yeni kuracağımız harp 
sanayii için, savunma sanayii kurulu kurmayı dü
şündük. Hava sanayii için daha evvel bir şirket 
kurulmuştur, Kanunu çıkmıştır. Faaliyete geçmiş 
bulunuyor. Oğuz arkadaşımız izah etti; o da maale
sef geç kalmıştır. Kanunu 1973 yılında çıktığı hal
de, ancak bizim Hükümet döneminde faaliyete geçi
rebildik bu kurumu. Şimdi epey mesafe almıştır. 
Tetkiklerini, çalışmalarını yapmaktadır. 

Elektronik sanayii için bir kurum kurduk. Ya
kında o da faaliyete geçecektir. 

Deniz araçlarımız ve harp gemileri için mevcut 
tersanelerimizi geliştirerek deniz sanayiini kur
mak istiyoruz; fakat bu strateji Bakanlar Kurulun-
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da tetkik ve müzakere halindedir. Farkü görüşler 
vardır; böyle mi olsun, Sanayi Bakanlığı bünyesin- | 
de mi olsun?.. Kesin olarak bu mesele henüz hal
ledilmiş değildir; ama bu zamanı da kaybetmek iste
miyoruz. Faraza Millî Savunma Bakanlığı yaban
cılarla müzakere yaparken, tank alırken, bu tankın 
Türkiye'de monte edilmesi, kısmen Türkiye'deki ima
lini de beraber düşünmektedir. Başka silâhlan alır
ken, bunun yanıbaşında sanayiini de beraber kur
mak için çalışıyoruz. Arz ettiğim gibi, b ;r belli dö
nem geçirmeye mecbur olduk. Bundan sonra daha 
da hızlanacaktır; ama harp sanayiini behemehal 
kurmak, geliştirmek lâzımdır. 

Harp sanayii deyince, bugünden yaıına da he
men kurulmaz; biraz gerçekçi olarak düşünmek lâ
zımdır, bu konuda. Nitekim, tespite ettiğimiz şey
lerde de gayet gerçekçi olduk ve realize edilebilir 
yollardan gidiyoruz. 

Arkadaşımız, «Elde mevcut silâhlar için her tür
lü ikmali yapmak lâzm» dediler. Sanıyoıum ki, bu 
mevcut. Çünkü, silâhlar şimdi eskisi gibi değil. Ev
velce piyade silâhları 50 yılda değişirdi Sonra 25 
yıla indi. Bugün birçok silâh 10 yılda, 5 yılda deği
şiyor. Yeni modeller çıkarılmaktadır. Binaenaîehy, 
mevcut silâhlarınızı modernize etme durumunda
sınız. «Eldeki mevcut silâhların her türlü ikmali
nin yapılmasından» sanıyorum ki, bunu kastediyor
lar. Bunun da içindeyiz. Tanklarımızı, başka silâh
larımızı modernize etme faaliyeti içeririnde bulu
nuyoruz. 

Dışa bağlılığı azaltma, dediğim gibi harp sanayii
ni geliştirmeye bağlı bir keyfiyettir. Bu hepimizin 
temennisidir, hepimizin arzusudur, hepimizin iste
ğidir. Bilhassa silâh bakımından dışa bağlılığın 
azaltılması, dış politika bakımından da bir memle
keti daha serbest hareket etme imkânın?, sahip kıl
maktadır. Bu bakımdan da çok lüzumludur, yerin
dedir, hepimizin temennisidir. 

Arkadaşımız bazı önerilerde bulundu. Faraza 
tüm alım ve harcamaların Millî Savunma Bakan
lığı sorumluluğu içinde olmasını önerdihr. Bu doğ
rudur; aslında Millî Savunma ile Genelkurmayı 
birbirinden ayıran kanunlar bunu tespit etmişler
dir. Tedarik görevi Millî Savunma Bakanlığınındır. 
Yani, alımları, sanayii vesairesini MilP Savunma 
Bakanlığı yapar ve bugün büyük bir kısmını, iç 
alımların büyük bir kısmını, dış alımların büyük bir 
kısmını Millî Savunma Bakanlığı yapmaktadır. Yal
nız, bazı alımları, sürat temini bakımından kuvvet

lere bırakma zarureti hâsıl olmuştur; yedekparça, 
vesaire gibi alımlar kuvvetlere bırakmıştır. Çünkü 
adedi fazladır, Millî Savunma 'komisyonları buna 
yetememektedir. Sonra güç şartlar içerisinde alını
yor. Falan yedekparçayı, Almanya'nın falan şeh
rindeki filân fabrikadan gönderip alma zaruret-' hâ-

ı sil oluyor. Bu özellikleri dolayısiyle bunları kuv
vetlere bırakmış bulunuyoruz. Aslında, kanun da 
zaten Millî Savunma Bakanına bu yetkiyi vermek
tedir. «Millî Savunma Bakanı bu görevini ya ken
di teşkilâtı vasıtasiyle veyahut kuvvet komutanlığı 
vasıtasiyle yürütür» der, Kanun. Buna dayanarak 
Millî Savunma Bakanı bu görevlerinin bir kısmını 
kuvvetlere yaptırmaktadır. 

Yalnız şunu da arz edeyim. Bir silâh alımında, 
Millî Savunma Bakanı alım kısmını yapar; ama si
lâh seçimini, fennî şartları vesaireyi hiç şüphesiz 

I ki, bu silâhı Hava Kuvvetleri kullanıyorsa o, Kara 
Kuvvetleri kullanıyorsa o yapmaktadır. Yanı bir 

I alım, müşterek bir mesai ile tahakkuk etmektedir 
I bu suretle. 

Arkadaşımız da söylüyor; Kuvvet Kumandan
ları sadece ihtiyaç bildirmeli.., Bu tabiî amaçtır. 
Bu noktaya gelmesi için Millî Savunma Bakanın da 
çok geniş şekilde organize olması lâzımdır; ama 
bugün bu organizasyonu fazla genişletmek dubl 

I bir yoldur. Silâh seçimini yapacak mütehassıslar 
I var orada. Ben onu ayrıca Millî Savunma Bakan

lığı içerisinde de kurarsam iki iş olur. Biz onlara 
I yaptırıyoruz. 

Arkadaşımız; «Harp sanayii için bir holding ku-
I ruJmalı» dedi. Bu fikri savunanlar vardır. Bir hol

ding de düşünülebilir veyahut bizim düşündüğü 
müz gibi 2-3 ayrı kuruluş kurmak da düşünülebi
lir. 

Sayın Alpan, tetkike dayanan koruşmaçında, 
çok güzel görüşler ileri sürdüler. Bunlardan geniş 
ölçüde faydalandık ve zabıtları aldıracağım. Silâhlı 
Kuvvetlerimiz mensupları da teşkilâtı da bundan 
hiç şüphesiz faydalanacaklardır. 

Sayın Alpan arkadaşımız, «Geçen yıldan harcan-
mayıp devredilen miktar nedir» dediler. Yuvarlak 
rakam olarak arz ettim; bugüne kadar harcadığı
mız 5 milyarla 6 milyar arasında, giriştiğimiz taah
hüt de 10 milyara yakın. Geçen yıldan devreden 

i ödenek 5,3 milyar liradır, bütçemize 

Yine umumî izahatımda arz ettim; bu önemli 
J bîr şey değildir. Önemli olanı, taahhüt vetkisi ve-
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ren bir kanun olduğu için, bu mukaveleleri reali-
ze edip edememe meselesidir. Realize edersek, bu 
5 milyar birdenbire 20 milyar olabilir. Dediğim gibi, 
elimizde mukavele safhasına kadar gelmiş projeler 
vardır. Bunlara imza koyduğumuz anda birdenbire 
bu taahhüt miktarı, bugüne kadar giriştiğimiz taah
hüt miktarı iki misline çıkacak ve aşacaktır. 

Döviz tahsisi hakkında bilgi istediler, biraz ev
vel arz ettim. 

Arkadaşımız otomotiv sanayiinden bahsettiler. 
Muhterem arkadaşlar, bu hususta da bilgi arz etmek 
isterim : 

Silâhlı Kuvvetlerimizin 10 yıllık araç ihtiyacını 
yurt içindeki potansiyelden faydalanarak yurt için
de imâl ettirmek istiyoruz. Bunun için bir teklif is
tedik, birçok firmalar teklif verdiler. Bunlardan bir
kaç tanesi seçilmiştir, yakında Bakanlar Kuruluna 
gidecektir, çeşitli problemleri vardır, Bakanlar Kuru
lunun kararının istihsaline ihtiyaç vardır, yabancı 
sermaye vesaire kanunları karşısında. Kararımız yurt 
için potansiyelinden faydalanarak bunu yaptırmak
tır. Bu şekilde büyük miktarda da döviz tasarruf ede
ceğiz ve aynı zamanda otomotiv sanayimizin biraz 
daha gelişmesine yardım etmiş olacağız ve tabiî yan 
sanayinin de. 

Sayın Alpan arkadaşımız döviz ihtiyacı üzerinde 
durdular. Biraz evvel umumî izahatım sırasında ce
vap arz ettim. «Tahsisat Kanunu bu tasarı ile bir
likte getirilmemiştir» dediler. Sanıyorum bu bir Ana
yasa meselesidir. (Maliyecilikten aklımda kalan bir
kaç şey var) Muhasebe-i Umumiye Kanunumuzda bir 
prensip var; tahsisat, kanuna dayanır. Her masraf 
bir kanuna dayanır. Binaenaleyh, bu yetki kanunu 
çıkmadan, Meclis bu harcama yetkisi vermeden büt
çeye tahsisat ilâvesine ait bir tasarı getirmek yanlış 
olur. Bu, prensiple bağdaşmaz. Bundan evvel de böy
le yaptık. Evvelâ bu Kanunu getirdik, bu Kanun ka
bul edildikten sonra tahsisat kanununu getirdik. 

Daha evvel getiremezdik. Sebep de şu : Çünkü, bi
risi Meclisten buraya geliyor, ötekisi Senatodan Mec
lise gidiyor. Beraber getirmiş olsak anakanun çıkma
dan tahsisat kanunu, ek ödenek kanununu getirmiş 
olacağız ki, o vakit de haklı olarak kabul buyurmaz
dınız, «Anakanun çıkmadan bu kanunu getiremezsi
niz» derdiniz, bu zaruretle olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Silâhlı Kuvvetlen belli bir yapıya kavuşturmak 

lâzımdır, reorganizasyon yapmak lâzımdır. Arz et
tiğim gibi, 1601 sayılı Kanun çıktığı zaman Silâhlı 
Kuvvetler içerisinde geniş bir reorganizasyon yapıl

dı; bazı birlikler ilga edildi, bazı birlikler ötekiler
le birleştirildi ve ondan sonra da devam etti; bazı 
tümenler kaldırıldı yerine tugaylar teşkil edildi. 
Bunu bütün teferruatıyle burada arz etmek için şu 
anda elimde hem bilgi mevcut değildir hem de sa
nıyorum ki, açık bir celsede yerinde olmaz; ama bu 
reorganizasyon yapıldı. Ayrıca da son durum üzeri
ne yeniden bazı teşkiller meydana getirilmiştir, ba
zıları kaldırılmış veya birleştirilmiştir. Bu devam 
eden bir faaliyettir, Genelkurmay Başkanlığımızın 
devam ettirdiği bir faaliyettir. Bu husustaki telkin
lerinizi, önerilerinizi Genelkurmayımıza götüreceğiz, 
faydalanırlar. 

Sayın arkadaşımız «9 karagâh yerine 6 karargâh 
yapılabilir, kuvvetler kaldırılabilir» dediler. Hatır
latayım, kuvvetler Anayasada yer almıştır. Anayasa
da Kuvvet Komutanlıkları zikrettirilmiştir bir iki 
yerde. Anayasayı değiştirmeden kuvvetleri kaldırmak, 
bir tek karargâha irca etmek sanıyorum ki, müm
kün olmaz; ama bir zaruret olursa elbette ki Ana
yasayı da büyük Meclis değiştirmeyi düşünür. 

Vatan Hizmeti Kanunu, yani ihtiyaç fazlası ye-
deksubay ve ihtiyaç fazlası erlerin ne şekilde vatan 
hizmetini yapacakları hakikaten bir problemdir. Bu
nun şahsen ben ıstırabını çekiyorum. Bir arkadaşım 
da ifade etti, benden naklen dinlemiştir. Yani, birisi 
4 ay yapar, birisi 18 ay yapar yan yana. Bu büyük 
bir adaletsizlik; ama bu bir zaruretin neticesidir. Bi
rikimleri önlemek için başka çare yoktur. Eğer yeni 
tedbir almazsak, önümüzdeki teşriî dönemde bu me
seleye kesin bir hâl şekli vermezsek, yeni birikimler 
olur, yeniden bir 4 aylık hizmet dönemi ihdas etmek 
mecburiyetinde kalabiliriz. 

Bu mevzuda büyük bir çalışma vardır. Kuvvetle 
ümidediyorum ki, bunu önümüzdeki teşriî devreye 
yetiştireceğiz ve tatminkâr bir şey bulmaya çalışaca
ğız. 

Aslında zor bir meseledir. Çünkü, mevcut ka
nuna göre yedeksubay adaylarını ayıracaksınız, tes
te tabi tutacaksınız; bir kısmı yedeksubay olacak, 
bir kısmı onun emrinde er olacak. Bu, bir sosyal 
problemdir, içinden çıkılmaz bir mesele teşkil eder. 
Bu hâl yolu değil. Bu sebeple mevcut kanunumuzu 
uygulayamıyoruz; ama başka versiyonlar yapmak su
retiyle bir kısmını başka hizmetlerde çalıştırmak su
retiyle veyahut çavuş yapacaklarımızın daha kısa bir 
devre askerlik yapmaları suretiyle ve kendi arzula-
rıyle o sınıfa geçmelerini teminle bir hâl yolu bul-

I mak mümkündür. Çeşitli alternatifler tespit edilmiş-
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tir, Genelkurmay üzerinde çalışmaktadır ve her hal
de önümüzdeki devreye yetişecektir. 

Arkadaşımız, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Va
kıfların yatırımlarından bahsetti. «Bunlardan fayda
lanalım ve bu kuruluşları birleştirelim» dediler. Bunu 
biz de arzu ediyoruz. Yalnız, bunlar biliyorsunuz 
Medenî Kanuna göre kurulmuş teşekküllerdir, kendi 
iradelerine tabidirler. Bunları bir kanunla bir araya 
getirmek sanıyorum ki, Anyasa ile bağdaşan bir şey 
olmaz; ama bunları kendi arzularıyle bir araya ge
tirmek için bir gayret mevcuttur. 

Sayın Müezzinoğlu arkadaşım birkaç konu üzerin
de gayet değerli görüşler ileri sürdüler. Bunların ço
ğuna katılıyorum. «Gerekçe olarak bu kanun için 
ileri sürülen fikirler yeterli değildir» dediler. Bun
ların çoğuna katılıyorum. Safahatını arz ettim; başta 
bu kanunun hangi amaçla çıktığı, sonra şartlara göre 
nasıl istihale ettiğini arz ettim. Bu sebeple başındaki 
gerekçeden ibaret değildir durum. 

«Planın dikkatle hazırlanıp hazırlanmadığı» soru
sunu ortaya attılar. Sanıyorum ki, bu hedef planım 
kastetmiş olacaklar. Hedef planı hususunda müta-
hassıs değilim; Bu hedef planını Genelkurmay tes
pit ederken yeteri kadar dikkatli davranmış mıdır, 
davranmamış mıdır? Ben NATO'ya da gidiyorum, 
orada ve bütün dünyada hedef planları tespit ediyor 
ve doğrusu sivillerden hiç kimse de «canım bu hedef 
planını siz yanlış tespit ettiniz» diyemiyor. Çünkü, 
nihayet bu bir ihtisas işidir. Şartlara göre benim şu 
dönemde ne kadar askerim olacak, kaç topum ola
cak, kaç uçağım olacak, kaç roketim olacak, hangi 
silahlara nelerle mukabele edeceğim?. Bu, tamamen 
teknik ve ihtisas isteyen bir iştir. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Benim bah
settiğim o değildi efendim. Re-Mo Planı rakamlarının 
özellikle son senelerde çok değiştirilmiş olması nede
niyle arz ettim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Evet anlıyorum. Şimdi o noktada isa
betsizlik olduğunu sanmıyorum. Çünkü Birinci Re-
Mo Planı hazırlanırken neler sağlanacak, onlar kuru
şu kuruşuna hesaplanmış idi. İkinci Re-Mo Planı, ya
ni ikinci kanun çıktığı zaman da bir fiyat artışları 
unsur olarak dikkata alınmıştır; ikincisi, o kuvvete 
ilâve edilecek yeni silâhlar nelerdir. İşte denizaltı he
sabı yapılmıştır, tank hesabı yapılmıştır, uçak hesabı 
yapılmıştır (Takribi ta!biî ve büyük isabetle hatta bu
nun biraz üstünde olmuştur) bu hesaplara dayanarak 
yapılan bir plandır. Eğer bu silahlar lüzumlu ise bu 
plan doğrudur; ama lüzumlu olup olmadığı hakkında 

dediğim gibi kendimde yetki görmem, o tamamen baş
ka bir şey. Bugün bu silahın başka türlüsü de kuru
lur. Bana bir yabancı memleketin bakanı dedi ki; 
canım efendim, sizin memleketiniz büyük bir memle
ket, tank almayın. Ne yapalım?.. Tanksavar alın de
di. Bu da bir görüş. Bir tane tank yerine 20 tane tank
savar silahı alın daha iyi savunursunuz dedi. Bu bir 
görüş; ama bu görüşe mukabil askerler haklı ola
rak derler ki, düşmanın elinde hangi silah varsa, 
bende de olmalı. Az miktarda olur; fakat olmalı. Bu 
da ayrı bir görüştür. Ben de meraklıyım okuyorum 
beyaz kitapları ve saireyi; ama tabiî kendimi tartışa
cak yetkide de görmüyorum. 

Bu ödenekler hangi kaynaklardan karşılanacak
tır: Sayın arkadaşımız işaret ettiler. İlk yapılırken 
tamamının bütçeden karşılanacağı düşünülmüştür. 
Hem kaynak bakımından mümkündü; senede 1 mil
yar 600 bin lirayı sığdırmayı döviz bakımından da 
mümkün gördük ve senede 8 0 - 1 0 0 milyon dolar 
bu memleket ekonomisi silahlanma için ayırır diye 
düşündük; fakat miktar arttıkça hiç şüphesiz bunun 
hangi kaynaklardan karşılanacağı da bir problem 
olarak önümüze çıkmıştır. Bugün için bu sene büt
çesine koyduğumuz miktarlar mühim miktarlardır. 
5 - 6 milyar devren gelenle birlikte silahlanma için 
11-12 milyar lira konmuştur. Ayrıca bütçe içerisinde 
yine tahsisat ayrılmıştır. Bütçemiz içerisine bunu sığ
dırmak kabil olmuştur: Gelir artışı vardır, ekonomi
miz büyümektedir. Ümit ediyoruz ki, gelecek sene 
ve daha öteki senelerde de bütçe içerisine sığdırmak 
kabil olur. Sığdırılamadığı takdirde, iç kredi, hatta 
dış kredi de düşünülebilir. Yalnız şunu bilmek lâ
zım. Efendim, para yok, ordu yok, silah yok diye dü
şünemeyiz. 

Atatürk ün bir sözünü hatırlarım, istiklâl Harbi
nin en har er etli zamanında kürsüde konuşurken bir 
milletvekili sormuş: «Peki ne yapacaksınız? Bunları-
söylüyorsunuz, işte Ordumuzu teçhiz edeceğiz» diye; 
Atatürk haklı olarak şu cevabı vermiş; «Para var or
du var, p?ra yok ordu yok; böyle bir formül kabul 
etmiyorum» demiş. 

Para e ısa da olmasa da ordu olacaktır. Parayı 
bulacaksınız. Başka çare yok. Eğer savunmanız için 
zarurî ise parayı ne yapıp yapıp bulacaksınız. Bula
mazsanız, o vakit sayın arkadaşımızın dediği gibi, bir 
miktar diğer ihtiyaçlarınızı kısacaksınız. İşte o, geçici 
bir tedbir olarak Sayın Batur da üzerinde durdular, 
bulamazsak işte o vakit kalkınmamızı ve saireyi bir 
miktar % 7 yerine % 6'ya indireceğim; ama Türki-
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ye'yi savunmasız bırakmayacağız. Zaten arkadaşımız 
da konuşmasında ekonomimizin bazı alanlarda geri 
kalmasını göze almak lâzım demiş; bu anda böyle 
bir zaruretle karşı karşıya değiliz; ama olabilir de, 
bunu reddetmek mümkün değildir. 

Yine sayın arkadaşım, silah tedariki hususunda 
hükümetler arası silâh alış verişi ile ticarî usulle 
silah alış verişi arasında fark var. Daha ucuzdur. 
Doğrudur. Hatta bilhassa Amerikadan serbest piya
samdan, ambargo kalktı silâh alabiliriz; fakat en azın
dan % 50 daha pahalı. Yani, FMS dediğimiz Ameri
kan satış teşkilâtı vasıtasıyle aldıklarımızdan % 50 
daha pahalıdır, serbest piyasadan silah aldığımız tak
dirde. Biz de bunun idraki içindeyiz ve alımlarımızın 
mühim bir kısmını sadece bununla değil, bu sebeple 
değil, başka zaruretlerde kalite ve saire, faraza Al
manların bir BVB Teşkilâtı vardır Savunma Bakan
lığı içinde arkadaşımız bilir, bu sipariş verdiğiniz tak
dirde, kendisi sipariş yaptığı takdirde fabrikalara gi
dip kalite kontrolü yapar, başlangıçtan sonuna kadar 
imalâta dahi nezaret eder. Biz bu BVB Teşkilâtı va-
sitesiyle satın almayı bugüne kadar tercih ettik; Al
manya'dan bu vasıta ile yapıyoruz. Bazı zaruretler 
meydana çıkıyor. BVB ben bunu yapamam derse, 
o vakit o zaruretle firma ile temas ediyoruz. 

NATO içerisinde NAMSA Teşkilâtı var, onunla 
yapıyoruz. Amerikadan FMS Teşkilâtı var, biliyor
sunuz, onunla yapıyoruz. Bunu tercih ediyoruz. Mec
bur kalmadıkça özel firmalardan ve piyasadan alıp 
yapmıyoruz, 

Dış ödemelerin teminat altına alınmasından bah
setti. Genel izahatım arasında bunun cevabını arz 
ettim, 

Türkiye'nin savunma konsepti; Almanya ile tek
nik işbirliği; Almanyanın bu işbirliğinden vazgeçtiği 
hakkında iddialar olduğundan bahsetti arkadaşımız. 

Almanya dış yardımı devam etmektedir. 9 ncu 
dilim anlaşmasını yaptık. Alman Parlamentosuna gitti, 
kabul edilmek üzeredir ve bu dış yardım içerisinde 
teknik yardım da mevcuttur. Bu devam ediyor. Onun 
dışında teknik işbirliği, müşterek silâh sanayii kurma 
mevzuu, henüz o noktada bir anlaşma olmuş değil
dir. Yalnız şunu söyleyebilirim. Almanlar umumi
yetle şunu tavsiye etmektedirler, Türkiye'ye; «Bize 
işçi göndereceğinize, bırakın biz gelip burada müşte
reken yatırım yapalım, bu işçileri burada çalıştırın 
ve devamlı olur» demektedirler. Sanıyorum bu defa 
Almanya Başbakanı geldiği zaman da bu tartşılımış-
tır. Alman sermayesi Türkiye'de müşterek yatırım 

yapmak istemektedir. Sadece Alman sermayesi değil, 
bugün Ortak Pazar da bu tekliflerle ortaya çıkmak
tadır. Bu sebeple teknik işbirliğinden vazgeçme de
ğil de, sanıyorum ki bizimle bu hususta daha çok faz
la işbirliği yapma yolundadırlar. 

Sayın Tunçkanat arkadaşımız, «Silâhlı Kuvvetler
de esas bir reorganizasyona gidilmedi» dediler. Bil
miyorum, onun düşündüğü reorganizasyon nedir. Ge
nelkurmay kendi düşündüğü reorganizasyonu yap
mıştır. Sayın Tunçkanat arkadaşımız farklı görüş
lerde olabilir. Bu bir öneridir, üzerinde durulur, fay
dalanılır. Zaten bugüne kadar bütçelerde gayet kıy
metli fikirler ileri sürmüştür. Bunlardan daima fay
dalandık. 

«Harp Sanayii henüz bir plana bağlanmamış» de
di. Doğrudur söylediği. Bir strateji hazırladık; ama 
henüz bu aşamayı atlamış değiliz kesin bir sonuca 
da varmış değiliz. Şimdiye kadar verilen paralar ne
reye harcanmıştır, bunu umumî izahatım arasında arz 
ettim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şu daima tartşıhyor, Türkiye büyük Ordu besle

mektedir «Ordu mevcudunu azaltıp ateş gücünü, dış 
gücünü hareket gücünü artırma yoluna gitmek» tar
tışmasını ben birinci Millî Savunma Bakanlığımdan 
beri her yerde takip etmişimdir. Hatta Silâhlı Kuvvet
ler içerisinde de bu fikirde olanlar vardır; ama, bu
günkü Türkiye'nin durumu çeşitli cephelerde hazır ol
ma zarureti nedeniyle büyük bir ordu besleme mec
buriyeti ile karşı karşıya geliyor. Genelkurmayımız 
böyle düşünüyor: Trakya'dan bir kuvveti alıp, bir 
harp zamanında Erzurum'a götürme imkânsızlığı var
dır. Ayrı ayrı her yerde muhtemel tecavüzü karşılaya
cak bir güce sahip olmak mecburiyetindesiniz. Silâh 
gücünü, zırh gücünü, hareket gücünü artırmak büyük 
yatırımlara ihtiyaç gösteriyor, bildiğiniz gibi. Bunu 
yaptığınız ölçüde belki sayıdan tasarruf edebilirsiniz. 
Bu ayrı bir problemdir, birbirine bağlı meselelerdir. 
Bunu burada tartışarak halletmeyi ben mümkün gör
müyorum. Tamamen üzerinde ayrı bir şekilde semi
ner yapılacak konulardır. 

Arkadaşım, Silâhlı Kuvvetlerin özel sektörle işbir
liği yapması hususunda ifadede bulundular. Bazı 
mevzularda işbirliği yapıyoruz, bilhassa biz harp sa
nayiini kurduktan sonra yan sanayinin geniş ölçüde 
özel sektöre bırakmayı düşünüyoruz ve o vakit daha 
geniş işbirliği yapılabilir. 

Hava ve deniz üstünlüğünü elde tutabilmek için 
neler yapılmak isteniyor. Deniz Kuvvetlerimizi, bilhas
sa güdümlü silah bakımından takviye ediyoruz. Yeni 
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filolar almayı düşünüyoruz, Hava Kuvvetlen içki de 
yeni uçak filoları almayı ve bazılarını da son safha
ya getirmiş bulunuyoruz. Yalnız tabiî hep dediğilim 
gibi, bunların hepsi dış finansmanın beraber yürütül
mesi imkânına bağlı şeylerdir. 

Sayın Ali Oğuz arkadaşımıza teşekkür ederim, 
bize yardımcı oldular. 

Saym Batur, «Hükümet bu konuları açıklıkla Mec
lise getirmekten kaçınıyorlar» dediler. Bilmiyorum 
ben o kanaatte değilim, ben hiç bir zaman şahsen ka
çınmadım. Dediğim gibi bütçede bana verilen saati 
kullandım ve yarım saat Başkan müsamaha etti onu 
kullandım. Onun dışında rioa ettim mümkünse süre 
verin arkadaşlarıma cevap arz edeyim dedim. Mec
lisimizin nizmı böyle. Ben kaçınmıyorum ve kaçın
mam ne sorarsanız cevap vermeye amadeyim ve ve
riyorum. 

Gizlilik hususunda da belki eski alışkanlık olabi
lir; ama, gizlilik hususunda da gördünüz bu bilgileri 
verdim. Bu bilgileri NATO'ya verdiğimizden dolayı 
soruşturma önergesi vardır Meclisimizde, Silâhlı Kuv
vetlerin kuvvesi hakkında NATO'ya bilgi vermişiz, 
sen misin veren, Yunanlılar öğrenmiştir. Millet Mec
lisinde C. H. P.'li bir kaç arkadaşımız tarafından hak
kımızda soruşturma istenmiştir. Ama burada veriyo
ruz, belki bunun için de isterler. Yardımcı olursunuz 
artık. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Bakan 
burası NATO değil. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİ D MELEN 
(Devamla) — Evet. 

Kalkınma, savunma dengesi konusunu arz ettim. 
Kendi görüşlerimi ve bu mevzua katıldığımı beyan 
ettim. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlanması ve 
silâhlanması. «Biz bunları bilmeyecek miyiz?» diyor
lar. Neler istiyor bilmiyorum sayın arkadaşımız. Ya
ni, yeniden kaç tugay teşkil etiniz, işte ordu teşkil 
ettiniz bunları istiyorsa, bunları da vermek kabildir. 
Belki de bazılarını kapalı bir celsede veririz. 

Ne silâh aldınız» diyorlar. Bunları tefrruatı ile arz 
ediyorum. Onun dışında ne emrediyorlarsa, lütfen 
soru sorsunlar, gizli celse istesinler veyahut, gereki
yorsa hepsini arz ederim. 

«Türkiye NATO üyesidir; NATO vecibelerini . 
yerine yetirecek mi? 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye NATO üyesidir ve henüz NATO üyesi 

olarak kalma kararındadır. NATO ittifakının değe

rini bu şartlar içinde dahi muhafaza ettiği kanısın
dayız. Bugün için durum budur, 

«NATO'nun verdiği vazifeleri tamamen yerine 
getirecek midir? Bunu biz de konuşuyoruz. Bizim 
de Amerikalılara Hükümet olarak söylediğimiz bu
dur. Bizim bu vecibeleri yerine getirebilmemiz kar
şılıklıdır, müttefiklerimizin de kendilerine düşen ve
cibeleri yerine getirmesi lâzımdır. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Ne zamana ka
dar?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Faraza bu defa NATO toplantısında 
bizim için bazı kuvvet hedefleri tespit etmişlerdir. 
Ben yaptığım konuşmada, bu kuvvet hedeflerini bi
ze şu, şu yardımları müttefiklerimiz yapabildiği tak
dirde biz realize edebiliriz dedim. Bunu kabul et
mişlerdir ve bunun için NATO içinde özel bir ko
misyon kurulmuştur, Türkiye ve Portekiz'e kuvvet 
hedeflerini gerçekleştirebilmek için gereken yardım
ları yapmak üzere. Amerika'ya da bunu söylüyoruz, 
bu vecibeler karşılıklıdır; bu vecibeleri onlar ne öl
çüde yerine getirebilirse, biz de o ölçüde yerine ge
tirebiliriz. 

Yeni bir savunma konsepti : 
Muhterem arkadaşlar; 
Bu büsbütün ayrı bir konu. Saym Ecevit sanıyo

rum ilk defa bunu ortaya attı. Türkiye yeni bir sa
vunma konsepti kabul etmeye mecburdur; ama kendi 
arkadaşlarımız da tekrar ettiler. Nedir düşündükleri, 
onu bilmiyorum. Yani Türkiye yeni bir savunma 
konsepti; yani Silâhlı Kuvvetleri, muntazam orduyu 
bırakıp gerilla savaşı için mi hazırlanalım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yazdık, 
elimdeki bu kitapta var. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Bilmiyorum, okuyamadım, lütfeder
seniz okur öğrenirim. Bizim için henüz müphemdir, 
ortaya bir görüş atılmıştır. Muhteremdir, açıklığa 
kavuşursa ayrıntıları ile bilinirse elbette ki faydalı 
olur, tartışılır. Bu memlekette her şey tartışılır, tar
tışılmalıdır. Bunu reddeden kimse yoktur. Ama, sa
vunma konsepti olarak benim bugün aldığım şudur : 
Her şart içerisinde Silâhlı Kuvvetlerin caydırıcı gü
cünü muhafaza etmek, artırmak. Evvelâ bunu ya
pacaksınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Öyle yaz
mışız. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Evvelâ bunu yapacaksınız. Düşmanı-
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nız şuradan da gelse, buradan da gelse, yukarıdan da 
gelse, aşağıdan da gelse caydırıcı gücünüz fazla ise, 
üzerinize taarruz gelir, caydırıcı gücünüz yeterli ise 
hiç bir yerden gelmez. Bence evvelâ bu noktada it
tifak etmeli, bunun dışında ayrıntılar üzerinde konu
şulabilir, tartışılabilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu suretle sanıyorum değerli hatiplerin Kanunu

muz vesilesiyle üzerinde durdukları noktalar hak
kında bilgi arz ettim. Sizleri fazla yorduğum için 
özür dilerim. Bu Kânunu kabul ettiğiniz takdirde 
bunu en iyi şekilde, en yararlı şekilde kullanacağı
mıza emin olmanızı rica eder saygılar sunarım. (Al
kışlar. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilâtlanması, 
Silâh, Araç ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi Amacıyle 
MRllî Savunma Bakanlığına Gelecek Yıllara Geçici 
Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında 27 
Haziran 1972 Tarih ve 1601 Sayılı Kanunun 3 Ha
ziran 1975 Tarihli ve 1904 Sayılı Kanunla Değişik 
1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Ka

nun Tasarısı. 

Madde 1. — 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sa
yılı Kanunun 3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Ka
nunla değişik 1 ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin modern 
teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi için 
Millî Savunma Bakanlığına 37 milyar 200 milyon li
raya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
me yetkisi verilmiştir. Bu yetkinin meydana çıkacak 
lüzum ve şartlara göre, c/c 50 oranında artırılması 
ve karşılığı ödeneğin Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesine ilâve olunması Bakanlar Kurulu Kararı ile sağ
lanır. 

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 öde
me planına göre; 

1973 Yılında : 1 Milyar 600 Milyon lira ödenek 
konulmuştur. 

1974 Yılında : 1 Milyar 600 milyon lira ödenek 
konulmuştur. 

1975 Yılında : 7 milyar 340 milyon lira ödenek 
konulmuştur. 

1976 Yılında : 10 Milyar 40 milyon lira ödenek 
konulur. 

1977 Yılında : 8 milyar 640 milyon lira ödenek 
konulur. 

1978 Yılında : 4 milyar 880 milyon lira ödenek 
konulur. 

1979 Yılında : 3 milyar 100 milyon lira ödenek 
konulur. 

Toplam : 37 Milyar 200 milyon lira 

1973 ve 1974 yılı Bütçe kanunlarıyle verilen 3 
milyar 200 milyon lira, 1975 yılında Bütçe Kanunu 
ve ek ödenek kanunu ile verilen 7 milyar 340 milyon 
lira, 1976 malî yılı Bütçesine konulan 6 milyar 40 
milyon lira olmak üzere toplam 16 milyar 580 mil
yon liralık ödenek bu miktardan mahsup edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
sayın üye?. Yok. 

Maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
601 S. Sayılı kanun tasarısının 1 nci çerçeve mad

desine dahil 1 nci maddesine, 2 nci fıkra olarak aşa
ğıdaki esasın eklenmesi için gereğine delâletlerinizi 
rica eder, saygılar sunarım. 

Kontenjan Senatörü 
Cihat Alpan 

ÖNERİ : 

Birinci fıkra gereğince, Bakanlar Kurulu karanyle 
yapılabilecek % 50 oranındaki artırımların karşılığın
da; her yıl bütçesine, o yılın ödeneğinden ayrı ola
rak konulur. 

BAŞKAN — Sayın Alpan, 1 nci maddenin, iç 
maddesi olarak konulan 1 nci maddenin sonuna, oku
muş olduğum şu fıkranın eklenmesini istemektedir. 

Bu önergenin lehide, aleyhinde konuşmak isteyen? 
Yok. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz 
efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(Van) — Artırıldığı takdirde zaten bütçeye ilâve edi
liyor. Bakanlar Kurulunun yetkisi var. Bu sebepten 
dolayı katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor
lar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

1 nci maddeyi okumuş olduğum şekliyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Çelikbaş, tümü üzerinde konuşma isteğinde 
bulundunuz, buyurunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Çok kısa maruzatta bulunacağım. Bütün müzake
re esnasında, Kıbrıs Harekâtında Ordumuzun ne ka
dar başarılı olduğunu âdeta unutmuş göründük. İtiraf 
edeyim, çok üzüldüm. İyi eğitilmiş, iyi organize edil
miş, araç, gereç vesaire bakımından kendisine ve
rilen vazifeyi başarıyle neticelendirmiş bir silâhlı kuv
vetlere sahip olmanın gururunu duyuyoruz. Bunu 
unutmuş göründük. Bunu tescil etmek istiyorum, bu 
bir. 

İkincisi: Modern harplerde hakikaten süratle se
ferberliğin tahakkuk ettirilebilmesi mühim bir ko
nudur. Bu eğitim üzerinde durulmasında fayda görü
yorum. Yani askerlerimiz, subaylarımız kıtalarına en 
seri şekilde katılabilmelidir. İsviçre'nin şartlarına sa
hip olduğumuzu iddia etmek aklımdan geçmez; ama 
İsviçre'de 2 - 3 saat içerisinde bunun tahakkuk ettiği 
ni gördüm. Tabiî şartlarımız değişik. Fakat, bu ko
nuda özel bir eğitime ihtiyaç olduğunu belirtmek is
tiyorum. 

Üçüncüsü: Savunma politikamız, millî güvenlik 
politikamızın bir unsurudur. Hepimiz sorumlu kişile
riz ve senatörler olarak oldukça tecrübe sahibiyiz. Po
litikacı ve tecrübe sahibi kişiler olarak, siyasî partile
rin yöneticileri olarak millî birliğimizin muhafaza 
ve idamesinde hepimize tarihî vazifeler düştüğünü 
bu vesile ile hatırlatmak istiyorum. Aksi takdirde, 
Sayın Bakanın ifade ettiği veçhile Silâhlı Kuvvet
lerimizi- ne kadar teçhiz edersek edelim içinizde bö
lük börçük olur ve bu manzara ile dünyaya görünür-
sek kuvvetimizden çok şeyler kaybedeceğimiz muhak
kaktır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gelecek Birleşimde kanunun açık oylaması yapı
lacaktır. 

Şu suretle, görüşmekte olduğumuz kanun tasarı
sının müzakeresi bitmiştir. Ayrıca çalışma süremiz 
de dolmuştur. 24 . 6 . 1976 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.40 
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Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin 7 Miiyar Liraya Çıkarılmasına tüşkin Kanun Tasarısına Verilen 
Oylann Sonucu (S. Sayısı : 597) 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye «ayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekins erler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

184 

143 
136 

7 

41 

[Kabul edenltr] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderhoğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şeraf ettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcaîı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Güiez 
Alfıeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangi' 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
ismail Kutluk 

ÇANK-RI 
Gürhan Titı«k 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Oizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğkı 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Delivelı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Anburun 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğaaı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

Necip Mirkelâmoğlu 
KAHEAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 
Haindi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlıı 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

— 592 — 



C. Senatosu B : 80 23 . 6 . 1976 O : 1 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağunı 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
'Şevket Köksel 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

TABİÎ ÜYE 
Mehmet özgüne ş 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Suııay 

ADANA 
Hayri Öner 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

[Reddedenler] 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Hasan Güven 

[Oya katılmayanlar] 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 
(İz.) 

İSTANBUL 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

RİZE 
Talât Doğan 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Mefiımet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Bıykara 
Fethi Çelıkbaş 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 

UŞAK 

Ahmet Tahtakılıç 

SİNOP 
Nâzımı İnebeyli 

SİVAS 
Ekrem Kangal (Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Vefli Uyar 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hüsamettin Çetebi) 
Özer Derbil 
Sabahattin Özbek 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

»>•« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

80 NCİ BİRLEŞİM 

23 . 6 . 1976 Çarşamba 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

1. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 
sonuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/392; C. Senatosu : 
1/437) (S. Sayısı : 596 ve 596'ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 5 . 1976) (Bitiş tarihi : 3 . 8 . 1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'm, çocuk mehkemeleri kurulması konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/38) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, Ya
bancı Devletler ve Milletlerarası kurallarla yapılan 
Andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen öner
geleri. (İ 0/43) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/45) 

9. — B?.zı Orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair 
Kanunun 2 nci kez Anayasanın 93 ncü maddesi ge
reğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında Anaya
sa Komisyonu ve Adalet Komisyonu görüşleri ile 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu görüşü üzerine Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca onaylanan Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
1/232; C. Senatosu : 1/276) (S. Sayısı : 605) (Dağıt
ma tarihi : 17 . 6 . 1976) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/406; C. Senatosu : 1/442) (S. Sayısı : 
597) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) (Bitiş tarihi : 
14 . 8 . 1976) 

(Devamı arkada) 



C. Senatosu B : 80 

2. — 24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı Uz
man Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/168; C. Senatosu : 1/438) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) (Bitiş tarihi : 

7 . 8 . 1976) 
3 . - 2 6 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Kanunla 

değiştirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçici 7 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/364; C. Senatosu : 2/105) (S. Sayısı : 600) (Dağıt
ma tarihi : 7 .6 .1976) (Bitiş tarihi ; 28.8 .1976) 

4. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyîe Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanunun 
3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Kanunla deği
şik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/396; C. Senatosu : 1/441) (S. Sayısı : 601) (Dağıt
ma tarihi : 10.6.1976) (Bitiş tarihi : 14.8.1976) 

5 . - 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 
1963 tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu 
maddesinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı 

23 . 6 . 1976 O : 1 

I Kanunla değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
içişleri, Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyon
ları raporları. (M. Meclisi : 1/236; C. Senatosu : 
1/439) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 10 .6 .1976) 
(Bitiş tarihi: 7 . 8 . 1976) 

6. — 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 
kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/398; C. Sena
tosu : 1/444) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 9 . 9 . 1976) 

7. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı Askerî 
hastaneler ile hastane gibi kullanılacak revirlerde has
taların beslenme ve bakımları hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi eklenme
sine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanlık tezkeresi ile Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/272; C. Senatosu : 1/440) (S. Sayısı : 606) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 7 . 8 .1976) 

8. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finans
man Kanununa ekli İşletme Vergisi ile ilgili II nu
maralı tabloda ve aynı Kanunun 12 nci madesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin Millet 
-Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2/119; C. Senatosu : 2/107) (S. Sayısı : 607) 
(Dağıtma tarihi : 21.6.1976) (Bitiş tarihi : 9.9.1976) 
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Topiant,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :596'ya 1 nci Ek 

211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108 
nci Maddesinin 1 nci Fıkrasının Sonuna (e) Bendi ile İki Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu 

Raporları (M. Meclisi : 1/392; C. Senatosu : 1/437) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 232) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.5. 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3463 - 27086 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1976 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 211 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonuna (e) bendi 
ile iki fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkam 

Not ; Bu tasarı 14.1. 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
29 . 4 . 1976 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 232) 

Millî Savunma Komisyonunun Raporu (î) 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 13 . 5 ._ 1976 

Esas No : 1/437 
Karar No. : 5 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1976 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen (211 
•sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonuna (e) bendi 
ile iki fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı), Komisyonumuzun 1 1 . 5 . 1976 ve 13 . 5 . 1976 günlerinde, 
Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin iştirakiyle yaptığı iki toplantıda ayrın
tılı olarak incelenmiştir. 

Kıbrıs müdahalesinden itibaren başgösteren ulaştırma ihtiyaçlarını (özellikle hava ulaştırması ihtiyacını) 
dikkate alan Hükümet, tasarı gerekçesinde belirttiği üzere, 108 nci maddeye; 

— 66 ve 67 nci maddelerin gereğinin sağlanması, 
— Barışta olağanüstü hallerde ve savaşta, izinli personelin ve resmî hizmetlerin gerektirdiği diğer işlerde 

görevlendirilecek personel ile sivil moral ekiplerinin harekât bölgesine ve harekâtla ilgili garnizonlara gidiş 
ve dönüşlerinde ve barışta tabiî afetlerle benzeri olaylarda Başbakanlık ile ilgili bakanlıkların müştereken ve 
süratle hareket etmeleri gereken önemli kişilerinin önemli ve resmî hizmetlerinde askerî kara, deniz ve hava 
nakil vasıtalarından istifade edilmesi esaslarını ekleyerek bunları yasalaştırmayı öngörmektedir. 
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Komisyonumuz, tasarının lüzum ve önemi bakımından Hükümetin bu isteğine içtenlikle katılmaktadır. 
Fakat, yapılan müzakereler ve tadil teklifleri sonucunda; 108 nci madde ile tasarının maksat ve şümulleri 

arasındaki farkı gidermeyi ve bunlarla birlikte memleketimizin ihtiyaç ve imkânlarının zorunlu kıldığı kaçı
nılmaz bazı vasıta tahsislerini uyumlu ve ölçülü olarak birleştirmeyi ve yasalaştırmayı amaçlayan Komisyonu
muz; Anayasanın 92 nci, İçtüzüğümüzün 94 ve 99 ncu maddelerine ve Genel KuiTilumuza niyabet görevine 
dayanarak, tasarının başlığı ile 1 nci maddesinin ilişikte gösterildiği gibi değiştirilmesini ve bu değiştirmede 
211 sayılı Kanundaki yasa diline uyulmasını kararlaştırmıştır. 

Komisyonumuz sözcüsü bu değişikliğin gerekçesini Genel Kurulda açıklayacaktır. 
Tasarının 2 nci (Yürürlük) ve 3 ncü (Yürütme) maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz ayrıca, bu tasarının Genel Kuruldaki görüşmesinde; 
— Sözcü olarak, Üye M. Cihat Alpan'm görevlendirilmesini, 
— 5 Ocak 1976 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş olan tasarının biran önce yasalaştırıl

ması için, Genel Kurulumuzda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ve önceliğin görüşülme bitimine kadar sürdü
rülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulumuzun tensiplerine arz edilmek üzere saygıyle sunulur. 

Başkan 
Nevşehir 

İbrahim Şevki Atasağun 

Kâtip 
Bursa 

Barlas Küntay 

Üye 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İzmir 

Muhalifim, söz hakkım saklıdır. 
Orhan Kor 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Muhsin Batur 

Bu Kanunda Sözcü 
Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Cihat Alpan 

Üye 
Elâzığ 

Hasan İldan 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Kocaeli 

Abdullah Köseoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Malatya 

Hamdi Özer 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Balıkesir 

Hikmet Aslan oğlu 

Üye 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İçel 

Talip Özdolay 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 596'ya l nci Ek) 



Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Karar No. : 9 
Esas No. : 11437, 3800 
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Millî Savunma Komisyonunun Raporu (II) 

. 6 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi 

(a) C. Senaitosu Millî Savunma Komisyonu Başkanlığının 13 Mayıs 1976 tarihli ve esas - 1/437, Ka
rar - 5 sayılı raporu. (596 Sıra Sayılı kanun tasarısı hafckmdaki) 

(b) C. Senatosu Başkanlığının 3 Haziran 1976 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü - 3800 sayılı yazısı. 

Genel Kurulun 2 Haziran 1976 tarihli 72 nci Birleşiminde, cereyan eden görüşmeler ve verilen önergeler 
sonucunda, Komisyon Başkanınca geri alman ilgi (a) daki rapor, Komisyonun 8 Haziran 1976 tarihinde Genel-
'kurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin iştirakiyle yaptığı toplantıda yeniden incelen
miştir. 

Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi, 596 Sıra Sayılı kanun tasarısının gerekçesini bir daha açıklamış ve bu 
tasarının aynen kabulü için Sayın Millî Savunma Bakanın Genel Kuralda vermiş olduğu önergeyi hatırlata
rak sözlerimi bağlamıştır. 

Bu açıklama ile Genel Kurulda sayın üyeler tarafından yapılmış olan konuşmaları ve verilen önergeleri 
dikkate alan ve değerlendiren Komisyon, tasarının değil, ilgi (a) raporundaki kendi önerisi üzerinde değişiklik 
yaparak ilişikteki metnin kaibulünü karar altına almıştır. 

Bu karar ile önerilen metnin gerekçeleri Komisyon Sözcüsü tarafından Genel Kurulda açrklanacaiktır. 
Genel Kurulun tensiplerine arz edilmek üzere saygıyle sunulur. 

Başkan 
Nevşehir 

/. Şevki Atasağun 

Kâtip 
Bursa 

Barlas Küntay 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Üye 
İzmir 

Muhalifim, söz hakkım saklıdır 
Orhan Kor 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Üye 
Muhsin Batur 

Bu Kanuna Sözcü 
C. Bşk. S. Üye 
Cihat Alpan 

Üye 
Elâzığ 

Hasan İldan 

Üye 
Kocaeli 

Abdullah Köseoğu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Malatya 

Hamdi Özer 
Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 

Üye 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 

Üye 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 

Üye 
içel 

Talip Özdolay 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 596'ya 1 nci Ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 108 nci 
Maddesinin 1 nci Fıkrasının Sonu
na (e) Bendi ile İki Fıkra Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarjsı 

MADDE 1. — 4 Ocak 1961 ta
rih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri tç Hizmet Kanununun 108 
nci maddesinin 1 nci fıkrasına (e) 
bendi ite birinci fıkradan sonra aşa
ğıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

e) Acilen şevki gereken hasta 
ve cenaze nakilleri için tahsis edi
lecek vasıtalardan, 

Savaşta ve olağanüstü hallerde, 
izinli personel ve hizmetin gerek
tirdiği diğer işlerde görevlendirile
cek personel ile sivil moral ekiple
ri, harekât bölgesine ve harekâtla 
ilgili diğer garnizonlara gidiş ve 
dönüşlerinde kara, deniz ve hava 
ulaştırma araçlarından yararlandı
rılabilirler. 

Barışta olağanüstü hallerde, Ge
nelkurmay Başkamın» emri ile 
önemli kişiler veya görev ve hiz
metler için hava ulaştırma araç
ları tahsis edilebilir. 

(» ! 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYO

NUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 108 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 . 1 . 1961 ta
rihli ve 211 saydı Türk Silâhlı Kuv
vetleri İç Hizmet Kanununun 108 
nci maddesi aşağıdaki gibi değiş
tirilmiştir:. 

VI. — Askerî Nakil Vasıtalarından 
v İstifade 

Madde 108. — a) Askerî Ka
ra, Deniz ve Hava nakil vasıtaları 
malı okluktan kuruluş ve kadrola
rın belli hizmetlerinden başka, ba
rışta ve savaşta kanunların belirt
tiği esaslar gereğince diğer resmî 
hizmetler ile âcil yardımlar ve 
önemli kişilerin acele görevleri için 
de, başgösterecek ihtiyaca ve mev
cut imkânlara göre yetkili kılınacak 
komutanfıklarca tahsis edilebilir. 

b) Askerî nakil vasıtaların
dan; subayj askerî memur ve ast
subaylar ile bu Kanunun şümulüne 
giren aileleri de aşağıdaki hallerde 
faydalanabilirler : 

(1) Mesaiye geliş ve mesaiden 
dönüş için ihdas edüecek servis 
vasıtalarından, 

(2) Şehir içi ev eşyası ve mah
rukat nakline tahsis edilecek vası
talardan, 

(3) Uzak garnizonlarda otu
ranların kendileriyle ailelerinin şe
hirle irtibatlarının temini ve çocuk
larının okula götürülüp, getirilme
si için ihdas edilecek servis vası
talarından, 

(4) Acilen şevki gereken has
ta, yaralı ve cenazeler ile tabipler 
için tahsis edilecek vasıtalardan, 

(2) 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYO

NUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 108 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 . 1 . 1961 ta
rihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri İç Hizmet Kanununun 108 
nci maddesi aşağıdaki gibi değiş
tirilmiştir : 

VI. — Askerî Nakil Vasıtalarından 
İstifade 

Madde 108. —• a) Askerî Ka
ra, Deniz ve Hava nakil vasıtaları 
maîı oldukları kuruluş ve kadro
ların belli hizmetlerinden başka, 
asıl hizmetlerini aksatmamak şar-
tiyle, barışta ve savaşta kanunların 
belirttiği esaslar gereğince diğer 
resmî hizmetler ile âcil yardım
lar ve önemli kişilerin acele gö
revleri için de, başgösterecek ihti
yaca ve mevcut imkânlara göre, 
yetkili kılınacak komuianhklarca 
tahsis edilebilir. 

b) Askerî nakil vasıtalarından; 
subay, askerî memur ve astsubay
lar ile bu Kanunun şümulüne gi
ren aileleri, aşağıdaki hallerde fay
dalanabilirler; 

(1) Mesaiye geliş ve gidiş için 
ihdas edilecek servis vasıtaların
dan, 

(2) Şehir içi ev eşyası ve mah
rukat nakline tahsis edilecek va
sıtalardan, 

(3) Uzak garnizonlarda otu
ranların kendileri ve ailelerinin şe
hirle irtibatlarının temini ve ço
cuklarının okula götürülüp getiril
mesi için ihdas edilecek servis va
sıtalarından, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 596'ya 1 nci Ek) 



(Millet Meclisinin Kabul Ettiği 
Metin) 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu vürütür. 

(1) 
(Millî Savunma Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 

(5) (a) fıkrasına göre özel ola
rak tahsis edilebilecek vasıtaların 
boş yerlerinden, 

(6) 237 sayılı Taşıt Kanunu
nun 8 nci maddesiyle tahsis edi
len vasıtalardan. 

(7) Umumî vasıtaların işleme
diği garnizon ve kıtalara tayin 
edilen subay, askerî memur ve ast
subayların zatî eşyaları ile ailesi 
efradı ve kendisi, umumî vasıta
nın en son gittiği yerden vazife ma
halline kadar askeri vasıta ile gö
türülüp ve getirilir. 

c) Ayrıca, barışta olağanüstü 
hallerde ve savaşta; 

(1) İzinli personel, resmî ve 
manevî hizmetlerin gerektirdiği 
hizmetler için görevlendirilecek 
veya davet edilecek personel ile 
sivil moral ekipleri, harekât bölge
sine ve harekât ile ilgili garnizon
lara gidiş ve dönüşlerinde, askerî 
Kara, Deniz ve Hava nakil vasıta
larından faydalandırüabiMrler. 

(2) Önemli asker ve sivil ki
şiler ile sürati gerektiren önemli gö
rev ve hizmetler için, yetkili kılına
cak komutanlıklarca Askerî Hava 
nakil vasıtaları tahsis edilebilir. 

d) Yukarıdaki maksatlar için; 
Askerî Kara, Deniz ve Hava nakil 
vasıtalarının tahsisi ve bunlardan 
istifade usulleri talimatname ile 
tespit olunur. 

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

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

(2) 
(Millî Savunma Komisyonunun 

Kabıü Ettiği Metin) 

(4) Acilen şevki gereken tabip, 
hasta - yaralı ve cenazeler için tah
sis edilecek vasıtalardan. 

(5) Umumî vasıtaların işle
mediği garnizon ve kıtalara tayin 
edilen subay, askerî memur ve ast
subayların zatî eşyaları ile ailesi 
efradı ve kendisi, umumî vasıtanın 
en son gittiği yerden vazife ma
halline kadar askerî vasıta ile gö
türülür ve getirilir. 

c) Ayrıca, barışta olağanüstü 
hallerde ve savaşta; 

(1) İzinli personel, resmî ve 
manevî hizmetlerin gerektirdiği hiz
metler için görevlendirilecek veya 
davet edilecek personel ile sivil 
moral ekipleri, harekât bölgesine 
ve harekât ile ilgili garnizonlara 
geliş ve dönüşlerinde askerî kara, 
deniz ve hava nakil vasıtalarından 
faydaîandırılabilirler. 

(2) Önemli asker ve sivil ki
şiler ile sürati gerektiren önemli 
görev ve hizmetler için, yetkiii kılı
nacak komutanhklarca askerî hava 
nakil vasıtaları tahsis edilebilir. 

d) Yukardaki maksatlar için: 
askerî kara, deniz ve hava nakil 
vasıtalarının tahsisi ve bunlardan is
tifade usulleri talimatname ile tes
pit olunur. 

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

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 596'ya 1 nci Ek) 





T a h r i ş CUMHURİYET SENATOSU S. Sayıs ı : 597 

Tekel Genel MüdKirlüğü Döner Sermayesinin 7 Milyar Liraya 
Çıkarılmasına Miskin Kanun Tasarısının Mîllet Meclisince Kabul 
Olunanı Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu 

Raporu (M. Meclisi : 1/406; C. Senatosu : 1/442) 

(Not : M. MecKn & Sayısı : 282) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 5 . 1976 

Kananlar Müdürlüğü 
Sayı : M53 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 5 . 1976 tarihli 99 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 3 . 2 . 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
29 . 4; 6, 11 . 5 . 1976 tarihli 95, 98 ve 99 ncu birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 282) 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 20 . 5 . 1976 

Esas No. : 1/442 
Karar No. : 24 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 . 5 . 1976 tarihli ve 99 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 7 milyar liraya çıkartılmasına ilişkin kanun tasarısı, Millet Mec
lisi Başkanlığının 14 . 5 . 1976 tarihli ve 3653 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle, Komisyonumuzun 20 . 5 . 1976 tarihli Birleşiminde Tekel Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı 
temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

I - Tasan, 28 . 6 . 1967 tarihli ve 891 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasını böylece, Tekel Genel 
Müdürlüğü döner sermayesini 1 milyar 750 milyon liradan 7 milyar liraya çıkartılmasını öngörmektedir. 
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Tekel Genel Müdürlüğünün bir İktisadî Devlet Teşekkülü haline getirilebilmesi için ayrı bir tasan bulun
makta ise de, bu gerçekleşinceye kadar Tekel Genel Müdürlüğünün, alımları ödeyebilmek, yatırımlan ger
çekleştirebilmek için karşılaştığı maddî sıkıntılar devam edecek ve çalışmaları engellenmiş olacaktır. 

Bu nedenle, Tekel Genel Müdürlüğünün döner sermayesini 7 milyar liraya çıkarmayı öngören bu tasarı, 
Komisyonumuzca olumlu karşılanmış ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin ! ; 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Geıel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü 

Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadi 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Cumhuı başkanınca S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı. 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı. 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı. 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Trabzon 
Hasan Güven 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 597) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin 7 Milyar 
Liraya Çıkarılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü döner 
sermayesi 7 milyar liraya çıkartılmıştır. Bu miktarı 
bir misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetki
lidir. 

MADDE 2. — 28 . 6 . 1967 tarih ve 891 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin 7 Milyar 
Liraya Çıkarılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 597) 





Topiant.: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 598 

24 Haziran 1965 Tarihli ve 635 Sayılı Uzman Jandarma Kanu
nunun 17 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları 

(M. Meclisi : 1/168; C. Senatosu : 1/438) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 281) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 5 . 197-6 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1109 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 5 . 1976 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 
24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygîlanmla. Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 19 . 6 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
29 . 4; 6 . 5 . 1976 tarihli 95 ye 98 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 281) 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 13.5. 1976 

Karar No. : 5 
Esas No. : 1/438 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 Mayıs 1976 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi
len 24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtiler, hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalaa edilmiştir, 
Bu nedenle Millet Meclisinin kabul ettiği metin Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Gereğinin yapılması dileğiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan ve Kâtip Balıkesir 
Bu Kanunda Sözcü Konya Hikmet Aslanoğlu 

Bursa Erdoğan Bakkalbaşı 
Şebip K.aramullaoğlu 

Aydın Manisa Malatya 
Celâlettin Coşkun Oral Karaosmanoğlu Hamdı Özer 

Tabiî Üye Ankara Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Şükran Özkaya İbrahim Öztürk Şerif Tüten 
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 20 . 5 . 1976 

Karar No. : 23 
Esas No. : 1/438 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 5 . 1976 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelikle görüşülereK işaret oyuyle kabul edi
len, 24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 7 . 5 . 1976 tarihli ve 1109 sayılı yazıları ile Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 20 Mayıs 1976 tarihli Birleşiminde Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

I - Tasarı, 24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı Uzman Taıdarma Kanununun 17 nci maddesinin değiştiri
lerek, azman jandarmaların hizmette bulundukları sürece ve emekliliklerinde de eş ve çocukları ile kanunen 
bakmakla yükümlü oldukları k'mselerin, astsubaylar ile ailelerine özel kanunlarla tanınan muayene ve tedavi 
haklarından faydalanabilmelerini öngörmektedir. 

Uzman Jandarma Kanununun 17 nci maddesi, uzman jandarmalar ile eşlerinin ve çocuklarının hizmette 
bulundukları sürece, astsubaylar ile bunların ailelerine özel kanunlarla tanınan muayene ve tedavi hakların
dan faydalanmalarını amir bulunmaktadır. Bu madde hükmü, uzman jandarmaların kanunen bakmakla yü
kümlü bulundukları ana, baba ve kardeşlerini kapsamamaktadır. 

Halbuki, subay, askerî memur ve astsubaylar ile emeklileri ve bunların eşleri, çocukları, kanunen bak
makla yükümlü oldukları ana, baba ve kardeşleri, hizmette oldukları sürece ve emekliliklerinde bu haktan 
tam olarak yararlanmaktadır. Yaş haddine kadar uzun yıllar ağır şartlar ve mahrumiyetler içerisinde hizmet 
gören uzman jandarmaların ve ailelerinin emekli olduktan sonra da subay ve astsubay emeklileri gibi muayene 
ve tedavi hakkından yararlanmaları en tabiî haklarıdır. 

Son zamanlarda, çıkartılan kanun, tüzük ve yönetmeliklerle 657 sayılı Kanuna tabi memurlarla, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar x Kanununa tabi işçilerin kendileri ve aileleri sağlık sigortası kapsamına alınmakta ve ay
rıca Hükümetçe hazırlanmakta olan Genel Sağlık Sigortası Kanunu tasarısı ile sağlık sigortası dışındaki vatan
daşların da sağlık sigortası kapsamına alınması öngörülmektedir. 

Bu durum karşısında, uzman jandarmaların ve ailelerinin emekli olduktan sonra tedavi ve muayene hakkın
dan yoksun bırakılmaları, hizmette bulundukları sürede de kanunen bakmakla yükümlü bulundukları ana, baba 
ve kardeşlerinin bu haktan yararlandırılmamaları hak, adalet ve eşitlik prensipleri ile bağdaşmamaktadır. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle getirilen tasarı, Komisyonamuzca da olumlu bulunmuş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin i, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Komisyonumuz, uzman jandarmaların ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin muayene 
ve tedavi yardımından biran önce yararlanabilmeleri için, işbu tasarının biran önce kanunlaşmasında yarar 
gördüğünden Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar 
altına almıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 598) 



Geıel Kurulun tasviplerine aız olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı. 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı. 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı. 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı. 

Trabzon 
Hasan Güven 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 598) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

24 Haziran 1965 tarihli ve 635 Sa
yılı Uzman Jandarma Kanununun 
17 nci Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 24 Haziran 1965 
tarihli ve 635 sayılı Uzman Jan
darma Kanununun 17 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 17. — Uzman Jandarma
lar ile eş ve çocukları ve kanunen 
bakmakla yükümlü oldukları kimse
ler; astsubaylar ile ailelerine özel 
kanunlarla tanınan muayene ve te
davi haklarından faydalanırlar. 
Emekliliklerinde de aynı hükümler 
uygulanır. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

24 Haziran 1965 Tarihli ve 635 Sa
yılı Uzman Jandarma Kanununun 
17 nci Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

BÜTÇE VE PLÂN 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

24 Haziran 1965 Tarihli ve 635 Sa
yılı Uzman Jandarma Kanununun 
17 nci Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

ı>~m<t 

Cumhuriyet Senatosu (S. -Sayısı : 598) 



Toptanı, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 600 

26 Şubat 1970 Gün ve 1238 Sayılı Kanunla Değiştirilen 19 Mart 
1969 Gün ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 7 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin Millet Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu (M, Meclisi : 2 /364; C. Senatosu : 2 /105) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 175) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 28.5.1976 
Sayı : 2033 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 25 . 5 . 1976 tarihli 104 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul 
edilen, 26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Kanunla değiştirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun Geçici 7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 24 . 3 . 1975 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
29 . 4; 6, 20, 25 . 5 . 1976 tarihli 95, 98, 103 ve 104 ncü Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiş^ 
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 175'e 1 nci ek) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

3.6. 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25 Mayıs 1976 tarihli 104 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle ka
bul edilen, 26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Kanunla değiştirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun geçici 7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 
28 Mayıs 1976 tarihli ve 2033 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komis
yonumuzun 3 Haziran 1976 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde tet
kik ve müzakere olundu. 

1. — Teklif, 26 Şubat 1970 tarihli 1238 sayılı Kanunla değişik 19 Mart 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçici 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (b) bendinin değiştirilmesini öngörmektedir. 

Anılan bent değişikliği ile, 31 Aralık 1976 tarihine kadar Hukuk Fakültelerinden mezun olanlara, me
zuniyet tarihinden itibaren 3 yıl içinde müracaat ettikleri takdirde 3499 sayılı Avukatlık Kanununun staj hü-* 
kümlerinin uygulanması hükmü getirilmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 
Karar No. : 10 

Esas No. : 2/105 
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Bilindiği üzere üniversitelerde imtihanlar yaz ve güz dönemlerinde olmak üzere iki defa yapılmakta

dır. Aynı sınıfta okuyan öğrencilerin aynı haklara sahip olması hukukun genellik ve eşitlik ilkelerine uygum 
olacaktır. Bu bakımdan, bent hükmünde yer alan 7 Temmuz 1975 tarihinin 31 Aralık 1976 olarak değişti
rilmesi teklif ile öngörülmektedir. 

Yukarıda anılan nedenlerle getirilen işbu teklifi Komisyonumuz olumlu bulmuş ve benimsemiştir. 
2. — Millet Meclisi metininin 1. 2. ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

Refet Rendeci 

Sözcü 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

Kâtip 
İstanbul 

Ali Oğuz 
Toplantıda bulunamadı 

Bursa 
Şeref Kayalar 

C. Bşk. Seç. Üye 
Nihat Erim 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

İstanbul 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Manisa 
Doğan Barutçu oğlu 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Tokat 
Muhalifim var 

Zihni Be t il 

Tunceli 
Naim Taşan 

Toplantıda bulunamade 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 600); 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

26 Şubat 1970 Gün ve 1238 Sayılı Kanunla Değiştiri
len 19 Mart 1969 Gün ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı 
Kanunla değiştirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun geçici 7 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) 31 . 12 . 1976 tarihine kadar hukuk fakülte
lerinden mezun olanlar mezuniyet tarihînden itibaren 
3 yıl içinde. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTÎĞÎ METİN 

26 Şubat 1970 Gün ve 1238 Sayılı Kanunla Değişti
rilen 19 Mart 1969 Gün ve 1136 Saydı Avukatlık 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 600) 





Topianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 601 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilâtlanması, Silâh, Araç 
ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi Amacıyle Millî Savunma Bakan
lığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Ve
rilmesi Hakkındaki 27 Haziran 1972 Tarihli ve 1601 Sayılı Ka
nunun 3 Haziran 1975 Tarihli ve 1904 Sayılı Kanunla Değişik 
I ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları (M. Mec

lisi : 1/396; C. Senatosu : 1/441) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 294) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 5 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3467 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 5 . 1976 tarihli 99 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, sil: a, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî 
Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmeler girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 27 Haziran 1972 
tarihli ve 1601 sayılı Kanunun 3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı, dosyası ile birlikt'-i sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 14 . 1 . 1976 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 6, 
II , 5 . 1976 tarihli 98 ve 99 ncu Birleşimlerinde öncel'kle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 294) 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu 25 . 5 . 1976 
Karar No. : 7 

Esas No. : 1/441 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 1 . 5 . 1976 tarihli 99 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen 
(Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî 
Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki .27 Haziran 1972 
tarihli ve 1601 sayılı Kanunun 3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları tem
silcilerinin iştirakleriyle, Komisyonumuzun 25 . 5 . 1976 tarihli toplantısında incelendi. 
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Kanun tasarısı gerekçesinde de izah edildiği gibi, 160 i sayılı Kanunla Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması ve donatımının yenileştirilmesi için, gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmesi maksadıyle 
Millî Savunma Bakanlığına 10 yılda 16 milyar liralık ödenek tahsis edilmesi öngörülmüştü. Bu meblâğ, 1904 
sayılı Kanunla 23 milyar 700 milyon liraya çıkarılmış ve 10 yılda (6) yıla indirilmiştir. 

Ne varki; Dünya dengesindeki değişmeler, Kıbrıs'a müdahalemizle etkilediği Türk - Yunan ilişkilerinin 
gerginleşmesi yüzünden hassasiyeti artan jeopolitik du: umumuz, ayrıca, fiyatların gerek Türkiye'de ve gerekse 
bütün dünyada umulmadık bir düzeye yükselmesi ve bilhassa, A.B.D. Kongresince tek taraflı olarak karşı
lıklı güvenlik yardımı ile peşin ve kredili olarak sipariş edilen askerî malzemenin şevkine ambargo konul
ması, Türk Silâhlı Kuvvetleri için harp silâh, araç ve gereçlerinin silâh endüstrisine sahip diğer Batılı dost ve 
müttefik ülkelerden sağlanmasını gerekli kılmış ve tek bir kaynağa bağlı kalmanın büyük sakıncalar yarata
cağını da ortaya koymuştur. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alınarak düzenlenmiş olan 1975 - 1979 yıllarını 
kapsayan stratejik hedef plânına dahil kuvvet hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çeşitli silâh sistemlerinin 
tedarikinin beş yıllık bir dönemde ve 37 milyar 200 milyon liralık bir ödenek tahsisiyle tamamlanmasını öngö
ren bu kanun tasarısını. Komisyonumuz; Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekilde kabule ve ta
sarının havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere, Yüksek Başkanlığa sunulma
sına ve tasarının Genel Kurulumuzda öncelik ve ivedilikle görüşülerek bir an önce yasalaştırılması için istem
de bulunulmasına karar vermiştir. 

Başkan V. 
C. Bşk. S. Ü. 
Muhsin Bat ur 

Başkan 
Nevşehir 

İbrahim Şevki Atasağun 

Kâtip 
Bursa 

Barlas Küntay 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 
Üye 

izmir 
Orhan Kor 

Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
C. Bşk. S. Ü. 
Cihat Alpan 

Üye 
Elâzığ 

Hasan İldan 
Üye 

Kocaeli 
Abdullah Köseoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 
Üye 

Malatya 
Hamdı Özer 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 

Bu Kanuna Sözcü 
Kayseri 

İbrahim Kirazoglu 
Üye 
İçel 

Talip Özdolay 

C'umhurıyeı Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Karar No. : 27 
Esas No. : 1 '441 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

8 . 6 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin İİ Mayıs 1976 tarihli 99 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul 
edilen, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilâtlanması, Silâh, Araç ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi 
Amacıyle Millî Savunma Bakanlığına Gelecek Yıllara Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 
27 Haziran 1972 tarihli ve 16C1 Sayılı Kanunun 3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 Sayılı Kanunla Değişik 1 ve 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 601) 
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2 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 14 Mayıs 1976 ta
rihli ve 34(57 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 8 Ha
ziran 1976 tarihli Birleşiminde Genel Kurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanunun 3 Haziran 1975 tarihli ve'1904 sayılı Kanun
la değişik 1 nci ve 2 nci maddelerinde gerekli değişiklikler yapılarak, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş
kilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin modern teknik geî;şrnelere uygun şekilde yenileştirilmesi için Millî 
Savunma Bakanlığına 37 milyar 200 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 
verilmesini ve bu yetkinin de meydana çıkacak lüzum ve şartlara göre c/c 50 oranmda artırılabilmesi ve 
karşılığının da Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümlerinde yer alabilmesini, öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde, fiyatların gerek Türkiye de ve gerek diğer ülkelerde fevkalâde artışlar gösterdiği 
ve silâhlı kuvvetlerin ihtiyaç gösterdiği silâh, araç ve gereçlerin temini yolunda tek bir kaynağa bağlı kalma
nın sakıncalı sonuçlar doğurduğu, gerçeklerine değinilmekte ve silâhlı kuvvetlerimizin ihtiyacı olan silah. 
araç ve gereçlerin temini için millî bütçe imkânlarımızın bu alana daha fazla intikal ettirilmesinin zorunlulu
ğu ileri sürülmektedir. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlan da ekkkate alarak 1975 - 1979 yıllarını kapsayan Stratejik 
hedef planını ve kuvvet hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çeşitli silâh sistemlerinin ve araç ve gereçlerin 
plâna bağlayarak karşılanmasını öngören tasan, arz edilen hususlar muvacehesinde gerek tasarı gerekçesinde 
yer alan açıklamalar ve gerek igili temsilcilerin Komisyonumuza verdikleri izahat esaslarında Komisyonumuz
ca da benimsenmiştir. 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü madde!-ri, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III") Tasarının, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mübr.;m ve ivedi ihtiyaçlarını karşılayıcı mahiyetini göze

ten Komisyonumuz, Genel Kurulda, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da 
karar altına almıştır. 

İşbu raporumuz. Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Kökcr 

Aydın 
Halil Goral 

oplantıda bulunamadı 

Gaziantep 
/". Tevfik Kutlar 

Başkanvekilı 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya Ta i 
Ahmet Özmumcıı Haydar 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eri.y 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Kars 
Ys Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı 

mi Üye Trabzon 
Tunçkanat Hasan Güven 

Toplantıya katıldı 
İmzada bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 601) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilâtlanması, Silâh, Araç ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi Amacıyle 
M'Hi Savunma Bakanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 27 
Haziran 1972 Tarihli ve 1601 Saydı Kanunun 3 Haziran 1975 Tarihli ve 1904 Sayılı Kanunla Değişik 1 ve 

2 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanunun 3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Ka
nanla değişik 1 ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin modern tek
nik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi için Millî Savunma Bakanlığına 37 milyar 200 milyon liraya 
kadar geüeeek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmiştir. Bu yetkinin meydana çıkacak lüzum 
ve şartlara göre, % 50 oranında artırılması ve karşılığı ödeneğin Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine ilâve 
olunması Bakanlar Kurulu Kararı ile sağlanır. 

Madde 2. — Birinci madde gereğince yapılacak yüklenmelere karşılık Millî Savunma Bakanlığı Bütçe
sinde «Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesine ait her 
türlü ahm ve giderler» adı altında açılacak özel bir bölüme 1973 yılından itibaren aşağıdaki ödeme planı
na göre; 

1973 Yılında 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
Toplam 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
7 

10 
8 
4 
3 

37 

Milyar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Milyar 

600 
600 
340 

40 
640 
880 
100 
200 

Milyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Milyon 

Lira 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 

Lira 

ödenek i 
» 
» 
» 
» 
» 
x> 

(onuimuştı 
» 
» 

Konulur 
» 
» 
» 

1973 ve 1974 yılı Bütçe kaîiunlanyle verilen 3 milyar 200 milyon lira, 1975 yılında Bütçe Kanunu ve ek 
ödenek kanunu ile verilen 7 milyar 340 mîlyon îira, 1976 malî yılı Bütçesine konulan 6 milyar 40 milyon 
lira olmak üzere toplam 16 milyar 580 milyon lirakk ödenek bu miktardan mahsup edilir. 

MADDE 2.. — Bu Kanun yayımı tarihînde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı . 6C1) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilâtlanması, 
Silâh, Araç ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi Amacıy-
le Milli Savunma Bakanlığına Gelecek Yıllara Geçici 
Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında
ki 27 Haziran 1972 Tarihli ve 1601 Sayılı Kanunun 
3 Haziran 1975 Tarihli ve 1904 Sayılı Kanunla Deği
şik 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

ettiği 1 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilâtlanması, 
Silâh, Araç ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi Amacıy-
le Millî Savunma Bakanlığına Gelecek Yıllara Geçici 
Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında
ki 27 Haziran 1972 Tarihli ve 1601 Sayılı Kanunun 
3 Haziran 1975 Tarihli ve 1904 Sayılı Kanunla Deği
şik l ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

\>m<ı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 601) 




