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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Birleşim açıldıktan sonra yapılan yoklama 

sonucunda yeter çoğunluk olmadığı anlaşıldı
ğından saat 11 de toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Vazife ile yurt dışına gidecek: olan Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Fey-
zioğlu'nun dönüşüme kadar kendisine, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımciisı Hasan Dinçer'-
in ve'killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, muvafık görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Tapu ve Kadastro 1963 yılı bütçesi 'kabul 
• edildi. 

Dağılışından itibaren 48 saat geçmediği için 

Tasan 
1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 

kanun tasarısı (1/407) (Adalet Komisyonuna) 
Teklifler 

2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 

gündeme alınarak derhal görüşülmesi kabul 
edilen, 

1962 yılı Bütçe Kanununa^bağlı (A/l.) ve 
(A/2) ve, 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarıları ile 

Orman Genel Müdürlüğü, 
Tekel Genel Müdürlüğü, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklikler yapıl
ması hakkındaki kanun tasarıları ve, 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında.ki (1/178) ve 
(1/318) sayılı kanun tasarıları kabul olundu. 

Beden Terbiyesi 1963 yılı Bütçe kanun ta
sarısı üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime •ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Baışkanvekili Malatya 
Ferruh Bozbeyli Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

Dördüncü Oturum 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve 
Vâkıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe 

tasarıları görüşülerek kanunlaştı. 
Adalet Bakanlığı 1963 yılı bütçesi de kabul 

edildikten sonra, 

16 . *2 . 1963 Cumartesi günü saat 11 de 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Malatya 

Ferruh Bozbeyli Nurettin Akyurt 
Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

106 arkadaşının, bölge tiyatroları kanun tek
lifi (2/437) (Maliye, Millî Eğitim ve Plân.ko
misyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ile Bursa Milletvekili Cevdet 

İkinci Oturum 
İzmir Milletvekili Nihat Kürşat; gecen Bir

leşimde grupu adına ve radyo ile ilgili konuşma 
yapan Niğde Milletvekili Asım Eren'in kendisi
ni Mecliste savunma imkânınmdan yoksun ki
şileri kürsüde söz konusu etmesinin doğru ol
madığı yolunda demeçte bulundu. 

Tokat Milletvekili Sabahattin Baybura'nın 
Af hakkındaki 'kanun teklifini geri aldığına 
dair önergesi ile, 

İzmir Milletvekili Osman Sfcbri Adal'm, içiş
leri Komisyonu Başkanlık ve üyeliğinden çekil
diğini bildiren önerge'si okundu, bilgi edinildi. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1963 
yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Balıkesir 
F. Bozbeyli M. §. Çavdaroğlu 

Kâtip 
Ankara 

/. S. Hatiboğlu 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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Perin'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/438) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü 'maddelerinin 
değiştirilmsine dair kanun teklifi (2/439) 
(Adalet Komisyonuna) 

5. — İstanbul Milletvekili lieşit Ülker'in, 
3546 sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya 
aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi (2/440) (Adalet-ve İçişleri komis
yonlarına) 

6. — lstanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk Ceza Kanununun Anayasaya aykırı 
hükümler taşıyan 481 ve 486 ncı maddelerinin 
değiştirilmesine 'dair kanun teklifi (2/441) 
(Adalet Komisyonuna) 

7. — Üstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Askerî Muhakeme Usulü Kanununun Anayasa
ya aykırı bir kısmı hükümlerinin kaldırılma
sına dair kanun teklifi (2/442) (Adalcit ve 
Millî Savunma komisyonlarına) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Memurin Kanununun Anayasaya aykırı 40 
cı maddesinin değiştirilmesine dair , kanun 

'teklifi (2/443) (Adalet ve İçişleri 'komisyonla
rına) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversiteler Kanununun Anayasaya aykırı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi (2/444) (Millî Eğitim Komisyonuna) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Köy Kanununun Anayasaya aykırı bir kısım 
hükümlerinin 'kandırılmasına dair kanun tek
lifi (2/445) (Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larına) 

11. -— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehakimi Şer'iyenin ilgasına ve Meha'kim Teş
kilâtına ait ahkâmı muddil Kanuna 2 Mart 
1927 tarih ve 981 sayılı Kanunla eklenen mad
dedeki Anayasaya aykırı hükmün kaldırılma
sına dair kanun teklifi (2/446) (Adalet Ko
misyonuna) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hıyaneti Vataniye Kanununun Anayasaya ay
kırı hükmünün kaldırılmasına dair kanun tek
lifi (2/447) (Adalet Komisyonuna) 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
6746 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı hü
küm taşıyan 6 ncı maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/448) (İçişleri Komis
yonuna) 
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B İ R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

1, — Niğde Milletvekili Asım Eren'in iki bir
leşim önce Ankara Radyosu Meclis saati yayımı 
hakkındaki beyanını açıklıyan demeci. 

ASIM EREN (Niğde) — Sayın Başkan, dün
kü Parlâmento çalışmalarında süi zaıını tevlidede-
bilecek olan zaptı sabıka ait bir hususu tavztih 
ficin söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kısa olmak üzere buyurun efen
dim. (Sağdan; gürültüler, vaz geç sesleri) . 

Efendim, İçtüzüğe göre arkadaşımıza söz 
vermeye mecburum.. 

Buyurun, Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem arka

daşlarım; dün sabah mutadım hilâfına Sanayi Ba
kanlığında ve Danıştayda iki vatandaşın işlini ta
kip için burada bulunmadığını bir sırada Sayın 
İzmir Milletvekili Nihat Kürşat arkadaşım, ben
denize müteveccih bir konuşma yapmışlar. Bu ko
nuşmadaki bâzı anlamların, tutanakta, tarihte 
yanlış zanlara sebebolacak şekilde bulunduğunu 
bilâhara Meclise gelip tetkik ettiğim zaman, gör
düm. Bu noktaları tavzihan sizlere ve tarihe in
tikal ettirmek istedim. 

Muhterem arkadaşlarım, dün değlil, evvelsi 
gün yaptığım gündem dışı konuşmamda : (Devlet 
radyosunun, Büyük Millet Meclisi saatinde Büyük 
Millet Meclisi müzakereleri! için ayrılan zamana 
göre hazırlanan metinde, daha ziyade Adalet Par
tisinin sözcülerinim dile getirdiğini ve diğer siiya-
si partilerin grup sözcülerine ve kendi adına söz 
alan Saym Meclis .üyelerinin komisyon]arma pek 

BAŞKAN — Kâfi çoğunluğumuz vardır, mü
zakerelere başlıyoruz. 

az yer verildiğinii ve bul arada bendenizi de Niğ
de değil, Amasya milletvekili diye adlandırdığı
nı) buradan şikâyet ederek arz etmiştim. 

Dün değil, evvelki gün, bu şikâyeti duyan sa
yın Radyo idareelileri, buraya gelmişler; bende
nizle temas etmişler, Saym Altemur Kılıç arka
daşımız, «Ben sizin, üniversitede de talebenizdim. 
Size çok derin bir saygım vardır,» teminatı ile ve 
kendisMn, İstanbul'da olması sebebiyle bunlarla 
alâkadar olmadığını, söyledi. 

Kendisinden özür diledim ve bu şekildeki bir 
metnin hazırlanmasında, görevli iki ajans memu
runu (Erol Beyi ve arkadaşını) da yakından din
ledikten sonra onlara da aynı şekilde özür dile
dim ve o metni getirttiğimizde, benim evvelsi 
gün söylediğim, bir nokta hariç, tahakkuk etti. 
A. P. ye ayrılan metin 25 satır, O. H. P. ye ay
rılan metin 22 idi... Fakat diğer partilere ay
rılmış olan satırları saydık, bunların tamamen 
üvey evlât muamelesi görmüş olduklarını tes-
bit ettik. M. P., C. K. M. P. ve Y. T. P., hisse 
olarak 7 - 8 satırdan fazla almamışlardı. Bu nok
tada haklı olduğum meydana çıkınca, ayrıca 
Amasya Milletvekili olarak yazıldığını da gö
rülünce, gerek Altemur Kılıç arkadaşımız, ge
rekse onun enirinde çalışan Erol Beyle yardım
cısı «bir daha biz buna dikkat ederiz» dediler 
ve kendilerinin bu iki kişilik kadro ile Meclis 
saatlerini (Hele aynı saatte O. Senatosu ve Mil
let Meclisi Genel Kurulları toplandığı zaman) 
Ajansa yetiştirmeye imkân olmadığını; kaldı ki 
bâzı saym Meclis üyelerinin radyonun Meclis 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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saatinde verilen söz kısmı yerine filân ve filân 
söz kısmını yayınlamak daha iyi olurdu şeklin
deki şikâyetlerini tatminen mümkün bulunma
dığını da ifade ettiler. Kendilerini haklı bul
dum. Ancak benim ;> ncü şikâyelim, radyoda 
muhterem Meclis üyelerinin adları dile getiril
meden; bir milletvekili şöyle dedi, bir milletve
kili böyle dedi tarzındaki müphem beyanlar 
idi. Meclis çalışmalarında sahiplerine muzaf ola
rak yayınlanması lazımgelen ve böylece Türk 
milletinin, kimin ne istikamette ve Meclisin 
hangi istikamette: fikir ve kanaat içinde oldu
ğunu bilip anlaması bakımından önemli olan 
hatip isimlerinin kendi konuşmasiyle yanyana 
radyoda ifade edilmesi zaruridir. Onlar bende
nize «şahıs adlarının, böyle (biz milletvekili) 
şeklinde söylenmesi hakkında bize âmirimiz bir 
talimat vermiştir. Bize değil ona söyleyiniz» de
diler. Şimdi, Sayın. Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanının burada hazır olup olmadığını bilmiyo
rum ama, bu talimatı geri almaları ricası ile 
radyo idarecilerinin- yetkisi dışında olan bu usu
lün artık düzeltilmesini şu anda dahi vazifem 
bildim, arz ediyor; rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Nihat Kür-
şad arkadaşımız, şahsıma müteveccih, küçültü
cü bâzı beyanlarda bulunmuştur. Şüphesiz ki, 
müdafaa mukaddes bir hak olduğu için, kısaca 
bu mevzua da dokunmak) mecburiyetini hisse
diyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; benim buradaki 
beyanatımda, radyo idarecilerine ve bilhassa o 
gün. idare ettiğini zannettiğim ve zaten* daha 
evvel de idare etmiş olan Sayın Altemur Kılıç 
için pahalıya ödeteceğiz, demiş olmamdaki 
amacım, teşriî vasıta ve yetkimizle bu işi lazım
gelen makamlara duyurup, mutlaka bu hatayı 
size, inat ederseniz, düzelttiririz mânasına gel
diğini açıklamak isterim. 

Muhterem arkadaşlar; Meclisteki çalışma
larımın kendilerince tebessüm ve handeyi mu
cip olduğu, şeklinde bir beyanda bulunmuşlar... 
Tebessüm ve handeyi itiyadedinmek, veya bun
ları yaratabilmek, her halde insanları ağlatmak
tan daha iyi bir yoldur. Bu Meclis, Türk mille
tinin yüzünü güldürecek şekilde çalışırsa, ka-

16.2.1963 0 : 1 
ramsarlıklara sebebolabilecek bir çalışmadan da
ha eftal bir çalışma yapmış olur. Bu itibarla 
kürsüde mevki alan ve Türk milletine karşı bir 
sorumluluğu yerine getirmeye çalışan her sa
yın Meclis üyesinin, bu noktada mümkün mer
tebe Türk Milletinin ruhuna huzur ve neşe, te
bessüm ve inanç verecek bir şekilde konuşması 
ve meselâ : Türk milletinin Yüksek Adalet Di
vanının hükümleri gibi artık tarihe intikal et
miş; bir durum için Mecliste ve milletimizde bir 
suizan tevlidedecek sözler sarf etmemek veya şu 
veya bu muhterem kurumlara dil uzatmamak, 
yahutta milletin kalkınması için zaruri olan 
kendi kendine yardım prensibini zedeliyecek ve 
darbeliyecek beyanlarla milletin karşısına çıkıp 
nlillî verim ve kaynakları tahribetmemck ve 
böyle karamsar düşüncelere ve somurtkan çeh
relere sahibolmamak için Mecliste olumlu ve 
tebessüm ve neşe yaratacak, daima kalkınmayı 
ve huzuru destekliyen konuşmalar yapmak el
bette daha doğru bir yoldur. Bu itibarla bura
da olan arkadaşlarımız inanmalıdırlar ki. Ada
let Partili ve diğer muhalif partili arkadaşla
rın çalışmaları, münhasıran milletimizin yüksek 
menfaatlerini temine müteveccih mesaiden iba-

, ret olmalıdır kanısındayım. 
Burada, hiçbir zaman kötü niyetle çalışan 

bir arkadaşımızın bulunabileceğini kabul et
mem. Dil sürçmesi, daima, insanlar için vâki 
olabilecek şeylerdir. Bunu vesile ittihaz ederek, 
bu kürsüde, Türk milletini ve umumi efkârı te
şevvüş ve teheyyüce sevk edebilecek konuşma
ların, cihetteki hizmet sayılması gerekmez. 
Şahsıma müteveccih bâzı ağır ifadeleri kullan-
nnşlarsa, bunları sayın Kürşat arkadaşımızın 
yaşça ve başça da bendenize henüz erişememiş 
bir çağda bulunmasına ve kendilerinin eski bir 
gazeteci olarak böyle polemiklere yalnız kale
minin değil, dilinin de alışmış bulunmasına ve 
gazeteciler için her türlü haber ve beyanların
dan gerçeklere göre en az % 50 eksik veya faz
la bir tolerans kabul etmek zaruri bulunduğu
na göre, sayın arkadaşımızın, bu sözleri, bu to
lerans dâhilinde söylemiş bulunduğunu kabul 
ediyorum. 

Hürmetlerimle... (Alkışlar.) 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. (M. Meçlisi 
1/323, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayısı: 
80, C. Senatosu S. Sayısı : 16) (1) 

A — Millî Savunma Bakanlığı bütçesi : 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinin tümü üzerindeki müzakerelere başlıyo
ruz. 

Söz, M. P. Millet Meclisi (îrupu adma>Saym 
Hüseyin Atam an'indir. 

MÎLLET PARTİSİ GRUPU ADINA HÜSE
YİN ATAMAN (Ankara) — ıSaym arkadaşlar; 

Kendisine verilen tahsisata göre (Millî Sa
vunma bütçesinin tanzimi, tertibi bilhassa Kar
ma Bütçe Komisyonundaki takdimi çok güzel 
oldu. Başta Millî Savunma Bakanı olmak üzere 
(bu hususta mesaisi geçmiş arkadaşlara bu ça
lışmalarından dolayı teşekkür etmekten başka 
söylenecek bir şey yoktur. 

Geçen sene bu kürsüden Millî Savunmanın 
bütçesi tenkid edilirken silâhlı kuvvetlerimiz
de mokanik, elektronik, atomik silâhlar çoğal
dıkça masraflarının da çoğalacağını ve bunları 
kullanacak ordu elemanlarının da çok daha 
masraflı, zor, mükemmel bir eğitime tabi tutu
lacağını, daha yüksek ve uzun süreli tahsil gör
müş subaylara ihtiyacımız bulunduğunu bu ba
kımdan bütçelerde büyük, çok büyük iktisadi 
sıkıntılarımıza rağmen Meclisin, daha büyük sa
vunma bütçeleri vermeye hazırlanmasını ve Hü
kümetin lüzumlu tedbirleri almasını temenni et
miş- idik. Biz bunları Meclise arz ettiğimiz za
man Millî iSavunmaya tahsis edilen bütçe, umu
mi bütçenin % 25,27 si idi. 

Bizim temennimiz, bu seneki bütçenin umu
mi bütçenin % 23 e indirilmesi şeklinde tecelli 
etamiştir ki, bu da 2 803 678 514 liradır. Ve 

(1) 80 S. Sayılı basmayazı 11. 2. 1963 tarihli 
tutanağın sonundadır. Aynı tasarı ile ilgili C. Se
natosunun 16 S. Sayılı basmay azısı ise C. Sena
tosunun 30. 1 . 1963 tarihli 34 ncü Birleşim tu
tanağına bağlıdır. 

giyecek, yiyecek, yakacak, barınacak ve bir kı
sım eğitim ve atış parasıdır. Bunun içinde gö
rülen 331 .milyon yatırım ise, kışla, lojman ve 
onarım parasıdır. Yani ordunun halihazır duru
munun idameye yariyan ıbir bütçe; fakat or
dunun ihtiyaçlarını ve yükselmesini temin ede
ni iyen bir* bütçe. 

Sayın arkadaşlarım, 
Türk Milletinin kendi özü olan ve varlığının 

yegâne dayanağı bulunan 'Türk Ordusu için 
yapmıyacağı fedakârlık yoktur. Elverir iki, fe
dakârlık ieabettiği millete duyurulsun ve an
latılsın. Halbuki Millî Savunma bütçesi Meclis
te gayet umumi ve kapalı şekilde ve hemen hiç 
münakaşa edilmeden geçer ve orduya selâmla 
sona erer. 

'Biz de Ibıı durumu göz önünde tutarak Büt
çe Karma Komisyonunda bâzı hususlarda ko
nuşma istedik ve gizli celseyi gerektiren sualle
rimizi de Sayın Millî Savunma Bakanına ver
dik. Gizli celseyi icabeden bu durum karşısında 
Sayın Bütçe Karma Komisyonu Tüzüğe daya
narak Millî Savunma Komisyonu üyelerini dışa
rıya çıkartmak suretiyle suallerimizin cevaplan
dırılmasında ve^ cereyan edecek müzakerede fi
kirlerimizi açıklamaktan ve temennilerde bu
lunmaktan bizi mahrum bıraktı. Bunda ne ka
dar isabetli olduğunu takdirlerinize bırakırım. 

Sayın arkadaşlarım, 
Silâhlı kuvvetler demek subay demektir. Or

dular subaylarını mevcut ve kıymetleriyle ölçü
lür. * . 

Misaller : 
Balkan Harbinde, düşmanlarımızdan daha 

üstün silâh ve teşkilâta malik olduğumuz hal
de smbay kadrosunun tecrübesizliği ve kısmen 
yetersizliği ve bilhassa siyasete bulaşmış olma
sı diğer birçok hatalarımıza inzimam etmiş ve 
mağlûbiyetimizi intacetmiştir. 

İstiklâl Harbinde ise; silâh ve eğitim (bakı
nı mdan üstün bir düşman karşısında topu, tüfe
ği noksan, cephanesi az Türk Ordusu, Birinci 
Cihan Harbini görmüş mükemmel bir subay 
kadrosuna malik olduğu için galip geldi. 

Mazide ordunun esası olan İni personeli en 
iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz, bu da tahsil 
ile olur. 



M. Meclisi B : 51 
Mekanik, teknik, elektronik, atomik silâh ve 

vasıtalarının çoğaldığı ve süratin çok arttığı bu 
devrede üç senelik harbiye tahsili kâtı değildir. 
Bunun dört seneye çıkarılacağını Sayın Millî 
Savunma Bakanı Bütçe Komisyonunda ifade et
miştir. Buna teşekkür eder ve uzamadan önü
müzdeki tedris senesinde tatbikatına geçilmesi
ni temenni ederiz. Bu meyanda harb akademi-
Ierindeki Yüksek Savunma Akademisinin de 
tahsilinin 5,5 aydan bir seneye çıkarılmasını 
da zaruri görmekteyiz. 

Devlet hizmetlerinin koordinesinde büyük 
imkânlar temin eden on ay tahsilli Millî Savun
ma Akademisine de devlet, yüksek devlet hizmet
lerinde çalışan veya buna namzet sivil zevatın 
gönderilmesi hususu diğer vekâletlerle anlaşa
rak temin edilmelidir. 

Diğer vekâletler bu akademinin mahiyetini 
bilmedikleri için emir yerine gelsin diye kenar
da köşedeki şahıslar veya ikinci, üçüncü derece
deki memurlar gönderilmekte ve hakiki şahsi
yetler bu tahsili görmekten mahrum edilmekte
dir. Halbuki bu akademi askerî tahsil veren bir 
müessese değildir. Burada askerî dersler ancak 
% 10 ıı teşkil eder. Diğer dersler ve çalışmalar 
umumidir. Ve devlet adamı yetiştirmeyi istih
daf eder. 

Silâhlı Kuvvetler müessesesinin esası subay 
olduğu gibi, ordu teşkilâtının esası da bölüktür. 
Orduda her şey bölükte başlar, bölükte biter. 
Başkumandanın verdiği emir tatbik yerini bö
lükte bulur. O halde bir ordunun bölükleri 
ne kadar iyi yetişirse o ordunun muharebe kıy
meti de o kadar büyüktür. Bunu yetiştirecek 
ve güdecek bilgili, ahlâklı bölük kumandanı
dır. Bölük yetişmemiş ise, en iyi sevk ve idare
nin kıymeti kalmaz; çünkü şevki idarenin son 
icracısı bölüktür.' Bölük kumandanı genç suba
yın da tatbikatta birinci hocasıdır. İşte bu ka
dar mühim olan bu esaslı ve temel kademenin 
birçoklarında teessürle arz edeyim ki, bölük ku
mandanı noksanı vardır. Bu noksan kâğıt üze
rinde belki azdır. Fakat hakikatte çoktur. (Bö
lük kumandanı deyince, bir yüzbaşı veya hiç ol
mazsa bir kıdemli üsteğmen kastediyorum.) 

Buna mukabil bölük dışındaki hizmetlerde 
bu rütbede bir miktar subay vardır. 

Takım kumandanı durumu da bölük kuman
danı gibidir. Binaenaleyh Millî Savunmanın 
genç subay mevzuunu ele alması ve ileride tıka-
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nıklığa meydan vermiyecek tedbirleri derpiş et
mesi ve bu maksadı temin edecek senelerdir sü
rüncemede olan gerekli terfi kanununu getir
mesi lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar, 
Anayasanın 110 nen maddesi görev ve yetki

leri bakımından Genelkurmay Başkanlığının, 
Başbakana karşı sorumlu kıldığına göre gerek 
Millî Savunma Bakanlığının, gerekse Genelkur
may Başkanlığının Teşkilât Kanunu tasarısının 
bir an evvel Millet Meclisine getirilmesi gerek
lidir. 

Lojistik : 
NATO muvacehesinde lojistik faaliyetler 

millîdir. Yani NATO bu hususta yardım yap
maz. Buna dair taahhüdü yoktur. NATO, ancak 
bizim de fonuna iştirak ettiğimiz enfrastrüktür 
kısmında yardım eder. 

Durumumuzun önemini ve beslemek mecbu
riyetinde olduğumuz büyük kuvvetler dolayısiy-
le lojistik hususunda da yardım için Hükümetin 
NATO nezdinde teşebbüse geçmesini Dışişleri
nin burada cereyan eden umumi müzakeresinde 
arz etmiştik. 

Bize lojistikte yardım eden, ikili anlaşma
mız olan Birleşik Amerika Devleti ve az kı
sımda da Kanada'dır. 

Bu anılaşmalara göre müttefikimiz Ameri
ka'nın bize yaptığı yardımlar çok büyüktür. 
Ve yalnız şükran kelimesiyle ifade edilebilir. 
Ancak. bizim ihtiyacımızı hiçbir zaman tatmdn 
etmiş 'değildir. Ve biz verdiği ile iktifa zorun
dayız. 

Sayın arkadaşlarım, 
Biz, Silâhlı Kuvvetlerimizi yalnız ve yalnız 

bu yardıma terk edemeyiz. Kalkınma Plânında 
Türk Silâblı Kuvvetleri nazara alınmamıştır. 
Bütçede de bu hususa sadık kalınmıştır. İBu se
ne Millî (Savumma 'bütçesinde .görülen 247 814 422 
liralık fazlalığın 18J ,5 milyonu % 15 leri kar
şılamak i'çinıdir. Kalanın mühim bir kısmı da 
•binalara gitmektedir. Halbuki ıSilâ'hlı Kuvvet
lerimizin 'büyük ihtiyaçları vardır. Vasıta ihti
yacı, muhabere ihtiyacı, zırh ihtiyacı ilâh ve 
ilâh... 

Ve bunları heıp yardımdan beklemekteyiz. 
Halbuki bize verilen malzemeden bir kısmını 
memlekette imarı ve imkân dâlhiline girmiştir 
diye yardım'dan çıkarılmakta ve yardım daha 
ziyade çok pahalı 'olan ve memlekette imarı 
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mümkün olmıyan elektronik ve nükleer silâh I 
ve malzemeye yöneltilmektedir. Bu takdirde I 
yardımdan çıkarılan ve İhalen kalemleri 100 ün 
üstüne çıkan yedek parça ve malzeme ne ola
caktır? Buna tahsis edilmiş para nerede? 

11 ımilyar tutarındaki ordu stokları ne «ola
caktır, 'bunlar için bu sene bütçeye 14 milyon 
lira konmuştur. Bunu da teşekkürle karşılıyo
ruz. Fakat hu takdirde stokların tamamlan
ması için 800 seneye ihtiyacımız olacaktır. Ge
çen ısene atış cephanesi için ihtiyacın 1/3 ü 
verildiği 'halde hu sene 'bundan 'da Tl milyon 
kesilmiştir. O halde orduda atış yapılmıyor mu ? 
Yapılıyor, arkadaşlar... Fakat esasen çok nok
sanımız olan stoklara dayanarak. 

îşte bu kadar yetersiz bir bütçe, idameyi | 
bile temim edemiyen bir bütçe. 

Sayın arkadaşlar, 
Şimdi düşünebiliriz ki, bu kalkınma devrin

de 'bütçenin . 4/1 ine yakın bir kısmını yutan 
'bu müstehlik müesseseye daha fazla masraflar 
yapmaya ne lüzum vardır ve endişe nedir? Biz, 
bir zümre içinde bulunuyoruz., Emniyetimiz de 
müşterektir. Bir harb zümreler arasında ola
caktır. Ve netice yine büyük devletler üzerin
de alınacaktır. Evet hu çok, doğrudur, fakat 
her türlü ahvalde bu zümreler sözlerini tuta
bilecekler mi ? En yakın Ibir misal Küba'yı gös
terebiliriz. (Ruslar, Kuha'daki bâzı silâhlarını 
ıgeri almaya esasen mecbur oldular.) Bu 'gibi 
haller başka memleketlerin de 'başına gelebilir. 
Binaenaleyh 'biz, her şeyden evvel kendi kuv
vetimize dayanacağız. 

Saniyem: Kaidelerin daima istisnası vardır. 
Meselâ 1 nci Cihan 'Harbine biz 'de bir zümre ı 
içinde girdik. Ve bunun neticeyi katiyesi de 
Garp Cephesinde alınacaktu. öyle de oldu. Ol
du ama, Türkiye için netice Afyon'da tecelli 
etti. Yani zümremiz mağluholdu. Fakat biz, Sevr 
yerine galip olarak aynı devletlerle Lozan'ı im
za, ettik. Kimin sayesinde : 

Vatanın büyük kısmı işgal edilmiş, kalan 
kısmında da evi, harkı, harmanı yakılmış Türk 
Milletinin fedakâr bağrından yarattığı ordu 
sayeisinde değil mi? O hal'de hatıra .gelebilir ve 
denebilir ki, Türk Milleti icabında aynı feda
kârlığı yine yapar. Hayır arkadaşlar, şartlar I 
yarım asır evvelki şartlar değildir. Böyle bir I 
hal vukuunda her şeyi mevcudumuzla karşıla- I 
mak mecburiyetindeyiz. Çünkü hugünün harb- | 
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lerinde düşman eğer hemen karşılanamazsa 
yil dirim hızı ile memleketi siler süpürür. 

Binaenaleyh, yukarda arz ettiğim .gibi biz, 
zümreden evvel kendi Silâhlı Kuvvetlerimize 
dayanacağız. Bunun için şurada burada noksa
nı olan, stoku az bir ordu değil, her sahada 
her şeyi tamam, mükemmel, her şeye kadir, her 
yero süratle yetişir, vardığı yerden yarım de
ğil tam ses 'getirir bir 'ordunun sahibi «olmak 
istiyoruz. 

Ordunun noksanlarını burada dile getirme
ye bâzı arkadaşlar tahammül edemiyorlar, 
ama hakikatleri buradan söylemeye ve dinle
meye alışmalıyız. Ve bunu yapmalıyız. Bu ya
pılmadığı için Millî Savunma (bütçesi daima 
noksan çıkmıştır. Ve bundan sonra da kifayet
siz ^çıkmaya devam edecektir. Buna misal mi 
istiyorsunuz: Bundan yıllar evvel 'Genelkurmay 
bütçe hazırlığı için ihtiyaçlarını te'sbit eder ve 
Millî ıSavunmaya verir. 'Millî (Savunma bunların 
'önemli kısımlarını kırpar. Ve askerî bakımdan 
hiç de hoşa gitmiyen 'bir bütçeyi meclisten se
lâmla beraber alkışlarla 'çıkarır. 

Bu bütçenin çıkışından bir iki ay sonra Ak-
denizin meşhur çizmesinden ibir ses yükselir. O 
ses şöyle bağırıyor: «Gözlerimiz daima Şarkta
dır. O Şarktaki, <oraya, gün içinde varmak 
mümkündür.» 

Bu ses, Ankara'da duyulduğunda zamanın 
başvekilleri, hariciye vekilleri Genelkurmaya 
ıgelirler konuşurlar, Genelkurmayın ilgili şube
leri çağırılır, tes'bit edilmiş ihtiyaçlar sorulur 
ve bütçe ile istihsal edilemiyen bu ihtiyaçlar, 
çizmeden ıge'len sesle derhal temin edilirdi, ye
mi teşkilât kurulurdu. Ben, Genelkurmay Hare
kâtında vazifeli 'bulunduğum zaman da bu 'gibi 
hâdiselere şahido'ldum. 

O vakit zaman vardı. Böyle olabiliyordu. 
Fakat şimdi höyle bir şeye imkân yoktur. Çün
kü tehlike haber vermeden en ıgeniş ve rahat 
zamanımızda gelecektir. 

Fakat bu defa da arkadaşlarım diyebilir
ler ki, atomik silâhlar devrinde bizi neden klâ
sik kuvvetlerle meşgul ediyorsunuz? 

'Saym arkadaşlarım, atomik silâhlar, top
çunun, menzil bakımından dünyanın her tara
fında. ulaşmış, tesir bakımından da hinler ye 
binlerce defa büyümüş şeklidir. Topçu muhare
bede muvaffakiyeti hazırlar. Fakat neticeyi 
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tank ve piyade alır. Muvaffakiyeti de piyade 
muhafaza eder. 

işte buıgünün harhlerinde de atomik si'lâ'h-
lar topçuyu, klâsik «silâhlar da piyadeyi tem
sil eder. Askerî edebiyatta birçok münakaşayı 
mucibolaii (bu durum nitekim son NATO top
lantılarında da mevzuuibalhsolmuş ve klâsik (or
duların talöviyesi, Avrupa'da emniyetin ancak 
feoınıvansiyonel silâhların tamamlanması ile müm
kün olacağı tezi ortaya atılmıştır, işte biz de <bu 
esasa ^göre personel ve malzeme kadrolarımızı 
tamamlamaya ve kuvvet hedeflerine göre yar
dımdan temin edilemiyecek 'hususların ve biz
ce temini zaruri olan milyarlık stoklanın bütçe 
vasıtası ile temini gerekir. 

Bunun için: 
1. Bütçenin % 25 ten aşağı düşürülmemesi 

lâzımdır. 
2. Liberasyonun mühim bir kısmını Millî 

Savunmaya tahsisi icabeder. 
Yukardaki mâruzâtımızla tahsisat ibakımm-

dan fcâfi görmediğimiz Millî Savunma bütçesi
ni bu nıoksaınına rağmen hayırlı 'olmasını te
menni ederken, ümidimizin ışığı, 'hal ve istik
balimizin bekçisi, fedakâr ve kanaatkar ordu
muza inancımızı beyan eder, sevgi ve selâmla
rımızı yollar, 'hepinizi hürmetle selâmlarız. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Hâldan Kısayol. 

ADALET PARTÎSt CRUPU ADİNA HÂL
DAN KISAYOL (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, 

Millî Savunma Bakanlığının 1963 malî yılı 
bütçe tasarısının görüşülmesi münasebetiyle A. 
P. Millet Meclisi Grupunun görüş ve temennile
rini aksettirmek üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Bu husustaki mâruzâtıma başlarken her devir
de milletimizin destek ve muhabbetine mazhar 
olmayı bilmiş ve bu hali idame basiretlini göster
miş olan Kahraman Ordumuzun aramızda bulu
nan kıymetli temsilcilerini ve onların şahsında 
bütün Silâhlı Kuvvetlerimizi A. P. adına sevgi ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

Kıymetli arkadaşlarım, A. P. Türk Silâhlı 
Kuvvetlerini her türlü .siyasi mülâhazaların dı
şında yurt savunması ile vazifelendirilmiş bir 
kuvvet olarak tanımakta ve Silâhlı Kuvvetleri-
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m izin memleket icaplarına ve muasır ordular iler
leme temposuna uydurularak her zaman vazifesi
ni yapabilecek durumda bulundurulmasını pren
sip olarak kabul ve bunu parti programında da 
tesbit ve ilân etmiştir. İşte biz bu nokta ve bu 
görüş zaviyesinden hareketle Millî Savunma, büt
çesini inceliyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Prensip belli olduktan, işin içinde de hüsnü

niyetten gayri düşünce bulunmadıktan sonra ti
tizlikle üzerine titrediğimiz Silâhlı Kuvvetleri
mizi arzu edilen hedefe yöneltip, yükseltmek el
bette ki, daha kolay olacaktır. Bugün parlâmen
tomuzun bütünü ile mutabakat halinde bulundu
ğu Silâhlı Kuvvetlerimizin arzu ettiğimiz üstün 
seviyeye getirilmesi için el birliğiyle desteklen
mesi realitesine müşterek gayretler de tevcih edi
lince elbette ki, ortaya neticelerin en güzeli ve 
on faydalısı çıkacaktır. Aziz vatanımızın bütün
lüğünü korumak, milletimizin istiklâlini idame 
ettirmekle vazifeli Silâhlı Kuvvetlerimizi muasır, 
modern ordular seviyesine çıkarmak, bugünkü il
mî ve teknik inkişaflardan faydalandırmak ve 
modern harbin icaplarını yenine getirebilecek 
zırhlı, hareket kabiliyetli, vurucu kudretli, hale 
sokmak, konvansiyonel silâhlar yanında nükleer 
ve termonükleer silâhlarla teçhiz etmek ve lojis
tik desteğini de temin ederek her an vazife göre
bilecek bir duruma getirmek şarttır. Esasen mem
leketimizin jeopolitik ve stratejik durumu ile bağ
lı olduğumuz andlaşma ve paktlarda Silâhlı Kuv
vetlerimizin en iyi ve modern şekilde teslih ve teç
hiz edilmiş olarak hazır bulunmasını icabettir-
mektedir. Oeçmiş hükümetlerimiz de milletimi
zin hürriyet ve istiklâlinin muhafaza ve idamesi 
liçin bir taraftan Silâhlı Kuvvetlerimizi hazır tu
tarken bir taraftan da aynı gaye ve prensiplere 
bağlı devletler ile ittifaklar yaparak emniyetimi
zi daha sağlam esaslara bağlamışlardır. Şimdiye 
kadar her zaman büyük bir kuvveti silâh altın
da bulundurma mecburiyetimiz bizi muasır dev
letlerin kalkınma temposundan geri bırakmış, 
müstahsil kütlenin en faal ve verimli çağında iş 
gören ellerin senelerce müstehlik hale getirme za
rureti iktisadi ve liçtimai, kriz ve sıkıntılara mâ
ruz kalmamıza sebebolmuştmr. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
NATO Devletleri içinde dolar olarak fert ba

şına isabet eden millî geliri en az Devlet olmamı
za. rağmen millî bütçemizin % 23,20 si gibi bizim 
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için oldukça büyük bir kısmının M. S. B. lığı ih- I 
tiyaclarma tahsisi büyük bir meblâğdır. Bunun 
bu suretle devamına milletimizin ve memleket ik
tisadiyatının uzun zaman tahammülü, fedakârlı
ğın da çok üstünde bir davranıştır. M. S. B. lığı-

. nın 1963 bütçesi 2 803 678 514 liradır. Bu bütçe 
^eçen yıla nazaran 247 814 422 lira, fazladır. Bu 
fazlalık nisbeti ise % 9,70 eder. Bunun 
181 483 420 lirası personel gideri, 66 331 002 
lirası da hizmet artışıdır. 2 803 678 514 liralık 
1963 yılı M. S. B. ığı bütçesinden personel, yi
yecek, giyim, kuşam ve yatırım masrafları çıkarıl
dıktan sonra geriye kalan 432 642 508 lira ile bü
tün Silâhlı Kuvvetlerin lıarb, silâh, araç ve ge
reçleri, ulaştırma, sağlık ve tedavi hizmetleri, 
eğitim ve öğretim işleri, araştırma ve geliştirme 
hizmeti, stoklar, NATO ve CENTO'nun icabettir-
diği mükellefiyet giderleri karşılanacak, bütün 
ikmal, idare ve idame masrafları yapılacak de
mektir ki, bu cidden hazıin ve çok kifayetsiz bir 
manzara arz eder. Bu hususun Hükümetçe titiz
likle dikkate alınmasını ehemmiyetine binaen işa
ret etmek isteriz. Buıgün harekât ne kadar güzel 
planlanırsa plânlansın, silâhlar ne kadar modern 
ve mütekâmil olursa olsun, lojistik destek olma
dan bir harbe başlamanın ve onu devam ettirme
nin imkânı yoktur. Bu seneki bütçede Bakanlık
ça ayrılan sefer stokları tahsisatı 14 516 000 lira
dır. Bu 3 milyara yaklaşan bir bütçe içinde gü
lünç denilebilecek kadar az bir tahsisattır. Reali
teye göre Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 90 günlük 
sefer stoklarının 14 milyar T. L. na malolacağı 
hesaplanmışken 14 milyarlık bir ihtiyaca karşı 14 
milyon tahsis edilmesi çok üzücü bir keyfiyettir. 
Hükümetin bu işe çare bulması lâzımdır. Her ne 
kadar bu hususun millî gelir ve kaynaklarımızla 
karşılanması imkânsız gibi görünürse de bu derece 
ihmali de doğru değildir. Bunun en kısa zamanda 
neticeyi sağlıyacak bir plâna bağlanması lâzım- I 
dır. Halen mevcut stokların müşekkel birliklerin 
dahi ihtiyacını karşılayacak durumda olmadığını 

/ zannediyoruz. Cephane stoklarının kritik durum

da olduğunu ve eğitim atışları ile de seviyelerinin 
devamlı azalmakta bulunduğunu tahmin ederiz. 
Akar yakıt ve cephaneden başka diğer sınıf ik
mal maddelerinin de harekât ihtiyacını karşılaya
cak bir seviyede olmadığı kabul edilebilir. Akar 
yakıt Amerikan yardımından gelmese bu ihtiya
cı M. S. B. lığının nasıl karşılayacağı bilinemez. I 
îşte bu sebeple stokların teminine millî bünyemiz- J 
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den âzami gayret sarf edilirken üç. aylık stokun 
bir an evvel temini için de A. B. D. leri ile bir
likte Hükümetimiz bir hal çaresi bulmalıdır. Bu
günkü harblerin baskın tarzında başlıyacağı dik
kate alınırsa sefer stokları ikmalinin har
bin başlamasından sonra aksamadan yapı
labileceğini düşünmek ve mümkün görmek 
bizce, hayalperestlik olur. Her ne kadar 
bu işin lüzumsuzluğu (Üçüncü bir Dünya 
Harbinin nükleer çağda âzami bir hafta içinde 
nihayete ereceği ve neticenin dakikalarla ifade 
edilebilecek kadar kısa zamanda elde edileceği) id
dia edilebilirse de Birinci Dünya Harbinden son
ra tesir ve tahrip kudreti sebebiyle milletlerce 
kullanılmasından vaz geçilmiş zehirli gaz silâh
ları gibi atom silâhlarının kullanıl masından müş
terek bir anlaşma ile vaz geçilmesi de pek âlâ 
mümkündür. Bu mevzuda kontrolün kabulüne 
yanaşılmasını, biz bu görüşe dayanarak her şeye 
rağmen hazırlıklı ve tedarikli bulunmanın zarure
tine inanıyor ve bu yolda geç kal m m aması için 
Hükümeti ikazı vazife Ibiliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
M. S. B. bütçesi bugünkü haliyle yine bir ida

me bütçesi manzarası arz etmektedir, idame büt
çeleri olanı muhafaza gayretine matuf bulundu
ğuna göre bu hal ile asrın ilerliyen temposuna 
ayak uydurmak imkânsızdır. 1963 bütçesıi Bakan
lıkça bir program bütçesi mahiyetinde hazırlan
mıştır. Bunun perfomans bütçe tatbikatına inti
kal ettiğini görmek bizi memnun edecektir. Mille-
timıizin büyük fedakârlıklara katlanarak verdiği 
ve uğrunda hiçbir şeyini esirgemediği Kahraman 
Silâhlı Kuvvetlerimizin bütçelerinin tesbit ve 
tertibinde inkişaf bütçe vasfına doğru gidilmesi 
lüzumuna kaaniyiz. İstiklâlimizin ve ytırt bütün
lüğümüzün korunmasında esas unsuru teşkil eden 
Silâhlı Kuvvetlerin bir lıarb açma teşebbüsünü 
önliyebilecek ve ibir taarruzu-def i ve t addedebile
cek kuvvete sahibolması icabeder. Sık sık deği
şen doktrinler, eğitim ve öğretim sistemlerinde de 
seyyal iyet ve bütünlük istiyeceğinden Silâhlı Kuv-
vetlerimizıin çağımızın gerektirdiği .çeşitli silâh ve 
gereçlerle teçhizi suretiyle çağdaş ilerlemeye ayak 
uydurması lâzımdır. Amerika'nın önemli bâzı yar
dım malzemesini (ki bunlar 135 kalemdir) yardım 
listesinden çıkarması bunları temin edecek yerli 
sanayi kollarının faaliyetlerinin Hükümet tara
fından himayesini ieabettirir. Hükümetin bu sa
hada çok anlayışlı ve ileri görüşlü olması-
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nı ve zamanın ehemmiyetini dikkate alarak gere
ken aktiviteyi göstermesini temenni ederiz. 

Jeopolitik ve stratejik mevkiimiz itibariyle sı
cak denizlerle Orta - Doğu hâkimiyetimiz ve Af
rika'ya giden yol üzerinde bulunuşumuz her de
virde emperyalistlerin husumetini celbetmiştir. 
Bu sebeple de Silâhlı Kuvvetlerimizin çok mües
sir bir vurucu kuvvete sahibolması şarttır. Men-
subolduğumuz pakt ve ittifaklar dolayısiyle 
NATO camiası ve Amerika'dan artan bir tempo 
ve her türlü yenilikleri de ihtiva edecek yardım
lardan ihtiyacımız nisbetinde faydalanmamız 
için Hükümetçe her türlü gayret sarf edilmelidir. 

Arz ettiğim hususlardan sonra şimdi de Hü
kümetten olan istek ve temennilerimize geçiyo
ruz : 

A. Personel meseleleri hususunda : 
1. Halen Bakanlığın tatbik etmekte olduğu 

askerî ortaokul ve liselerin azaltılması politika
sını yerinde buluyoruz. Maarif Vekâleti tedrisat 
programlarını tatbik eden bu mekteplerin tama
men kaldırılarak vekâletin bu bölümden tasar
ruf etmesini ve liseler fen bölümleri mezunların
dan talip olacakların Harp Okullarına Ameri
ka'da olduğuı gibi subay namzetlerini tesbit tes
tine tabi tutarak alınması en modern usullerle 
ve en isabetli şekilde seçilmelerini saglıyacak bir 
usul olduğundan şayanı tasviye görmekteyiz. Ay
rıca Harp okullarının askerî ve umumi kültür 
bakımından dört senelik tahsil süresine çıkarıl
masını, bir fakülte haMnde tedrisat görmesini 
temin edecek derslerle programlarının takviyesini 
de faydalı görmekteyiz. 

2. Muihtelif fakültelerde masrafları Bakan
lıkça karşılanan eczacı, dişçi, mühendis, doktor, 
öğretmen ve hâkim sınıflarına mensup askerî ta
lebelerin de okutulmasından hem bu sahada ya
pılacak tasarruflar ve hem de esasen bunları 
memleketimizde ziyadesiyle yetiştirmekte olan mü
esseseler bulunması sebebiyle vaz geçilmesinin 
uygun olacağı inancındayız. Bu personel ihtiyacı
nı Bakanlık pek âlâ fakülteleri en. iyi derecelerle 
bitirmiş olanlar arasından seçip kendilerini de 
tatmin ederek karşılayabilir. 

3. Astsubay okullarına da bugünün gerçek
lerine uymak için orta mektebi iyi derece ile bi
tirmişlerden teste tabi tutularak talebe alınması
nı ve astsubay hazırlama okullarının lise seviye
sine çıkarılmasının bir zaruret okluğunu da ifa
de etmek isteriz. 
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4. Yedek subaylık müessesesinin de gelece

ğin icapları göz önüne alınarak yeniden düzen
lenmesi lâzımdır. Yedek subaylık hakkı bugün 
için sadece yüksek tahsil yapanlara verilmekte
dir. Şimdiye kadar askerliğini er olarak yapma
mak için liseyi bitirmeye gayret edenler, bundan 
sonra üniversitelere hücum edecektir. Memleket
te mevcut beş üniversiteden Ibaşka daha açıla
cak olanlarla bunların yerecekleri mezunlar da 
dikkate alınırsa ileride yüksek tahsillilerin de 
bugünün lise mezunları için serd edilen mahzur
lar sebebiyle asker edilememesi gibi bir hali 
doğuracağı dikkate alınarak lüzumlu tedbirlere 
şimdiden tevessül zarureti vardır. 

5. NATO camiasında müştereken vazife gö
recek silâhlı kuvvetler mensuplarının birbirle
riyle anlaşmalarını temin edecek lisan mevzuu
na lüzumlu ehemmiyetin okul devresinden baş-
lıyarak verilmesi ve bu hususa kıtalarda da ria
yet edilmesi lâzımdır. Sadece Ordu Dil Okulu
nun bu hususu temine yetmiyeceğini ifade eder
ken birlikte vazife görecekleri NATO Devlet
leri Silâhlı Kuvvetlerini yakından tanımak 
maksadiyle bu devletlerle müşterek hizmet esa
sına dayanan muayyen müddetli karşılıklı suıbay 
ve astsubay mübadelesinin de lüzumuna işaret 
etmek isteriz. 

6. Asker alma işi artan nüfusumuzda dik
kate alınmak suretiyle yeniden tanzim edilme
lidir. Her mükellef askere gideceği tarihi ke
sin olarak en az üç ay evvelinden resmen öğren
meli ve Ibu hal hiçbir suretle tehir edilmemeli
dir. Asıker alma teşkilâtı ıslah edilerek Bakan
lığa bağlanmalı, personel sınıfından münhası
ran bu işle uğraşmak üzere bir kısım tefrik 
edilerek yetiştirilmeli ve bunlar askerlik daire 
ve şubelerinde istihdam edilerek buralarda mu
harip sınıf subayları bırakılmamalıdır. Bu ara
da askerlik şubesiz kaza bırakılmaması icabet-
tiğine de işaret etmek isteriz. 

7. Personel nakil ve tâyinleri ilmî esasi ara 
bağlanmalı, sınıf okullarından mezun olan he\ 
subay, astsubay ve askerî memur, memuriyet 
hayatlarında nerelere ne zaman tâyin edile
ceklerini ve nerede ne kadar kalacaklarım ön
ceden bilmelidir. 

8. Mer'i sicil sistemi Amerikan sicil siste
mi ile değiştirilmeli, aleniyet esasına göre, şahıs-
lar sicil âmirlerinin haklarındaki sicillerine ge
çecek hükümlerini önceden bilmelidir. Bunun 
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yapıcı ve insanları iyiye yöneltici ve yetiştirici 
vasıfları da vardır. 

9. Moral meselelerine de daha fazla ehem
miyet verilmeli, personelin ihtiyaç ve dertleri 
tesbit edilerek giderilme çareleri aranmalıdır. 
Çalışanlar, üstün başarı gösterenler, emsallerin
den daha kötü şartlar altında vazife görenler 
tefrik, takdir ve taltif edilmelidir. Hudut kara
kollarımız da inşa, tefriş, beslenme, yaşayış ve 
giyim itibariyle karşılarındaki komşu devletler 
emsallerine uydurulmalıdır. izinler tanzim edil
dikleri sıra ve esasa göre verilmeli, hiçbir suret 
ve sebeple aksatılmamalıdır. 

10. Kıtalarda her yerde ve türlü hava şart
ları altında çeşitli imkânsızlıklar içinde vazife 
görenlerin karargâhlarda her türlü konfor için
de ve büro mesaisi yapan arkadaşlarından tef
riki ve birinciler lehine kanuni bâzı imkânlar 
sağlanması şarttır. Bakanlığın kıtayı cazip ha
le getirecek ve kıta subaylarını tatmin edecek 
bir kanun teklifini getirmekte gecikmiş oldu
ğunu ifade ederken, kendi mensuplarının halk
larının elde edilmesinde emsali silâhlı kuvvetler 
ayarında faaliyet gösteremiyen Kara Kuvvetleri 
Kumandanlığını da tenkid etmekte mazuruz. 

11. Bakanlığın kendi mensuplarım 'okul sıra
larından itibaren bütün kademelerde devamlı 
olarak takibetmesini ve müstesna kabiliyetli 
gençleri gerçek vasıflarına uygun şekilde geliş
tirerek yetiştirmesini silâhlı kuvvetlerimizin ge
leceğinin teminatı olarak görmekteyiz. 

12. Harb okullarından mezun olan muharip 
Sınıf subaylarının üsteğmen ile yüzbaşı rütbe
lerinde Harb akademileri tedrisatından geçiri
lerek bilgilerinin artırılması taraftarıyız. Harb 
akademileri tahsilini iyi derece ile bitirenlerin 
bir üst derece bareme geçirilmesine taraftar ve 
fakat kurmaylık gibi ayrı bir sınıf rengi işaret 
ile arkadaşlarının rütbece önüne geçmesini te
min eden kıdem verilmesinin aleyhindeyiz. Bu 
şekilde mezun olanlar tâyin edilecekleri yerler
de çalışacaklarından kıta hizmeti kurmay hiz
meti gibi bir mecburiyet kargaşalığı kendili
ğinden kalkmış ve eskiden beri mevcut kıta ve 
kurmay subay geçimsizliği de en doğru şekil
de 'halledilmiş olur kanaatindeyiz. 

13. 'Millî Savunma Bakanlığında çok gizli 
daire ve şubeler dışında çalışan subayları yetiş
miş mutemet sivil memurlarla değiştirmeli ve 
karargâhlardaki kalabalık subay sayısı kıtalar 
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lehine asgari hadde indirilmelidir. Ayrıca karar
gâhlarda binbaşıdan daha küçük rütbeli subay 
da bulundurmamalıdır. 

14. Bakanlığın bünyesindeki personele bâzı 
imkânlar tanınırken uzman çavuşlar gibi bir 
kısmını bundan mahrum bırakması doğru de
ğildir. (Tayın bedeli, çocuk zammı, doğum ik
ramiyesi, harici kıyafet, aile ve çocuklarının as
kerî hastanelerden faydalanması gibi) kolaylık
lar bunlara da tanınmalı ve 6320 sayılı Kanun
la dondurulmuş olan maaş tavanları da bugü
nün şartlarına uydurulmalıdır. 

15. Hava Kuvvetlerimize mensup uçucu su
baylara muayyen rütbelerde tanınmış olan er
ken terfi imkânlarına benzer muayyen bir hak-
<km kara ordusu uçucularına da verilmesi Ba
kanlıkça bir kanun mevzuu olarak ele alınma
lıdır. 

.16. (Silâhlı Kuvvetler mensuplarına 27 Ma
yıs İhtilâlinden sonra verilmiş olan birer sene
lik kıdemden o tarihte Harb okullarındaki tale
belerden yalnız subay olarak bulunanların isti
fade ettirilmiş olmasının aleyhindeyiz. Muvaz
zaf subayların fiilî askerlik hizmeti başlangı
cı Harbiyeye intisap ile başladığına göre verile
cek haklardan aynı tarihte Harbiyede bulunan 
talebelerin hepsinin istifade •ettirilmesinden^da
ha tabiî bir şey «lamaz. Adilâne olmıyan bu ta
sarrufun o tarihte Harbiyede olup da bundan 
istifade ettirilmiyen bugünün teğmenleri olan o 
günkü talebelere de tanınması yolunda Bakan
lığın en kısa zamanda en iyi hal çaresini bulup 
getirmesini bekliyoruz. 

17,Subaylara 200 liralık hizmet eri tazminatı 
verilmesine rağmen yine bâzı yerlerde evlere 
öteberi taşıyan erlerin veya aynı maksatla kul
lanılan vasıtaların görülmsinin halk efkârında 
hiç de hoş olmıyan tesirler yarattığını arz eder
ken, bu gibi nadir olaylara da mâni olunmasını 
temenni ederiz. 

.18. Yüksek Meclisinizin Millî Savunma Ko
misyonu vazife gördüğü geçen bütçe yılı içeri
sinde kendisine tevdi edilen 50 kanun tasarı ve 
teklifinden 39 tanesini görüşüp neticeye bağla
mıştır. Halen elinde 11 tasarı ve teklif vardır. 
Komisyonumuzun bütün mevcudiyeti ile Silâhlı 
Kuvvetlere yararlı olmaya müteveccih çalışma
larını da burada şükranla yâdetmek isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Kısayol, bir dakika mü
saade eder misiniz? Bir dakikanız kalmıştır. 

- 12 -
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Yalnız, görüyorum iki, önünüzde yazılı olan nut
kunuz uzun sürecektir. [Bunun için Heyeti Umu-
miyenin kararını almak 'gerekmektedir. 

ıSaym Kısayol'un konuşmasının, hazırlamış 
olduğu nutku bitirinceye kadar devam etmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Buyurun, efendim. 

HÂLDAN ıKTSAYOL (Devamla) — Çok te
şekkür ederim. 

B-) Harekât ve eğitim hususunda : 
1. Silâhlı Kuvvetlerimizin vazife görebile

cek durumda olmalarının her şeyden evvel çok 
sıkı, devamlı ve müspet bir eğitimle mümkün 
olacağına in an m aktayız. Her gün değişen çok 
mütenevvi silâhların arzu edilen liyakatle kulla
nılabilmesi her şeyden evvel eğitime ehemmiyet 
verilmesiyle mümkün olur. Silâhlara ve şahsına 
emniyet ve itimadı ancak devamlı eğitim sağ
lar. Bu realite karşısında Silâhlı kuvvetlerimi
zin girişilen şu ilerleme 'temposu içinde eğitim 
işlerine daha çok önem vermesini ve bu sahada 
dünden daha ileri olmasını beklemek hakkımız
dır. Kıtalarda eğitime çıkmayan subay ve ast
subay kalmamalı, tatbikat ve manevralara bütün 
kıta ve karargâh mensupları mutlaka iştirak 
ettirilmelidir. 

2. Kara Kuvvetlerimizin elinde lüzumlu 
muharebe, eğitim ve atış sahaları da yoktur. 
Hiç ,değilse her ordu bölgesinde, (bölgenin ka
rakterini haiz muharebe atış ve tatbikatlarının 
yapılabileceği birer sahanın temini-bilhassa eği
tim bakımından çok lüzumludur. Bugün imkân
sızlıklar sebebiyle hiç atış yapamıyan veya ek
sik atış yapan birliklerimiz olduğu gibi, sadece^ 
bu sebeple Amerika'ya gönderilen birliklerimiz 
de vardır. 

3. Kadrolara göre birliklere tahsis edilen 
mahdut malzeme ve vasıtaların muharebe ve 
eğitim dışı hususi ve perakende hizmetlerde 
(kullanılması doğru değildir. Bu yüzden arıza
landıkları ve eğitimi esaslı surette aksattıkları 
bir vakıadır. 

4. Harb silâh araç ve gereçlerinin ıbakımı-
na daha çok önem verilmelidir. Bakımın malze
menin ömrünü artıracağı göz önünde tutularak 
ehemmiyetle ele alınmasını ve bu yolda birlik
lerce ciddî gayretler sarf edilmesini ve bu tat
bikatın da Bakanlıkça devamlı kontrol edilmek 
suretiyle işler halde tutulmasını beklemekteyiz. 
Eğitim ve bakımın arzu edilen şekil ve seviyeye 
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getirilmesinin bize daha geniş askerî yardımlar 
sağhyaeağına inanıyoruz. 

5. Bakanlıkça evvelce muhtelif sebeplerle 
sahiplerinden istimlâk edilmiş olup da bugün 
•artık kullanılmıyan hizmet dışı kalmış ve ba
kımsızlıktan mahvolmakta olan zeytinlik, bağ
lık, bahçelik gibi sahaların hem kurtarılmasını 
sağlamak hem de memleket iktisadiyatında faal 
is'tihsal kaynakları haline getirilmek üzere eskL 
sahiplerine alınmış olan esaslar dairesinde iade
sinin memleket iktisadiyatına hizmet bakımın
dan çok yerinde bir hareket olacağı kanaatin
deyiz. 

6. Bakanlığın elinde Silâhlı kuvvetlere ait 
o kadar çok demode olmuş silâh, malzeme, teç-
'hizat, araç ve emtia vardır ki, bunların îbajkım 
ve muhafazaları hem ıbir sürü masrafa baliğ ol
makta ve hem de eğitim aleyhine bir sürü insani 
meşgul edip bağlamaktadır. Vekâletin bu mal
zemeyi biran evvel elinden çıkarmasını temenni 
ederiz. 

7. Alarm tatbikatları ile kıtaların sefe'r gö
rev yerlerine intikalleri ve buralarda vazife gör
meleri sık sık tatbik edilmeli, yükleme plânları 
ve tahliye prensipleri kâğıt üzerinden tatbika
ta intikal ettirilmelidir. 

'8. Her ne kadar şeklen Dahiliye Vekâletine 
bağlı ise de sivil savunma işlerimizin bütün dün
yaca üzerinde ehemmiyetle durulan bir mesele 
olmasına rağmen iyi bir şekilde yürütülmediği-
ni kabul etmek zorundayız. Bakanlığın İçişleri 
Bakanlığı ile müşterek gayret sarf ederek (bu 
işleri istenen hâsılayı sağlıyacak şekilde ele 
almasını millete her çareye başvurarak izah ve 
kabul ettirmesini ve tedbirlerinin alınmasında 
yardımcı olmasını beklemekteyiz. 

9. Jüpiterlerin kaldırılmakta olduğu şu sı
ralarda memleketimize bunun karşılığında vu
rucu kuvveti daha üstün modern nükleer silâh
ların verilmesinde Hükümetçe çok ısrar edilme
si lüzumuna kaaniiz. Jüppiterler yerine polaris-
lerin verileceği rivayetine gelince; bunların ha
len yalnız atomla işliyen denizaltılarda kullan
makta olması sebebiyle bize verilemiyeceği 
ve dostumuz Amerikalıların bu hususla ilgili 
olarak Akdenize sevk edecekleri 3 - 5 polaris 
yüklü denizaltıdan (Akdeniz'de NATO'ya dâ
hil İtalya ve Yunanistan'da bulunduğuna göre) 
bizim ne nisbette faydalanabileceğimiz çok ca
libi dikkattir. 
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10. Eğitim ve öğretimden daha çok istifade 

edilebilmesi için Batı memleketlerinde olduğu 
gibi askerî birlik, kışla ve müesseselerinin de 
şehirler dışına naklinin daha verimli olacağına 
kaaniiz. 
, G) Lojistik hususlara gelince : 

.1. ıSilâhlı kuvvetlerimizin Ibeslenme nizamı 
günün realitelerine uyar hale getirilmeli, muasır 
ordularda olduğu gibi hizmet özelliklerine uy
gun rasyonlar halinde ve konserve esasına gö
re standart tiplerde tesbit, stok ve idame edil- -
melidir. Bu yapılıncaya kadar birliklerdeki 
mutfak mevzuatı ele alınmalı ve her bölük ken
di kazanını kendisi kaynatır hale getirilmeli
dir. Mutfak sisteminin günün icaplarına uydu
rulması zaruridir. Yiyecek maddelerinin tedari
kinden. temizlenmesi, kazana girmesi, pişip ye
dirilmesine, bulaşık ve kazanların temizlenme
sine (kadar bütün sistemin yeniden tanzimi el
zemdir. iBu arada geçen sene Hükümetçe kaldı
rılacağı resmen vadedilmiş bulunan Yem ta
yin at Kanununun halen kaldırılmadığına da 
dikkatinizi çekerim. 

2. .Silâhlı kuvvetlerimizin giyim ve kuşamı 
hem görünüş ve hem de koruma bakımından iyi 
değildir. Bu hususun gerçeklere ye edinilen 
tecrübelere göre evsaf ve miat tesbiti bakımın
dan yeniden ele almak, hizmet hususiyetlerine 
^ör maksada vefa edecek yeterli kullanılma 
hassalarını haiz malzemeyi istenilen evsafta te
min edecek firmalara sipariş etmek lâzımdır; 
Ayrıca çamaşır, çorap, elbise ve kaputların gi
yim, bakım ve onarımlarının da lüzumlu tesis 
ve organizasyonlar kurularak ele alınması lâ
zımdır. 'G-jeçen sene günün icaplarına uydurula
cağı bildirilen 2490 sayılı 'Kanun da hâlâ kal
dırılmamıştır. 

o. Silâhlı kuvvetler lojman işlerinin plân 
dâhilinde yürütülmesinden memnunuz. Bu mev
zuda farklı görüşümüz sadece işin şeklinden 
ileri gelmektedir. Biz A.P. olarak ayrılan sene
lik 54' milyon lira tahsisatla hazır bina satın-
alınmasıudan ziyade garnizonlarda ayrılacak in
şaat birlikleri ile inşaatların inşaat emlâk mü-. 
dürlükleri teknik personelinin nezaretinde ku
mandanlar marifetiyle yaptırılmasının daha ve
rimli, iktisadi ve sağlam olacağını zannediyoruz. 
Aynı zamanda bu lojmanlara karyola, masa, 
dolap, sandalye, koltuk, ve saire gibi tek tip 
demirbaş eşya konulmasını, hu suretle de as-
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kerî şahısların büyük eşya taşımak zahmetin
den kurtarılmasını da istiyoruz. 

4. istanbul'daki Ordu Kooperatifi ile An-
kara'daki Kara Kuvvetleri İstihlâk Kooperati
fi aynı maksada matuf teşekküller olduğuna 
göre arada fark gözetil memeli ve mümkünse 
müştereken ehil ellerle idare edilmelidir. Bu . 
arada İstanbul'daki teşekkülün Ankara'dakin-
den daha verimli çalıştığına da işaret etmek is
teriz. Bu farkları ortadan kaldırmak ve bu teş
kilâtı daha şümullü hale getirmek Tmaksadiyle 
ordu pazarlarının biran evvel kurularak Ame
rikan ordusu Fx leri gibi ve aynı çalışma pren
sipleri dâhilinde işletmeye açılmasını çok fay
dalı görmekteyiz. 

5. T>aimî asıkerî iş yerlerinin (Gölcük Beniz 
Fabrikaları, Ana Tamir Fabrikaları) gibi döner 
sermayeli teşekküller haline getirilerek dışarı
ya da iş yapmaları temin edilmeli ve devamlı 
çalıştırılmak suretiyle veriminden memleketi 
faydalandırma hususu Hükümetçe ele alınmalı
dır. 

6. Bakanlık ve kuvvet kumandanlıklarında 
mevcut komptrolörlük teşkilâtının kolordu ka
demelerine kadar teşmilini müspet çalışmaları 
sebebiyle faydalı görmekteyiz. 

7. Çok cüzi nispet payları ile iştirak etti
ğimiz ve büyük ölçüde NATO'nun finanse ettiği 
(Enfrastrüktür) hizmetleri bizim malımız ola
rak kalacağı ve Silâhlı kuvvetlerimizin destek
lenmesinde birinci derecede rol oynıyacağı da 
dikkate alınarak inşalarının tamamlanmasını 
Hükümetin titizlikle takibetmesi lâzımdır. 

Bu arada sessiz sedasız; gösterişten uzak ve 
fakat verimli çalışmalarına şahidolduğumuz 
Harita Umum Müdürlüğünün mesaisini takdir
le karşılarken Türkiye'nin 1/25 ve 1/50 bin 
mikyas!ı haritalarının biran evvel ikmaline gay
retlerin teksifini beklediğimizi de bildiririz. 

Gok muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimi tamamlarken çok mühim bir nok

taya da işaret etmek isterim : Burada gerek par
tileri ve gerekse şahısları adına söz alanların bir 
teamülü yerine getirmekten çok daha ileri bir 
vazife gördüklerini; tenkid ve temennileriyle 
Hükümeti, icraatında daha salim ve başarılı yo
la sokmak için yapıcı gayret sarf ettiklerini 
icranın takdir etmesi lâzımdır. Yoksa geçen se-
neki tatbikatında olduğu gibi Hükümet tenkid 
ve temennileri yine alelusul dinliyecek, teklif 
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edilen hiçbir hususa aldırmadan kendi bildiği 
yolda yürümekte ısrar edecekse fbu takdirde yo
rulup hazırlanmamıza ve burada görüşlerimizi 
beyana lüzum yoktur. Muvaffakiyet ve doğru 
yol etrafının ve bilhassa muhalefetin fikirlerin
den istifade ile temin edilebilir. İcrayı bilhassa 
muhalefet sözcülerinin beyan ve tekliflerine kar
şı alâka göstermeye, bunları tetkik ile, tatbiki 
kabil olanlarını dikkate alarak hal çaresi ara
maya davet eder, Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin milletimizle birlikte Silâhlı kuvvetleri
mize de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder
ken, bendenizi sabırla dinlemek lûtfunda bulun
duğunuzdan dolayı hepinize Hükümet ve Ba
kanlık temsilcileriyle 'Silâhlı kuvvetler mensup
larına, A.P. adına sevgi ve saygılarımızı sunar, 
arzı teşekkür ederim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — C.K.M.P. Grupu adına Sayın 
Şerafettin Konuray. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA ŞERAFETTİN 
KONURAY (Erzurum) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, değerli Millî Savun
ma mensupları; 

Silâhlı Kuvvetlerimizin 1963 yılı bütçesi 
yüksek huzurlarınızda bulunmaktadır. Türk 
Silâhlı Kuvvetleri devletimizin kuruluşundan 
bugüne kadar Türk milletinin her sahada iler
lemesinde, yükselmesinde daima ilk safta onun 
özü ve kuvvet kaynağı olmuştur. 

Türk milletinin şerefli tarihi boyunca Si
lâhlı Kuvvetleriyle millet daima birbirlerini 
tamamlıyan yenilmez bir kuvvet halinde dün
ya tarihinin akışını değiştiren zaferlere ulaş
mışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dünyanın bugünkü tehlikeli ve kararsız du

rumu içinde Türk Silâhlı Kuvvetleri dostla
rına ve düşmanlarına hürmet telkin edecek 
bir kuvvet ve kudrettedir. Dostları ve düş
manları dünya meselelerinin ve çetin dâva
larının çözülmesinde onun kudretini hesaba 
katmaya mecburdurlar. Askerlik tekniğinin 
bütün modern silâh ve vasrtailariyle müceh
hez olan Türk Silâhlı Kuvvetleri vatanımızı 
milletimizin yüksek menfaatlerine, NATO için
deki vazifelerini her türlü tehlikelere karşı 
üstün bir kudret ve fedakârlıkla yapmalya 
hazır bulunduğuna büyük bir inançla ina
nıyor ve güveniyoruz. 
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Aziz milletimizin ve Yüksek Meclisinizin 

de bu inanç ve güvene katıldığına şüphe et
miyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Millî savunma meselelerimizin küçük bir 

konusu üzerinde bile 20 dakikalık zamanın ki
fayetsizliğini yüksek takdirlerinize arz ederim. 
Hazırlıklarımızı ancak bir kısmı konular üze
rinde özetle arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarını; 
İkinci Cihan Harbinden sonra geçen 18 se

nelik devre içinde milletler emniyetli bir sulh 
devresine girmedikleri gibi silâhlardaki ge
lişmeler özellikle atom silâhlarının tahrip gücü 
karşısında hiçbir devlet veya devletler bloku 
bir harbe girmeye de cesaret gösterememek
tedirler. İkinci Cihan Harbinin sonunda Sov
yetlerin Avrupa'nın ortalarına kadar büyük 
bir sahada yerleşmeleri, dünya hâkimiyeti 
için askerî ve siyasi tazyiklerini gittikçe art
tırması karşısında medeniyetin ve hür in
sanlığın korunması için Amerika Birleşik Dev
letlerinin liderliğinde büyük ve küçük hür 
milletler bizim de 1951 yılında girdiğimiz Ku-
ze!y..._Atlantik Anlaşması ittifakını yapmaya 
ve topyekûn savunmalarını bu pakt içinde bir
leştirmeye mecbur kalmışlardır. Bu suretle, 
milletler Doğu ve Batı bloklarına ayrıldılar. 

Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtının 
Genel Savunma Konsepti (gayesi) sulhun 
müdafaası ve Kuzey Atlantik Anlaşması saba
sının ve bu saha içindeki milletlerin müşte
rek savunmasına dayanır. Esas gayesi mü
tecavize taarruz etmek imkânını bırakmamak
tır. Bu sebeplerledir ki, devam eden soğuk 
harb devresinde Batı ve Doğu blokları özel
likle askerî strateji de silâh üstünlüğün 
fezaya hâkim olmaya kadar uzanan çetin ve 
çok masraflı bir silâh yarışına girişmişlerdir. 
Bu hal büyük ve küçük milletleri her yıl ar
tan bir yükselme ile millî gelirlerini ve büt
çelerinin büyük kısımlarını savunma masraf
larına ayırmaya mecbur etmiştir. NATCMya 
dâhil milletlerin özellikle iktisaden az geliş
miş olanların savunma kuvvetlerinin artırıl
ması, büyük bir hızla gelişen yeni silâhların 
ve malzemenin yenilenmesini ve idamesi mas
rafları ancak Amerika Birleşik Devletlerinim 
büyük yardımlariyle bugünkü yüksek seviye
lere ulaşmıştır. Savunma masrafları iktisaden 
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gelişmemiş milletlerin, değil, zengin milletle
rin dahi yalnız başına başaramıyacakları bir 
durumdadır. Bu sebepledir ki, tek başına bir 
devletin yalnız kendi kayna'klariyle millî gü
venliğini koruyabilmesi son derece güeles
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
15 senedir devam, eden bu safhada Doğu 

blokunun takibettiği siyasi ve askerî strateji 
Avrupa'da soğuk bir tavırla pusuda bekleme 
durumunu idame ettirmek ve dünya umumi 
efkârında /bunu itidal ve dostluk gayretleri 
şeklinde göstererek hi(,;,bir askerî herekâta 
başvurmaksızın NATO ittifakım tesirsiz hale 
getirme amacını gütmüştür. Diğer taraftan, 
Orta - Doğu sahasından (Doğu - Batı) irtiba
tına yakın ve müessir olan hassas bölgelerde 
petrol sahalarında tehlikeli durumlar yara
tarak Türkiye'yi ve NATO savunmasının Gü
ney kanadını dolayısiyle 'Avrupa'yı kuşatmı-
ya Afrika ve Pasifik üzerinden de Küba'ya 
kadar uzanarak Kuzey ve Güney Amerika'yı 
tehdide başlamıştır. Bu durum NATO savun
ma zinciri üzerinde bulunan memleketleri 
cndrekt yollarla NATO savunmasından ayır
maya ve bu ısuretle de Kuzey Avrupa kıyı
larından Güney Asya'ya kadar devam eden 
NATO, OENTO, SEATO savunma çevrele
rini parçalamaya tevcih edilmiştir. Bu safha
da Orta - Doğu ve Afrika'da az gelişmiş ba
ğımsız memleketlere karşı aktif bir siyaset 
takibederek bu memleketlerde ihtilâllerle 
milletlerin sosyal hayat düzenlerini bozmaya 
ve bunların Batı devletleriyle olan münase
betlerine set çekmeye, muvaffak olduğu saha
larda milletleri temelinden sarsmak için bü
yük gayretler sarf edilmiş ve halen buna de
vam edilmektedir. Bütün bu sebeplerle NATO 
İttifakının kurulması buna katılmış olan -mem
leketlerin savunma sistemi içinde müşterek 
güvenliklerinin tecavüzlerden korunması im
kânları sağlanabilmiştir. Bu bakımdan mem
leketimizin savunulmaısı, iç ve dış güvenli
ğimizin NATO ana savunma sistemi ile bugün
de ayriı ehemmiyette sıkı sıkıya bağlı bulun
maktadır. Atom silâhlarıma ve füzelere rağ
men Türkiyemizin staratejik durumu Batı 
ittifakı içinde en büyük önemi taşımaktadır. 
Bu değerin zayıfladığına dair yapılan mak-
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satlı neşriyatın hangi kaynaklardan yapıldı
ğını takdirlerinize arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Strateji sahasında silâh üstünlüğünün elde 

edilmesi son Küba buhranında kendisini his
settirmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinin 
dolayısiyle NATO'nun nükleer ve termonük
leer silâh üstünlüğü Doğu Blokunun atom si-
lâhlariyle bir mücadeleye imkân bırakmamış, 
onun cüret ve cesaretini şimdilik ^geriletmiş 
görünmektedir. Şuna da işaret etmek isteriz ki, 
bugünkü durumun ulaştığı merihale medeniyeti 
ve insanlığı büyük ölçüde taJhribedecek nük
leer silâhların kullanılmasına karar verilme
sindeki sorumluluk hayati bir önem taşımakta
dır. Beşeriyetin tahripten kurtarılması nükle
er silâhların kullanılmamasına bağlıdır. An
cak, mütecaviz blokun dünyaya hâkim olmak 
dâvasından vazgeçmesine hak ve adalet pren
siplerine uygun milletlerarası bir anlaşmaya 
ve emniyet edilebilir bir silâhsızlanmaya yak-
laşmasiyle buna imkân olabilir kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kendi özel durumumuza gelince : Bugün

kü, siyasi ortam içinde ıgenel bir harbin hiç 
beklenmiyen bir anda çıkması daima mümkün
dür. Küba buhranı buna bir misal gösterile
bilir. Düşünülmesi güç de olsa kendi bölgemiz 
içinde yalnızbaşma bir harbe girmemizin de 
mümkün olabileceğini gözönünde bulundur
mak mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin her an muharebeye hazır 
bulunmaları hayati bir önemdedir. Jeopolitik 
durumumuz NATO Müttefiklerimizden her han
gi birinin durumu ile mukayese edilemiyecek 
kadar güçlükler arz eder. Uzun ve biribirinden 
uzak hudutlarımız içinde yurdumuzu iki ve 
muhtemelen 3 bölgede üstün kuvvetlere karşı 
savunmak mecburiyetindeyiz. Bu durum en 
büyük karargâhtan en küçük birliğe kadar 
sevk ve idarede üstün bir kabiliyete, birlik
lerimizin çok iyi yetiştirilmiş olmalarına, si
lâh ve malzemenin devamlı bakım ve süratle 
kullanılabilir bir halde bulundurulmasiyle 
mümkün olabilir. Bu bakımdan Silâhlı Kuvvet
ler mensuplarımızın vazifeleri şerefli olduğu 
kadar çetin ve ağırdır. Bu sebeple Silâhlı Kuv
vetler mensuplarının karargâh ve kıtalardaki 
çok dikkat istiyen ve çok çalışmayı icabettiren1 

esas vazifelerinden başka sahalara ayrılabilecek 
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vakitleri bulunmaması gerekir. Devletimizin 
yüksek menfaatleri, yurdumuzun savunulma
sının noksansız ve başarılı olabilmesi üstün 
bir feragatle çalışmayı icabettirir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Dünyanın bugünkü kararsız durumunun ne 

zamana kadar devam edeceğini kestirmek ınüm-
gün değildir. Silâhlı Kuvvetlerimizin 3 milyar 
liraya yaklaşan masraflarının durum bugünkü 
gibi devam ettiği müddetçe 'her yıl daha yük
sek seviyelere çıkarılması zaruretinde kalına
bilir. 'Bugünkü durumda kuvvetlerimizde bir 
azaltma yapmak mümkün olmadığı gibi mas
raflarda da hiçbir azaltma yapılamaz. Bu ba
kımdan Hükümetin karşılıklı taahhüt ve veci
belere (göre dış yardımların dalha fazla sağlan
masında büyük bir gayret (göstermesi icabetti-
ğini belirtmek isteriz. 

Savunmamız için NlATO'ça tesbit edilmiş 
olan kuvvet 'hedeflerine ulaşılması (özellikle) 
(özel silâhlardan) programlanmış Amerikan yar
dım malzemesi ve Türk 'Silâhlı Kuvvetlerine 
tevcih edilen ağır vazifelerin hududu içinde 
mütalâa edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, • 
Savunma sistemimiz NATO anlaşmaları için

de tesbit edilen Kara, Deniz ve Hava Kuvvet
lerimizle bunların bünyelerindeki özel silâhla
ra ve ayrıca, füzelere dayanır. Füzeler hak
kında sayın Millî Savunma Bakanının resmî 
beyanları bunların kaldırılması halinde polaris 
füze sisteminin tesisi ile savunmamızda bir den
gesizliğin meydana gelmiyeceğini göstermek
tedir. Bununla beraber kendi kudret kaynak
larımızın da geliştirilinesini gözönünde tutmak 
mecburiyetindeyiz. 

.Teşkilât ve Görev kanunlarıyla ilgili mu
ayyen hizmetlere 'gelince: 

Anayasamın '110 ncu maddesi Genelkurmay 
Başkanının özel kanun ıgereğince tesbidoluna-
cak yetki ve görevlerinden dolayı Başbakana 
karşı sorumlu olmasını emreder. Hizmet ve 
yetkilerin Ibir 'tedahüle meydan vermeden ifa
sı için Millî İSavunma (Bakanlığı ile Genelkur
may Başkanlığı yetki ve görevlerini belirtecek 
olan 'bu 'kanunun Yüksek Meclise ve Yüksek 
Senato'ya ıgetirilmelidir. Memleketin savunma 
soruımluluğunu omuzlarında itaişıyan Silâhlı 
Kuvvetlerimizin teşkilât, eğitim ve disiplin ba
kımından en iyi derecede 'bulundurulması so-
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rumluluğunu taşıyan makamın sıorumlulu'k ve 
yetkilerinin de kesin olarak belirtilmesi çok 
önemlidir. İSilâhlı Kuvve'tılerimizin harbe ha
zır olmasından Anayasa Bakanlar Kurulunun 
sorumlu tutmaktadır. Bu ileri bir merhaledir. 
Ancak, Millî İSavunma 'Bakanı sorumluluğu Ba
kanlar Kurulu 'çerçevesi içinde 'katılmaktadır. 
Bu hale 'göre iSilâhlı Kuvvetlerin her (türlü teş
kilât, eğitim, disiplin ve harbe hazırlık sorum
lulukları 'Genelkurmay Başkanına verilmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem 'arkadaşlarım, _ 
Teşkilât 'bakımından Millî Savunnıa Bakan

lığı Genelkurmay (Başkanlığı ve Kuvvet Komu
tanlıkları karargâhlarının bugünkü feza çağı 
diyebileceğimiz 'bir stratejiye igöre teşkilâtlan
dırılması önem taşır. Bu karargâhların perso
nel kadrolarında tasarruflu ve fakat dinamik 
'bilgili ve dalha süratle işliyen tbünyemize uyıgun 
'bülundurulm'ası (göz (önünde tutulmalıdır. 

Kadrolara gelince : (Gelecekte nüklüer silâh
larla başlıyacak bir harhte birliklerin seferber
lik yapmalarına zaman bakımından imkân yok
tur. Bu sebeple kuvvet hedeflerinde tesbit 
edilmiş olan «M» tümenlerinin personel kadro
larının muayyen seviyede bulundurulması çok 
önemlidir. Büyük karargâhlarla ikmal tenkil
lerinde hizmetin icabettirdiği miktardan fazla 
personel bulundurulmamalıdır. 

Millî Savunmıa Bakanlığı sivil memur fiilî 
kodro'ları 9 O00 e kadar yükselmiştir. Bunun 
daha fazla yükselme istidadı göstermesi pers'or 

nel masraflarının 'gittikçe artmasını ve diğer 
hizmetlerde ödeneklerin kısılmasını icabettire-
bilir. Bundan •başka İşlem yine kadroların 
azaltılması veya kaldırılması suretiyle «M»1 ve 
«M» sonrası tümen mevcutlarının NATO veci
belerine uygun bir seviyede dollgun mevcutla 
tutulması dikkatle ıgöz önünde 'bulundurulma
lıdır. 

Hava Kuvvetlerinde bugünkü seviyeden da
ha fazla pilot yetiştirilin esini de önemli bul-
malktayuz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Millî İSavunma hizmetlerimizin igelişim in

deki seyri, Iharb stratejisinin süratle vukua, ge
len değişiklikleri, İSilâhlı Kuv^etlemizin de 
hizmetlerinde aynı şekilde gelişmeleri icabet-
tirmektedir. Bilindiği gihi bu 'gelişmelerin bir 
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kısmı Devlet bütçemizden ayrılan ödeneklerle 
büyük kısmı dış yardımlarla mümkün olabil
mektedir. Savunma bütçemiz Cumnuriyetin 
kuruluşundan itibaren devamlı bir şekilde art
mıştır. (Bütçelere dış yardımdan alınan silâh, 
malzeme akar yakıt ve ıteçjhizatın değerleri de 
eklenirse bu rakamlar büyük artışlar arz eder. 
Buna mukabil NATIO 'ya girişimizden dolayı or
dunun 'her türlü 'hizmet ve faaliyetlerinde mu
kayese edileıniyecek ni&bette artışlar olmuştur. 
Harb silâh ve araçlarındaki değişmeler, geliş
meler, eğitim, öğretim 'hizmetlerinde de daim 
çok artışları gerektirmiştir ve daha da gerekti
recektir. 

Mu'hıter em arkadaşlarim, 
Millî Savunma hizmetlerimizin gelişiminde

ki seyri, 
Yatırımların seyri ve esasları 
Lojman inşaatı ve yeni yapılar 
Hava meydanları yolları ve depolan 
İstimlâkler 
Yatırım masraflarından yapılan sarfiyat ile 

vücuda getirilen Ihizmet tesisleri 
Yeni yatırım programlan 
Sari inşaat 
Enfrastürüsktür 
1902 yılı bütçesinin uygulanması, 1963 yılı 

bütçesinin tetkik ve talhlili hakkında Bütçe 
Karma Komisyonu raporunda izahlar yapıl
mıştır. Zamanın kısalığı bunlar üzerinde te
ferruata girmemize imkân bırakmamaktadır. 

(Bu sebeple kıssaca bâzı temennilerimizi arz 
edeceğiz: 

1. İleri strateji esaslarına göre konuş de
ğişikliği yapmak mecburiyetinde olan «M» tü
men ve tugaylarımızın plânlanmış »garnizon in
şaatının diğer işlere ta'kdimen ele alınması 
özellikle uzak ve çetin iklim şartlarını İhtiva 
eden bölgelerdeki .subayların, astsubayların ve 
birliklerin da'kı iyi barınma imkânlarını sağlı-
yacak tesislerin öne alınması, 

2. Hudut, kule ve karakollarımızın bugü
ne kadar yapılamıyan 'büyük bir kısmının Dev
letimizin şerefi ile mütenasip bir şekilde ta
mamlanması. 

3. (Harb silâh ve araçlarının 'bilhassa mu
harip 'birliklerin eğitimi aleyhine olan ve 
malzemenin yıpranmasını intaçeden inşaat iş-
•1 e rinde kullanılmaması. 
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4. Kara, Deniz ve Hava Harb okullarının 

talhsil sürelerinin çağımızın «teknik icaplarına 
uygun olarak ele alınması, buna ait kanun ta
sarısının 'hazırlanması. 

5. Erlerimizin bilhassa barınma ve sıhhi 
tesisler bakımından bayat şartlarının ıslahı göz 
önünde tutulmalıdır. 

6. Yüksek rütbelerde yığılmalar özellikle 
1992 yılında- tatbik edilen akademi sistemin
den ileri gelmiştir. Akademiye giriş genç yaş
taki rütbelerde dalha faydalı olmakta bu tah
silden dolayı verilen 4 senelik kıdemin yüzba
şılıktan itibaren nihayet yarbaylığa İkadar olan 
rütJbelerde birer sene olarak kullanılması fay
dalı mütalâa edilebilir. Yığılmalara meydân 
verilmiyerek memlekete 10 ilâ 16 sene daha 
hizmet edebilecek elemanların vaktinden evvel 
kadro mülâhazaları ile elden çıkarılması 'gibi 
moral bozucu durumlara mahal bırakılmaması 
için akademiye ıgiriş ıtalimaitınm ve giriş du
rumunun yeniden /tetkik edilmesi (faydalı olur 
muta lâa&ıncfayı z. 

(Muhterem arkadaşlarını, 
1963 yılı Millî Savunma bütçe teklifi 

2 803 678 '514 liradır. !Bu ıgenel bütçenin % 
23 onda yirmisine tekabül etmektedir. Geçen 
yıl bütçesine nazaran 247 milyon 814 biıi 442 
lira (% 9,70 nispetinde bir fazlaâı'k igöste'rmiş-
tir. (Bunun 181 milyon m$3 bin 420 lirası perso
nel 'giderlerine 'ayrıldığına sgöre geriye •% .2,8 i 
'hizmet artışına ıkalmaktadır. 

Savunma bütçesinin : 
1 175 '5144 003 lirası personel giderlerine; 

1591 '547 000 » yiyecek »giderlerine; 
27'2 073 000 » iğiyim ve kuşama; 

Geriye kalan 764 milyon 4M bin 511 lira
dan, 331 milyon 852 bin 003 lirası yatırımlara 
ayrılınca geriye kalan '432 milyon 64^ bin '508 
lira ile bütün Silâ'hlı Kuvvetlerin Iharh silâh 
araç ve gereçleri, ulaştırma, sağlık ve 'tedavi, 
eğitim, öğrenim, araştırma ve (geliştirme bir la
sını stoklar, NATO ve GENTO giderleri 'gibi 
Silâ'hlı Kuvvetlerin ikmal idare ve idame mas
rafları bu mahdut para içinde yürütülmüş ola
caktır. 

•Muhterem a rkadaşlarım. 
Silâhlı .Kuvvetlerimizin bütçesi ıgörüşulur

ken bir konuya da temas etmeyi faydalı bul
maktayız. 
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'Türkiye 'bugünkü durumu ile Orta - Doğu'-

da tek muvazene unsurudur. (Bu bölgede se
nelerden beri devam eden istikrarsızlık günün 
birinde »milletlerarası 'bu buhrana ve 'hattâ bir 
dünya harbine müncer olabilir. 'Bu bölgenin 
emniyet mihrakını tenkil eden Türkiye 'de Hü
kümetin istikrarlı oluşu, meşru kuvvetlerin iş 
başında bulunması Batı için siyasi ve askerî 

' bakımdan en büyük teminatı teşkil etmektedir. 
Silahlı Kuvvetlerimizin vatanperverane düşün
celerle vazife şuuru içinde her türlü tehlikeye 
karşı uyanık ve »hazır bulunmaları memleketi
miz Orta - Doğu ve bütün dünya için sulhun 
korunması bakımından da en büyük değeri ve 
teminatı teşkil etmektedir. 

1963 yılı bütçesinin Silâhlı (Kuvvetlerimizin 
inkişafı ve her 'hizmet dalında üstün gelişme
lere ve başarılara ulaşmasında en verimli ve 
'hayırlı âmil olmasını diler, bütün Silâhlı Kuv
vetlerimize sonsuz sevfgî ve saygılarımızı suna
rız. (Alkışlar) 

'BAŞtKAN — €. H. P. Grupu atlına Sayın 
Bahri Yazır. 

C. H. P. GRUPU ADINA BAHRİ YAZ1R 
(Kayseri) — Muhterem Milletvekilleri; 

1963 malî yılı Millî Savunma bütçe tasarısı 
hakkında C. H. P. Millet Meclisi Grupunun gö
rüş, tenkid ve dileklerini arz ötmeye çalışaca
ğım. 

Huzurunuzda bulunan 'bütçe tasarısının ra
kamlara müstenit kısa tahlilini yaptığımız za
man şunları görüyoruz. 

Bu yılki Millî Savunma Bütçesi geçen yılın 
ilk bütçesinde 247 814 000 lira, bilâ'hara yapı
lan ödemflerden sonraki yekûndan 190 mil
yon liralık bir artış kaydetmiştir. 

Genel Bütçeye nazaran geçen yıla ait nisbeti 
% 25,7 iken bu yıl bu nisbet % 23,20 ye düş
müştür. 

Bütçe rakamları tetkik edildiği zaman gö
rülmektedir ki; çeşitli cari giderler yekûnu ha
riç tutulursa yatırım için 331 milyon lira kal
maktadır. Bunun 141 milyon lirası münhası
ran Enfrastraktür tesislerine sarf edileceğine 
göre, Silâhlı Kuvvetlerimizin kalkınması için 
sadece 190 milyon lira kalmaktadır. 

2 803 000 milyon liralık Millî Savunma büt
çesinin, kalkınmaya muhtaç bir devremizde 
fazla görenler olacağı gibi, ordumuzun her tür-

— 19 

16 . 2 .1963 Q : 1 
lü ihtiyacının lâyık olduğu ve lâzım olduğu şe
kilde giderilmesini istiyenler ide bu bütçenin 
kifayetsiz olduğunu düşünebilirler. 

Bu hususta C. H. P. nin görüşü özet olarak 
-şöyledir : 

Dünyanın hiçbir hükümran ülkesinde ordu-
suz, veya zayıf ordu ile kalkınma akla gelmemiş
tir. Hassaten bizim gibi, coğrafi durumu iti
bariyle istiklâli kuvvetli ordusuna sıkı sıkıya 
bağlı bir memlekette kalkınma hesabına zayıf 
orduya sahibolma düşüncesinin, istiklâli kay
bolmuş ülkelerde kalkınmadan bahsetmek (kadar 
gerçekten uzak bir görüş olduğuna kaaniiz oy-
s>a ki; bugünkü şartlarla Silâhlı Kuvvetlerimiz 
Millî Savunma masraflariyle kalkınmamızın 
aleyhine işüyen bir mekanizma değil, aksine, 
kalkınmamızın desteklenmesinde en müssir ro
lü oynıyan ilk ve ana faktördür. 

Eğer Türkiye 1948 den beri dış yardım 
görmüşse, andlaşnıa maddesinde yazıldığı 
gibi, Batı 'medeniyetinin korunması için ku
rulan ve isminden kolaylıkla anlaşılacağı gibi 
kuruluş zamanında Türkiye ile alâkası düşü
nülmemiş bulunan Kuzey - Atlantik Savunma 
ittifakına, NATO'ya girebilmişse, eğer Tür
kiye'nin kısa azmanda kalkınması için dost 
ve müttefik devletler tarafından bir Konsor
siyum kurulmuşsa, bunların una sebebini 
Türk milletinin Batı dünyası ile olan kader 
birliğinde ve onun gözbebeği kahraman Silâhlı 
Kuvvetlerimizin müşterek ideali uğrunda oy
nadığı ve gereğinde oynıyacağı tarihî rolde 
aramak lâzımdır. 

Biz Türk ordusunu kalkınmaya mimi bir 
unsur değil, 'kalkınmamız için lüzumlu ve za
ruri bir teşekkül olduğuna inanıyor ve ona 
bu gözle bakıyoruz. 

Bu sebepten 1963 yılı Millî Savunma büt
çesinin fazlalığını bir an için düşünmüyor, 
düşünemiyoruz. 

Bu bütçenin kifayetsiz olduğunu düşünebi
lecek kimselere birçok bakımdan hak verme
mek mümkün değildir. 

Millî ve milletleraıUsı birçok görevler 
yüklenmiş Türk «Silâhlı Kuvvetlerinin modern 
harbin icaplarına uygun şekilde hazerden 
hazırlanması, modern harfe silâh ve araçlarına 
sahibolması, bunlara uygun teknik ve taktik 
eğitimin noksanız yupılması, her bakımdan 
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belli bir standarda ulaşması, kuvvetli orduya 
sahibolmanm kaçınılmaz, şartlarıdır. 

Hal böyle iken NATO içinde millî ge
lir hâsılasının en düşük nisbetini millî sa
vunmasına ayrıttan memleket Türkiye'dir. Me
selâ Amerika Millî Savunmaya millî gelirleri
nin •% 11,1, Fransa % 7,7 sini, ingiltere % 
7,3 ünü, Potekiz % 7,5 ini, Yunanistan ı% 5,2 
sini, buna mukabil Türkiye % 4,85 şinl ayır
maktadır. 

NATO memleketleri ara«mda as'ker başına 
sarf edilen yıllık para mukayesesi de şöyledir : 

Amerika .silâh altındaki hor asker için yılda 

Kantoda 
Batı - Almanya 
•ingiltere 
Norveç 
Portekiz 
Yunanistan 

21 000 
14. 800 

9 442 
7 925 
5 040 
9 515 
1 325 

Dolar 
» 
» 
» 
P» 
» 
i» 

Sarf ettiği halde Türkiye'nin yılda asker 
başına sarf ettiği miktar 585 dolardır. Bu da 
gösteriyor ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerine ayrı
lan bütçe tatminkâr olmaktan uztoktır. Ve 
maalesef 1963 yılı Millî Savunma Bütçesi de 
evvelkiler gibi ' bir gelinme bütçesi 'değil ida
me Ibütçesi hüviyetinden kurtulamamıştır. 

Biz, huzurunuzda bulunan Millî Savunma 
Bütçesini, arzu İle imkânı telif eden gerçeğe 
uygun bir bütçe olarak değerlendiriyor ve tas-
vibediyoruz. 

inanıyoruz ki İni bütçe, memleket gerçek
lerine vakıf vatansever ellerde titizlikle harca
nacak ve böylece Millî Savunma Bütçemizin 
mâna (değeri madde değerinden kat kat üstün 
seviyeye ulaşacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Megatonlarla, ifade edilen üstün tahrip kuv

vetini haiz ve kıtalararası menzilli nükleer si
lâhların gelecek: harbte saha ve mesafe fak-
törleriyle «insan» m harb değerini azUltıp azalt
madığı sorusu son zamanlarda bâzı zihinleri 
işgal etmektedir. 

Kanaatimizce bu soruların cevabı, Millî 
Savunma Bütçesi hakkında İleri sürülecek bü
tün 'mütalâalara temel ve senet teşkil edecek
tir. 

Teferruata girmeden işaret etmek isteriz 
ki, 
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Nükleer silâhlar, kendinden evvel kulla

nılan silâhların önemini tozaltmamış, binnetice 
harb stratejisinde değil, sadece tatkik alan
da, yani, silâhların kullanına usulünde değişik
liğe sebeb olmuştur. 

Bugünün harb konsept'ine göre, zafere >an-
ctok nükleer silâhlarla konvansiyonel silâhların 
iş birliği ile ulaşmak mümkün olacaktır. 

Bu gerçeğin, kaibulü 'Sebebiyledir ki, nükleer 
silâh imkânı bakımından büyük potansiyele 
sahip devletler, klâsik silâhları terk etmeyi 
düşünmektedir, milyonlarca insanı silâh altm-
dto bulundurmaya zaruret duymaktadırlar. 

Ins'an değerine gelince; 
Savaş, insanlar arasındaki mücadelenin adı 

vo silâh bu mücadelede bir vasıta olduğuna 
göre, tarihin her devıinde silâh, sahibinin 
elinde onun niteliklerinle bağlı bir alet ol
maktan öteye gidememiştir. 

Aynı çeşit silâhların birbiriyle mücadele
sinde, adı ister el bombası ister kobalt bombası 
olsun, daima silâhı kullanan bilek Ve ona hük
meden yürek baş rolü «ynıyacaktır. 

Şu halde ne insan, ne de Türk Ordusu bu
gün ve yarın için savaş değerinden bir şey 'kay
betmemiştir, etmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
1962 malî yılı içinde Millî Savunma Bakan

lığınca başarılan hizmetleri bu kürsüden ifade 
etmeyi kadirşinaslık sayıyorum. 

Bir sene zarfında (Silâhlı Kuvvetler Yaka
cak Kanunu) çıkarılmış bu suretle bölgelere 
göre yakacak, aydınlatma ve soğutma işleri 
modern esaslara bağlanmıştır. Ordu mutfak
larında mtozot kullanma imkân dâhiline gir
miş, bu suretle erlerimizin yemekleri nefasete 
kavuşmuştur. Şimdiden Tra'kya bölkesinde ta
mamlanan mazotlu mutfaklar sisteminin diğer 
bölgelere de teşmilini bekliyoruz. 

Şehit dul ve yetimlerinin tedavilerine dair 
kanunla büyük bir vatandaş kütlesinin ıstıra
bına 'son verilmiştir. 

Askerî Yargıtay Kanunu, Millî Güvenlik 
Kanunu, Uçuş Tazminat Kanunu, Jandarma ve 
deniz erlerinin hizmet sürelerinin tadiline dair 
kanunlarla vatandaş ve hizmet erbabı arasın
da adalete imkân verilmiştir. 

Ayrıca kuvvetler 'arasında giyim kuşam 
hususunda tek tipe gidildiğini, bölgelere göre 

— 20 — 
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giyim esasının kabul edildiğini, eşya miatla-
rındaki aksaklıkların giderildiğini, 'tarihî 
değer taşıyan (onbeş kışlanın) restore edilerek 
esaslı şekilde tamir edildiğini memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Kısa zanrand'a bu derece verimli (başarı gös
teren Millî Savunma Bakanlığına ve mesaide 
hizmeti geçen personele grupumuz adına teşek
kürü borç biliriz. 

Hazırlanmış bulunduğunu öğrendiğimiz Ge
nelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Ba
kanlığı Teşkilât Kanunu ile, bugünkü ihti
yaçlara cevap vermiyen Artırma ve eksiltme 
Kanununun tadilini ve Silâhlı Kuvvetler iaşe 
Kanununu bir an evvel Meclise bekliyoruz. 

0. H. P. nin Milli Savunma Bakanlığından 
temennileri şunlardır : 

1. Bilhassa mahrumiyet bölgelerinde görev 
başında bulunan askerî personelin her türlü sos
yal ve moral ihtiyaçlarını ön plâna alan bir tat
bikat programına bir an evvel gidilmesini ümid-
ediyoruz. 

2. Ordu Yardımlaşma Sandığının, kuruluş 
maksadına uygun bir tatbikatın içine bir an ev
vel girilmesini bekliyoruz. 

3. Teknik öğretim konusunda Silahlı Kuv
vetlerimizin devamlı surette yetiştirici vasfı bir 
bakıma şükran konusu olmakla beraber, diğer ba
kımdan kaynakların teknik eleman vermemesi 
üzüntü konumuzdur. îleri memleketlerde olduğu 
gibi her türlü teknik elemanı daha celp sırasında 
hazır bulan bir duruma gelebilmemiz için, ordu
ya lüzumlu teknik personelin orduda yetişme sü
resi kadar kısa hizmete tabi tutulmasını faydalı 
bulmaktayız. 

Bu şekilde bir teşvik sonunda ordunun bir
çok teknik eğitim faaliyeti sivil sahaya intikal 
etmek suretiyle bütçede büyük ölçüde tasarruf 
yapmak mümkün olacak, ayrıca yetişmiş olarak 
orduya gelen personel orduda aksaksız hizmet 
yapma imkânına sahibolacak ve sivil hayata av
detinde mesleğinden istifade edecek ve memleke
tin muhtacolduğu teknik personele kısa zamanda 
kavuşma imkânını bulacaktır. 

4. Harb Akademileri Kumandanlığı emrin
de yıllardan beri faaliyette bulunan Millî Sa
vunma Akademisine sivil dairelerden gönderi
len personelin kifayetsiz olduğu ve bu hizmetin 
bir angarya telâkki edildiğini esefle belirtmek 
isteriz. Millî Savunma Bakanlığının Başbakan-
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hk nezdinde yapacağı teşebbüsle bu durumun 
düzeltilmesini rica ederiz. 

5. Askerî liselerimizin kolej haline çevril
mesi sırasında, okullarımızda yabancı dil öğre
niminden evvel onlardan beklenen ve yüz yıl
dan fazla bir zamandan beri Türk ordusuna ifa 
ettikleri şerefli hizmetleri vazife şuuruna sahip 
disiplinli öğrenci yetiştirme vasfının birinci 
planda ele alınmasını hatırlatmayı vazife telâk
ki ediyoruz. 

6. Yabanca dil öğrenimi hakkındaki görüşü
müzü de bu vesile ile açıklamak istiyoruz. 

Lisan öğrenimine tabi tutulacak personelin 
yabancı dilden yapılan imtihanlarla değil kıta 
ve karargâhlarda üstün başarı gösterenler arasın
da seçilmesini ve dil okullarından çıkan personel
den ihtiyaç nisbetinde ayrılacak kimselerin ya
bancı dil öğreten ordular nezdine gönderilmek su
retiyle dil bilgilerinin artırılmasını uygun müta
lâa etmekteyiz. 

7. Ordumuzda atlı birliklerin çok olduğu 
zamanlarda kurulan Veteriner Fakültesinin de
vamı için bir sebep kalmadığına kaaniiz. 

Askerî Veteriner Fakültesini lâğvetmek su
retiyle maksattan uzak bir faaliyete nihayet ver
menin, ihtiyaçtan fazla veterinerimiz varsa, gere
ğinde izinli addetmek suretiyle personel sıkıntısı 
çeken sivil sektöre devretmenin isabetli bir hare
ket olacağına inanıyoruz. 

S. Başta Uölcük ve Haliç tersaneleri, Kırık
kale, Ankara, Kayseri ve Eskişehir Askerî Fab
rikalar olmak üzere birçok tamirhanelerimiz dü
şük kapasite ile çalışmakta, buna mukabil mez
kûr tesislerin kolaylıkla yapabileceği birçok ma
mullerin sıkıntısı çekilmektedir. 

Ay rica. bu müesseselere sivil sektörden verile
cek işler formaliteler yüzünden Jâyikı veçhile iş
lememektedir; 

Bu halin önlenmesi için evvelâ kuvvetler ara
sında bir iş birliği havasına, askerî fabrikaları
mızın da bünyelerindeki sivil sektöre yardımcı 
olma esprisine girmesini dilerken, içine girdiği
miz kalkınma devresinde bütün imkânlarımızı, bu 
arada Millî Savunma elindeki fabrikalarımızın da 
iştiraklerinin temin edilmesini plânlama teşkilâtı
mızın dikkatine sunarız. 

9. Muhtelif vesilelerle bu kürsüden ifadesini 
bulan stoklar meselesinin kısa zamanda halline 
mâni kaynaklarımızın imkân vermediği bir ger
çek olarak ortaya çıktığına göre, sadece bir Tür-
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kiye meselesi değil, içinde bulunduğumuz ittifak 
manzumesinin müşterek problemi haline gelmiş 
bulunan bu hususta, çeşitli yardımlarına müte
şekkir bulunduğumuz, başta Amerika Birleşik 
Devletleri olmak üzere NATO camiası tarafından 
tetkik konusu olarak ele alınmasını ve bir hal tar
zına bağlanmasını ümit ve temenni ediyoruz. 

Muhterem Milletvekilleri, 
içinde bulunduğumuz şartlar, ordu - rejim 

münasebetlerinde C. H. P. nin görüşünü arz et
memizi lüzumlu hale getirmiştir. 

Türk ordusu milletçe yaşanmış karanlık is-
tipdat devirlerinden bu güne kadar geçirdiği
miz siyasi vetire içinde, daima ilerici, daima ta-
harrici ve medeniyetçi, daima inkılâpçı hareket
le Hn başında görülmüştür. 

Milletçe giriştiğimiz uygarlık savaşının hiç
bir safhası yoktur ki, Türk ordusu birinci plân
da rol almamış bulunsun. Tarihî ulus içinde 
Batı uygarlık seviyesine şâmil mânasiyle mede
niyetçilik yolundan, binnetice parlmanter de
mokratik düzen içinde ulaşmamızın mümkün 
olacağı inancı silâhlı kuvvetlerimizin müşterek 
malı olmuştur. 

Bu sebepledir ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Türk Milletiyle birlikte 27 Mayıs imtihanını 
da verdikten sonra memleketin kudreti modern 
Anayasa ile demokratik parlamenter rejime terk 
ederek asıl görevine kemali sükûnetle dönmüş
tür. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin rejim hakkındaki 
bu görüşünden şüphe etmek onu tanımamanın 
bir başka ifadesidir. Görüşümüz odur ki: 

Silâhlı kuvvetler, uhdesine düşen asıl vazi
feyi ifa ederken millete emanet ettiği büyük ese-
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rin, Anayasanın, hiçbir suretle zedelenmeme
sini, gölgelenmemesini ister. 

Anayasanın gölgelenmemesi, metinlerinde sa
rahatle ifadesini bulan Atatürk ilkelerine bağ
lılık ve 27 Mayısın meşruluğuna herkesten ve 
her teşekkülden evvel Büyük Meclisin riayet
kar olması, bununla kalmayıp bu müesseselerin 
korunması görevini samimiyetle üzerine alma-
siyle mümkündür. 

Bunu tereddüde mahal bırakmıyacak ölçüde 
başardığımız, başka ifade ile Anayasanın lâf
zında ve ruhunda mündemiç bulunan bu ilkele
re ihlâline imkân vermediğimiz müddetçe Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini yurt savunmasından başka 
hiçbir düşünceye sahip olmuyacağı da Büyük 
Meclise daima müzahir ve çalışmalarında ona 
destek olacağına inanıyoruz. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin vazifesi kanunla 
tâyin edildiği gibi Türkiye Cumhuriyetini koru
mak ve kollamaktır. 

C. H. P. onu, böyle bir vazifeyi dahilî sebep
lerle ifaya zorlıyacak şartların tekevvününe Yü
ce Meclisin imkân vermiyeceği inancını (ümidi
ni) muhafaza etmektedir. 

Maruzatımıza son verirken millî varlığımızın 
teminatı Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin bü
tün mensuplarına C. H. P. Grupunun güven, 
sevgi, saygı ve başarı temennilerini sunar, 1963 
yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını yü
rekten dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, saat 14,30 da 
tekra* toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma aati: 18,00 



ÎKINCI OTURUM 
Açılma saati : 14,80 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KATİPLER : Vefa Tanır (Konya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var. Oturumu 
açıyorum. 

Millî Savunma Bütçesinin tümü üzerinde 
söz, Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına 
Sayın fSırrı öktem'indir, buyurun, 

YENÎ TÜRKİYE PARTÎSÎ GRUPU ADINA 
SIRRI OKTEM (Kars) — (Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri, aziz silâh arkadaşlarım; 

Geçen sene de bu kürsüden ve bu vesile ile, 
Y. T. P. adına görüşlerimizi arz etmiştim. Ga
rip bir tesadüf, tarihi 21 Şubat idi. 22 Şuba
tın arifesindeki atmosferi bir an için hatırlar
sak, bugünkü atmosferle mukayese ettiğimiz 
zaman, demokrasimiz lehine mühim bir döne
meci döndüğümüzü inşirahla müşahede ederiz. 
Bunun mânası kısaca; Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin, Büyük Ata'nın izinde ve direktifinde 
olarak, çağdaş ileri milletlerin seviyesine ulaş
mada Türk Milletinin hizmetinde oluşunun 
şuurunu ispat etmiş olmasıdır. Demokratik ha
yatımızda çok mühim olan bu davranışı tak
dirle belirterek sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; feza çağında yaşı
yoruz. Dünyamız çok küçülmüştür. îki grupa 
ayrılmış olan dünyamızdaki dev milletler alarm 
halinde, nükleer silâh yarışının ve buna para
lel olarak dünya durumunun inkişaflarını bü
yük bir dikkatle takibetmektedirler. Üçüncü 
Cthan Savaşında bir anda bütün dünya bir ha
rekât alanı halini alabilecektir. Bunun dışın
da kalabilecek bir Devletin bulunabileceğini 
şimdiden kestirmek çok güçtür. Bunun endişe
lerini Küba hâdiseleri ile yaşadık. Bu sebeple 
Küba hâdiseleri, harb psikolojisi bakımından 
dikkatle incelenmeye değer : 

Hep biliyoruz ki, NATO Blokunun liderli
ğini yapan Amerika, NATO ve diğer bağlı bu
lunduğu andlaşmalara rağmen, Küba kararını 
hiçbir müttefikine haber vermeden kendi inisi
yatifiyle aldı ve harbin patlamasını Kruçef'in 

yanlış hesap riskine terk etti. Böylece Üçüncü 
Dünya 'Savaşının eşiğine kadar geldik. Halbu
ki NATO konseptine 'göre, başlangıçta insiya-
tif, taarruz düşmandadır. Çünkü NATO bir sa
vunma ittifakıdır. Böyle olmasına rağmen, 
NATO'ya üye bir Devletin veya birkaç Devle
tin kararları ile yine Üçüncü Dünya Harbinin 
eşiğine gelebiliriz. Bu zorlamalar devam eder
se, günün birinde, yanlış hesabın tahakkuk et-
miyeceğini kim temin edebilir? 

Bu girişi yapmaktan maksadımız, ihtiyar 
dünyamızın eskisine nazaran çok daha kritik 
bir duruma girdiğini ve bunun, karşısında bir 
savunma gayesini taşıyan NATO konseptinm. de 
âdeta başka bir hüviyete büründüğünü müşa
hede ediyoruz. Böyle olunca; en hassas jeopo
litik bir bölgede bulunan Türkiye'mizin duru
munu daha müşahhas olarak belirtmiş oluyo
ruz. Bu durumun, Millî Savunma politikamı
za ışık tutan ana bir faktör olarak mütalâa 
edilmesi kanaatindeyiz. Hemen ilâve edelim 
ki, son defa bizim için tertibedilen Brifinkte-
ki bilgilerden, bu ana faktörün Genel Kurma
yımızda hâkim olduğunu müşahede ettik. An
cak bunun geliştirilmesi ve Yüksek Meclisiniz
le irtibatlandırılması lâzımdır. 

önemle belirtmek isteriz ki; millî savunma 
hizmetlerimiz, memleketimizin mukadderatiyle 
ilgili Devletin ana hizmetlerinden biri ve par-
tilerüstü bir konu olduğundan millî savunma 
politikamız her şeyden evvel, hiç olmazsa ana 
hatları ile evvelâ bu Meclisin şuuruna yerleş-
melidir. Ancak böylelikle millî savunma hiz
metlerimiz, gereken itina ve anlayışla huzuru
nuzda açıkça incelenir, murakabe edilir ve gü
zel gelenekler halinde inkişafı sağlanır. Yeni 
Türkiye Partisi olarak savunduğumuz tez bu
dur. îleri demokratik memleketlerdeki tutum 
da böyledir. 
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Son bir sene içinde millî savunmamızla il-

ıgili kanunların bu anlayış ve şuur havası için
de geçtiğini görmekle duyduğumuz memnuni
yeti belirtmek isteriz ve bunu Millî Savunma 
mensuplarının da bilmesini isteriz. 

Sayın arkadaşlar; geçen seneki Millî Sa
vunma bütçesi bir idame bütçesi karekterini 
taşımakta idi. Bu yıl bütçesinin bir inkişaf 
bütçesi olduğu iddia edilemez. Silâhlı Kuvvetle
rimiz, yıllardır memleketin 'kalkınmasına inti-
zaren inkişaf bütçesine kavuşmayı feragat ve 
sabırla beklemiştir ve beklemektedir. Çünkü sa
vunma gayretlerimizin devamı ve inkişafı, her 
şeyden evvel memleket ekonomisinin sağlam 
ve sıhhatli temeller üzerine oturtulmuş olması
na bağlıdır. Bu ana faktöre dayanarak, gerek 
milletçe giriştiğimiz kalkınmamızı sağlamak ve 
gerekse tasarruf zihniyetiyle, bâzı savunma hiz
metlerinin ifası daha sonraki yıllara bırakılmak 
suretiyle, Millî Savunma camiası yeni bir va
tanseverlik örneğini vermiştir. 

Muharebe eğitimi ve sahaları : Askerliğin te
meli olan bu problemin 1960 tan bu yana arzu 
edilen bir gelişmede olmadığını sanıyoruz. Çok 
komplike olan modern silâhlarımızın kullanılma
sı ve taktik alanda en verimli bir şekilde, iş bir
liği halinde kıta içinde geliştirilmesi, pişirilme
si bugünkü taktiğin emrettiği bir zarurettir. 
Yüksek kademelerce plânlanan tatbikat, manev
ra ve NATO tatbikatları ancak yetişmiş kıtala
rın pekleştirilmesinde daha çok kıymet kazanır. 
Silâhlı Kuvvetlerimizin moral değerinden son
raki kıymeti disiplin ve eğitimle ölçülür. Kışla
da disiplin sağlanabilir, fakat kışlada eğitim 
sağlanamaz. Muharebe eğitim bölgelerine büyük 
ihtiyaç vardır. Geçen sene de işaret ettiğimiz 
bu konunun bütçe imkânlarına bağlı olduğunu 
bilmekle beraber bu seneki bütçede iki cümleci
ği hayırlı bir işaret olarak kabul ediyoruz: (Bir 
kısım eğitim arazisinin satınalmmasına girişile
cektir.) Diğeri (1963 -1966 devresinde her ala
yın kendi atış ve eğitimini yaptırması plânlan
mıştır.).. Bu tedbirler şüphesiz yerindedir, fakat 
kâfi değildir. Hedef, ileri ordularda olduğu gi
bi, şehirlerden uzak, yalnız alayca değil, tü
mence ve rahatça eğitim, atış ve tatbikat yapa
cak 20 - 25 kilometre derinliğinde ve genişliğin
de eğitim bölgeleridir. Bunun diğer büyük bir 
faydası da, kıta başında ve içinde subaylarımı
zın ehliyet liyakatleri daha kolay tesbit edilir. 

16 . 2 .1963 Û : 2 
Yeni terfi Kanunu : Bu konuda Sayın Millî 

Savunma. Bakanımızın geçen sene 21 Şubat 1962 
tarihinde bu kürsüden söylediği sözleri tuta

c a k t a n alarak aynen aktarıyoruz : (Silâhlı Kuv
vetlerde terfi ve terfih esaslarını ilmî bir suret
te kapsayan yeni terfi kanunu yakında huzuru
nuza getirilecektir. Bu kanun tasarısı ile Si
lâhlı Kuvvetler mensuplarının mahrut muva
cehesinde mağduriyetlerine yol "açılması kaldı
rılmış olacaktır.)... Bir tek kelime ilâve etmiye 
lüzum görmüyoruz. 

Enfrastrüktür ile ilgili çalışmalarımız: Sa
vunma gücümüzün, artması-ile sıkı irtibatı olan 
bu hayati konu üzerinde, Yeni Türkiye Partisi 
olarak biraz durmak istiyoruz : 

Peşinen söylemek gerekirse evvelce bu hiz
metlerin ehemmiyeti, asker, sivil, çoğumuz ta
rafından lâyıkiyle kavranmamış ve üzerinde lâ-
yıkı veçhile durulmamıştır. Bunların nedenle
rini tartışmada artık fayda yoktur.. Geçiyoruz. 
Fakat bu tesislerin mutlaka barış zamanında 
yapılması zaruridir. Harb patlayınca,, hele mem
leketimizde bunların ikmaline imkân yoktur. 
Bu ana fikir dâhilinde NATO üyesi devletler 
için tesbit edilen müşterek enfrastrüktür fonun
daki iştirak payımız çok düşüktür, çünkü fakir 
milletiz. Bu sistemin memleketimize sağladığı 
büyük faydalar ana hatlariyle şunlardır : 

1. Savunma gücümüz büyük mikyasta ba
rış zamanından itibaren artmaktadır. Bu tesis
leri millî bütçemizle karşılamak bugün dahi çok 
güçtür. 

2. İştirak payımız 1,1 dir. Buna, işletme 
ve bakım masrafları olan 1,65 te ilâve edilir
se 2,75 eder. Halbuki bu düşük payımızın çok 
üstünde miktarlarla her sene memleketimizde 
yatırım yapılmaktadır. 

3. Bu yatırımlar döviz olarak memleketimi
ze girmektedir. 

4. Yine bu yatırımlarla yurdumuzda çalış
ma sahaları açılmakta vatandaş iş bulmaktadır. 
Bu faaliyetler dolayısiyle Türik Silâhlı Kuvvet
leri memleketimizin kailkınmasına endirekt ola
rak büyük hizmetler yapmaktadır. Teferruata 
indikçe daha birçok faydalar sayılabilir. Men
faatlerimiz bakımından bu 'kadar büyük ve ha
yati olan bu konu üzerinde ancak 1960 itan iti
baren önemle durulmuş ve mesut neticeleri 
alınmaya başlamıştır. Bu çalışmalarda muvaf
fakiyetin sırrı, memleketimize tahsis edilen ya-
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tırımları yerinde kullanmak ve zamanında yap
maktır. Ancak ibu tutumumuzu ispat ettiğimiz 
müddetçe geleceık yıla ait tahsislere hak kazan-

. imiş oluruz. 
Bu zihniyetle reorganize edilen enfrastrük

tür hizmetlerimiz; kara, deniz ve hava olarak 
bir makamda birlştirilmiş ve geçmiş yılların ih
malini telâfi edecek mühim ibir 'başarı sağlan
mıştır. Bu meyanda müstakil bir NATO mu
hasebesi kurulmuş, değil yabancıyı Türk va
tandaşını bile bezdiren malî formalitelerden 
sıyrılarak muntazam ve seri çalışmalariyle 
NATO'nun takdirlerini kazanmıştır. Bu başa
rılı çalışmalarla son iki sene zarfında memleke
timize tahsis edilen yatırımlar, miktar itibariy
le NATO devletleri arasında Ibirinci ve ikinci 
derecededir. 15 NATO devleti arasında tbu se
viyeye ulaşmadan duyduğumuz memnuniyeti 
takdirle belirtir, başında ve içinde çalışanları 
tebrik ederiz. Kanaatimizce 1962 yılında millî 
savunmamızın en öğünülecek mesaisi bu hiz
metlerdeki başarısı olmuştur. 

Bu teşkilâtımızın daha da verimli olması için 
düşüncelerimizi şöylece sıralamak istiyoruz : 

1. Teşkilât olarak,, bildiğimize göre, enf-
rastrüktür hizmetleriyle fiilen meşgul olan 
Bakanlıklar sırasiyle Millî Savunma, Bayındır
lık, Ulaştırma Bakanlıklarıdır. Politik ve ma
lî cepheleriyle de Dışişleri ve Maliye meşgul
dür. Bu camianın liderliğini ise Dışişleri yap
maktadır. H'aUbuki Millî Savunma gücümüzün 
artmasındaki ana sorumluluk Millî Savunma 
Bakanlığında olduğundan liderlik de bu Ba
kanlığa yakışır. Bu durum Anayasamızın 110 
ncu maddedeki espirisine 'de daha uygun düş
mektedir. 

2; Enfrastrüktür çalışmalarının ilk plânla
maları Silâhlı Kuvvetlerde başlar. Buralarda, 
NATO hizmetlerine vâikıf kurmaylarla devamlı 
çalışan mühendislerimizin bulunması lüzumlu
dur. Kuvvetlerdeki bu teşkilâtın gözden geçi
rilmesi ve reorganizasyonu verimi daha da ar
tıracaktır kanaatindeyiz. 

3. SHAPE karargâhı, enfrastrüktür yatı
rımlarının, yani paranın tevzii yeridir. Burada 
millettiler, âdeta yarış halinde ve bol personelle 
çalışmaktadır. Eğer doğru ise bu işlerde çalı
şan bir tek sulbayımız varmış, gerisi hariciye 
memuru... ihtisasa kıymet veriyorsak SHAPE 
karargâhında, bu hizmetlerle ilgili plân ve pro-
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jelerimizi kuvvetle müdafaa edecek yetişkin 
el manlara ihtiyaç vardır. 

4. Bütçemizde NATO tesislerinin bakım ve 
işletme masrafları için ayrı bir fasıl açılmalı
dır. 

5. Mahallî kolaylıklar diye adlandırılan ve 
millî sorumluluk taşıyan inşaatımız, NATO (te
sisi gibi ka'bul edilmeli ve (beraberce bitirilmeli
dir. 

6. Bu tesisler için teknik ve bilhassa elekt
ronik personelin yetiştirilmesine ve istihdamı
na öncelik verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; harbe hazırlanma 
gücümüzün artmasiyle hayati önemi olan bu ko
nu üzerinde, sayın bakanımızın da ehemmiyet
le durduğunu ibilerek, bu uğurdaki mesaisini 
daha da teksif etmesini, yalnız Yeni Türkiye 
Partisi olarak değil, iktidarın bir kanadı ola
rak da rica ediyoruz. 

Bu vesile ile önemle belirtelim ki, enfrast
rüktür hizmetlerimizle, kuvvet 'hedeflerimizle, 
teşkilâtımızla NATO programlarına ayak uy
durmaya mcburuz. Ancak böylelikle Millî Sa
vunma potansiyelimizi en önemli ve en kusa 
yoldan geliştirmek mümkün olur kanaatindeyiz. 
Çünkü bugün yâlnız milletçe topyekûn savun
ma değil, NATO .oamiasmdaki milletlerle (be
raber topyekûn milletler savunması halindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; memnuniyetle öğ
rendiğimize göre, Millî Savunma Bakanlığı 42 
sayılı Kanunla emekliye ayrılmış subay ve gene
rallerden terfi sırasında bulunan albay ve tuğ
generallerin terfilerini sağlıyacak bir kanun 
tasarısı hazırlamaktadır. Bu, hakikaten yerinde, 
haksızlığı kısmen olsun hafifletecek kadirşinas 
bir harekettir. Çünkü terfi sırasında bulunup 
da aynı kanunla emekliye sevk edilen binbaşı ve 
yarbayların hakları korunmuş, emekli işlemi 2 
Eylül 1960 da tatbik edilmiştir. Halbuki aynı 
durumda bulunan albay ve tuğgeneraller nazarı 
itibara alınmamış ve yeni bir eşitsizlik yaratıl
mıştır. Şimdi l)iı durum düzeltiliyor. 

Kanun mevzuunda mühim bir boşluğu da be
lirtmek istiyoruz : 

Anayasamızın 110 ncu maddesi (Genelkur
may Başkanının görev ve yetkileri kanunla dü
zenlenir) demektedir. Bu kanun vasıtasiyle 
millî savunma ile Genelkurmay arasında teşki
lât, vazife ve yetkiler kesin olarak ayırdedil-
tneli ve Meclise sevk edilmelidir. 
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Keza (Silâhlı Kuvvetler Teşkilât Kanunu.) 

biz de yoktur, NATO camiasındaki devletlerde 
vardır. Bizde olmayışiyle çelişmeler olmakta 
ve bâzı müşküllerle karşılaşmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım, bu seneki terfilere de 
kısaca işaret etmekten kendimizi alamıyoruz. 
Bu sene general ve amiralliğe terfilerde deniz 
ve hava kuvvetleri mahrut sistemine sâdık kal
malarına mukabil kara kuvvetlerindeki terfi 
nisbeti fazlaca olmuştur kanaatindeyiz. Yanıl
mıyorsak bizdeki nisbet % 1 dir. Halbuki teş
kilâtı ve kadrosu daha geniş olan Amerikan Si
lâhlı Kuvvetlerinde bu nisbet % de yarımdır. 
Yeni Terfi Kanunu ile liyakat, ehliyet ve kad
ro sistemi tatbik edilinceye kadar bu konuda çok 
hassas ve titiz olmak mecburiyetindeyiz. 

Silâhlı kuvvetlerimizin morali : Bu önemli 
ve o nisbette hassas olan konu üzerinde de, Ye
ni Türkiye Partisi olarak, bir nebze olsun ciddi
yetle durmak istiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, hepimizce bilinen 
bir gerçektir ki, bütün ilmî ve teknik gelişme
lere rağmen (savaşın asıl unsuru insandır..) Bu 
tarihî gerçek bugün dahi kıymetinden bir şey 
kaybetmiş değildir. Tarihimizin eşsiz zaferleri
nin sırrını, her şeyden evvel Türk ordularının 
moralinde aramak lâzımdır. Bunu dost da bilir.. 
düşman da... 

BAŞKAN — Sayın öktem, .konuşmanız da
ha devam edecekse, Heyeti Umumiyenin tasvi
bini almak gerekecek. Şu anda bir dakikanız 
kaldı. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA 
SIRRI ÖTKEM (Devamla) — Devam etmek is
tiyorum, birkaç dakikada sözlerimi toplarım. 

BAŞKAN — Sayın öktem'in konuşmasının 
bitimine kadar devam etmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA 
SIRRI ÖKTEM (Devamla) — Sayın arkadaşla
rıma Mecliste uyanmış olan bu şuuru görmek
ten duyduğum memnuniyeti belirterek şükran
larımı arz ederim. Sözlerime devam ediyorum : 

Türk milletinin tarihiyle yaşıt olan Türk or
duları daima milletinin hizmetinde olmuştur. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri ücretli asker değildir, 
Büyük Türk Milletinin içinden fışkırmıştır. Bu 
sebeple silâhlı kuvvetlerin morali milletinin mo-
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rali ile, milletinin kaderi ile sıkı sıkıya bağlı
dır. Asırlardır feragatle ve kahramanca vatan 
bekçiliğini yapan ve yapacak olan bu tarihî mu
kaddes ocağa en azından minnet borcumuz var
dır. 

Yukarda önemle arz ettiğimiz gibi, dünya
nın bu kritik durumunda, feza çağında ve bil
hassa jeopolitik en hassas bölgemizde, farzımu
hal, başka milletin silâhlı kuvvetleri olsaydı 
emin olunuz bu ağır yükü kaldıramazdı. Bu 
gerçeği böylece belirttikten sonra, Silâhlı Kuv
vetlerimizin daha da kuvvetlenmesinde, başta 
moral ve huzur-olmak üzere bütün cephelcriyle 
desteklenmesinde, bu aziz vatan için sayılamıya-
oak kadar çok menfaatler olduğunu elbette 
takdir buyurursuımız. İşte, yukarda işaret etti
ğimiz gibi, millî savunma politikamızın ve hiz
metlerimizin 'bu ışık altında mütemadiyen ge
lişerek, millî iradenin en büyük tecelli yeri olan 
Yüksek Meclisinizin şuurunda yerleşmesinin 
sebebi budur kanaatindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım, Cumhuriyet Devrinde 
Türk iSilâhlı Kuvvetleri daha da asîl bir hüvi
yete 'bürünmüştür. Ağır vazifesine ilâveten 
memleketimizin kültür hayatında, içtimai haya
tında, ekonomik hayatında da yine milletinin hiz
metindedir. Ayrıca, bugünkü milletçe kalkın
mamızın yardımcısı ve destekçisidir. 'Çünkü si
lâhlı kuvvetlerimiz kısaca Atatürk ilkelerinin 
koruyucusudur ve çünkü Aziz Ata'nın direkti-
findedir. 08u direktiflerden biri de silâhlı kuv
vetler, politikanın dışındadır. Çünkü, Atatürk, 
vatanın .mukadderatiyle ilgili politik hayata 
başladığı anda, tereddüdetmeden üniformasın
dan sıyrılmış, bir ferdi millet olarak, büyük 
milletin sinesinde çalışmayı şerefle tercih et
miştir. Hemen ilâve edelim ki, mütekafbilen 
politikacılar da, politika konusunda tamamen 
silâhlı kuvvetlerin dışındadır. 

Demokratik rejimin sağlam temellere otur
duğu bu intikal devresinde, 'Türk İSilâhlı (Kuv
vetleri, bâzı politikacıların /ve bilhassa acemi 
politikacıların ağızlarına sakız olacak bir ko
nu asla değildir. 

Mu'hterem milletvekilleri, sözlerimi bitirir
ken, Aziz Ata'nın Türk Milletine ve omm özü 
demek olan Türk (Silâlhlı Kuvvetlerine olan 
inancını bu kürsüden tekrarlamakta fayda mü
lâhaza ediyoruz. Hep 'bilirsiniz; Atatürk, has
ta döşeğinde, Cumhuriyetin 16 nci yıl dönümü 
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münasebetiyle hazırlanan yıllık hitabesinin Si
lâhlı Kuvvetlere flit kısmını bizzat kaleme al
mıştır. ölümle pençeleşirken /bile engin inancı
nı en veciz şekilde bir kere daha belirtmiş ve 
bu 'hitabesi Türk ıSilâJhlı Kuvvetlerine bir ve
da mesajı mahiyetini almıştır. Bu veda mesa
jında, bâzı kısımlariyle, bakınız Atatürk ne di
yor ; 

(Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile baş-
lıyan, her zaman zaferle beraber medeniyet 
nurlarını taşıyan kahraman Türk Ordusu; 

Memleketini en 'buhranlı ve müşkül anlar
da zulümden, felâket ve musibetlerden ve düş
man istilâsından nasıl korumuş ive kurtarmış 
isen; Cumhuriyetin bugünkü feyizli devrinde 
'de vazifeni aynı bağlılıkla yapacağıma hiç şüp
hem yoktur. 

Türk vatanının ve Türklük câmiasmm şan 
ve şerefini, dahilî ve her türlü tehlikelere karşı 
korumaktan ibaret olan vazifeni, her an ifa
ya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük 
ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız var
dır. (Bu kanaatle kara, deniz ve hava orduları
mızın kahraman ve tecrübeli kumandanlariy-
le subay ve eratını selâmlar ve takdirlerimi 
bütün ulus muvacehesinde beyan ederim) 

işte Aziz Ata'nın Cumhuriyet (Silâhlı Kuv
vetleri, millî iradenin ve büyük Türk Milleti
nin 'hizmetinde dün bu idi... (Bugün de böyle
dir... Yarın (da böyle olacaktır. 

iBu atm'osüör içinde 1%3 Millî Savunma 
bütçesinin .memleketimize hayırlı olmasını dili-
yerek, kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize Yeni 
Türkiye Partisinin yürekten sevgilerini ve say
gılarını sunarız. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Savunma bütçesi üzerin
de parti grupları adına beş arkadaşımız konuş
muş bulunmaktadır. Şahısları adına 11 arkada
şımız söz istemişlerdir. 

Saym Hal tık Nur Baki. 
HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisav) — 

Muhterem arkadaşlarım ; bütçesini konuştuğu
muz Türk ordusu, yalnız Türkiye'nin değil, 
Batı dünyasının istikbalinin tek teminatıdır. 
Dünyadaki silâh yarışması hangi safhaya gelir
se gelsin, dünya milletleri arasındaki fizikî ve 
ilmî rekabet hangi seviyeye yükselirse yüksel
sin, hiçbir kuvvet Batı dünyasının Türk ordusu 
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kadar teminatı olamıyacak ve. Türk ordusu de
mokrasiye ve insanlığa karşı olan şer kuvvetle
rin tek durdurucusu olacaktır. Bilhassa NATO'-
nun içerisinde siyasi birtakım basit anlaşmaz
lıkların geçtiği şu günlerde bunu bir defa daha 
teyit ve tescil etmek isterim ki, Türk ordusu ev
velâ Türk milletinin ve müşterek müdafaanın 
bir unsuru olarak da Batı dünyasının her nevi 
ahval ve şeraitte teminatı olacaktır. Bu böyle 
olunca muhterem arkadaşlarım, Türk ordusu 
gibi tarihte, dünyada geçmiş emsalleriyle hiçbir 
şekilde kıyaslamamak gereken kıymetli varlı
ğımızın siyasi, mânevi ve maddi huzurunu bü
tün milletçe teminat altına almamız gerekir. Bu 
teminatı da hepimiz hissettiğimiz halde, bâzı te
ferruat aksaklıkları yüzünden ordumuzun mâ
nevi huzurunu bozacak birtakım yanlış davra
nışların olduğu da bir vakıadır. Bendeniz, bu 
noktaya temas edeceğim. 

Arkadaşlarım, Türk ordusu Orta - Doğu'-
daki veya Orta - Amerika'daki birtakım mace
raperestlerle kıyaslanamaz. Bilhassa çeşitli ih
tilâller olduğu zaman, ikide bir kalemi eline 
alan, Türk ordusunu onlarla kıyaslıyarak büyük 
haksızlık yapmaktadır. Türk ordusu, devletin 
temelini kuran unsurlardan birisi olduğu için; 
Türk Devletinin bekasına, Atatürk ilkelerine ve 
Türk Anayasasının varlığına devamlı surette 
nazırdır ve bu nezaretini hiçbir siyasi kuvvet 
önliyemez. Ancak bunun dışında Türk ordusu
nu demokrasiye karşı göstermek büyük bir ka
bahattir. Türk ordusu büyük bir iştiyakla Türk 
demokrasisinin, Türk parlâmentosunun devamı
nı istemektedir ve kendi huzurunu bu devamda 
bulmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Nur Baki, lütfen bağla
yınız. 

HALÛK NUR BAKÎ (Devamla) — Bağlıyo
rum, efendim. 

İşte arkadaşlar, bütün politikacılara düşen 
ve memleket çapında ehemmiyetli olan hakikat 
şudur : Türk ordusunu diğer orduların bugün
kü dünya üzerindeki fikir keşmekeşliği içerisin
deki birtakım bedbahtlarla kıyaslamamak, bu 
memleketin Atatürk ilkelerinin bekçisi, bu mem
leketin demokrasisinin bekçisi olarak görmek, 
onlara sonsuz bir sevgiyle, bağlılıkla güvenmek 
gerekmektedir. 

- 2 7 -
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Muhterem arkadaşlarım, hepinize sevgileri

mi sunarken, Türk ordusunda mânevi huzurun 
sağlanması için bütün politikacıların, Türk or
dusunun büyük haysiyetine, büyük şerefine el 
birliğiyle riayet etmelerini talebederim. Hür
metlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ilyas Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem Baş

kan, sayın milletvekilleri, millî varlığımızın te
meli, milletçe namus ve haysiyetimizin, şeref ve 
itibarımızın bekçisi, rejimin teminatı ve tarih 
boyunca milletinin tarihine sayısız kahramanlık 
menkıbeleri hediye eden ve her buhranlı günler
de büyük milletinin imdadına hızır gibi yetişen 
kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin 196.°) yılı büt
çesi hakkında birkaç söz söylememe lütfen mü
saade ediniz. 

Muhterem arkadaşlarım, modern harbin en 
güvenilir ve tesirli srlâhlariyle teçhiz edilmiş 
olan şanlı ordumuz kendisine verilecek vazifeyi 
tarihine lâyik bir tarzda yapacağından eminiz. 

Bu güvenin ifadesi olarak huzurunuzda 
Edirne'den - Kars'a, Zonguldak'tan - iskende
run'a kadar vatan sathında tahminlerin üstün
de mahrumiyetlere göğüs gererek nöbet bekli-
yen Silâhlı Kuvvetlerimizin kumandan sb., as
kerî memur, astsubay ve erlerine teşekkür et
meyi kaçınılmaz bir vazife olarak yerine getir
mek isterim. 

Aziz milletvekilleri, millî bütçemizden Si
lâhlı Kuvvetlerimizin bütçesine iki buçuk mil
yonun üstünde bir meblâğı ayırmış olmanız bel
ki, bâzıları için az ve belki de bâzıları için çok 
görülebilir. Ben de az görenlerle beraberim, fa
kat millî bütçeye kıyas edilirse ve milletçe bir 
kalkınma çabası içinde bulunduğumuzda unu-
tulmazsa hiç de zannedildiği kadar az değildir. 
Temennimiz bu meblâğın tahsis edildiği istika
mette büyük bir titizlikle harcanmasıdır. Eğer 
bu bütçe aşağıdaki gibi mütalâa edilirse az gö
rülür. Çünkü, geleceğin harb tekniğini takibet-
mek zorunda olan bir ordunun modern silâhla
ra olan ihtiyacı çoktur. Halbuki bu silâhlar ay
nı zamanda da pahalıdır. Unutmamak gerekir 
ki, bugün modern diye aldığımız silâh pek kısa 
süre içinde demode olacak ve siz de yenisini al
mak zorunda kalacaksınız. Zira bu silâha ne za
man ihtiyacımız olacağı hiç belli olmaz, tşte bu 
yönden de Millî Savunmaya ayrılan para az gö-
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rülür. Fakat yukarda izah etmeye çalıştığım gibi 
eldeki imkânın âzamisi zorlanmıştır. 

Sözü buraya getirmişken modern ordumuzun 
teknik personele olan ihtiyacını da belirtmek 
isterim. Fakat bu personelin dışında diğer sek
tördeki emsallerinin farklı durumları sebebiyle 
ordudan ayrılmak istemelerine Bakanlıklarca 
alınacak objektif tedbirlerle çare bulunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesi görüşülürken yaz aylarında 
yurdun muhtelif yerlerinde açılan dinlenme 
kamplarının acıklı halini hurada sadece hatır
latmakla geçeceğim ve Sayın Bakandan hemen 
aşağıdaki ricada bulunacağım. Artık, rasgele 
yerde kurulan çadırlı dinlenme kapmlarından 
vazgeçecek mümasili ve icabeden yerde sabit 
ve .mütevazi tesisler kuracak subayların du
rumuyla "mümasil bir yerde dinlenmesini te
min etsinler. Kamplar arasındaki farklar da 
önlenmelidir ve böylece bütün dinlenme kamp
ları aynı tarzda tesislerle donatılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, İnkılâbın ortaya ge
tirdiği sosyal sigortanın elinde bugün büyük 
bir sermayenin bulunduğu 'malûmunuzdur. 

Fakat, bu müessesenin elindeki parayı tu
rizm tesislerine yatırım yapacağı söylenmekte
dir. Eğer bu söylenenler doğru ise, bunun ha
talı olduğu kanaatindeyiz. Bence bu gibi mü
esseselerin paralarını : 

a) Hazine tahvillerine, 
b) Büyük şirketlerin hisse senetlerine 

(Ereğli Demir - Çelik Müessesesi gibi), 
c) Büyük hanlara ve geliri çok olan bina

lara yatırılması, (Rüzgârlı sokakta olduğu gibi) 
daha garantili olur kanısındayız. Bu hususları 
ilgililere ikaz etmeyi vazife sayıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, millî satvunma 
mevzuunda'diğer arkadaşlar etraflı izahat ver
dikleri için sözlerime burada son verirken hu
dut boylarında, nöhet bekliyen eski silâh ar
kadaşlarımı yürekten ıselâmlar, yurt hizmetin
de Allahm kendilerini korumasını dilerken 1963 
yılı bütçesinin Bakanlığa hayırlı olmasını te
menni ederim. (Alkışlar)^ 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, içinde bulunduğumuz Batı İttifak 
toplumunda beliren yeni iki nazik durum kar
şısında Milli Savunmamızın âcil ve nazik yeni 
kararlar alması icabettiği kanısındayım. Bun-
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lardan birincisi; Fransa'nın nükleer silâhların, I 
Avrupa'da Amerikan etkisinden uzak olarak 
bağımsızlığını ele alması iddiası ile, Avrupa 
müdafaasını yalnız bölgesel görüşle idare te
mayülü göstermesi. 

ikincisi; Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümetinin, yeni füze gelişmeleri ısebebiyle, Or
ta - Doğu'da ve Akdeniz bölgesinde bulunan üs
lerini değiştirmek ve bu üslerin prensipleri üze
rinde değişiklik yapmak kararının tarafımız
dan duyulmuş olmasıdır. 

Birincisine göre, bundan sonra, NATO'nun 
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada da dâ
hil olmak üzere, Atlantik'te ve Avrupa dışın
da bulunan müttefiklerimiz de dâhil olmak üze
re, müdafaa sisteminde Türkiye'nin şimdiye 
kadar tesbit edilmiş olan önem ve görevleri 
artık temelinden değişik bir manzara arz eder. 
Buna uyulacak şekilde, yani ittifaka güven
mekten ziyade, memleketimizin, Allah göster
mesin, bir buhran halinde, Millî Mücadele'de 
olduğu gibi, her şeyden evvel kendi kuvvetine, 
kendi vazife duygusuna ve kendi hazırlıkla
rına güvenmesi icabettiği kanaatindeyim. 

Kaldı ki füzeler meselesinde, füzelerin men
zil ve etkilerinin değişik bir şekle girmiş ol
ması dolayısiyle, Amerika'nın aldığını duydu
ğumuz bu yeni karar, Türkiye'nin bugünkü 
Batı İttifak toplumu içindeki durumunu jeo
politik bakımdan küçümisenir bir vaziyete dü
şürüyor görünmektedir. Bundan doğacak ne
ticeleri telâfi etmek üzere lâzımgelen âcil ve 
hayati yardımları ve tedbirleri müttefikleri
mizden talebetmek zorundayız kanaatindeyim. 

İkinci bir mesele, bugün memleketimizin 
yakın komşularından gelen ihtilâl sesleri do
layısiyle biraz da tedbirsiz olarak, neşriya
ta dikkat ve ehemmiyet vermiyen bâzı haşi
nimizin bâzı manşet terimlerini mesuliyetsiz 
hir şekilde kullanmaları sebebiyle, «Teğmen
ler ihtilâli, bilmem ne ihtilâli» tarzında biz--
de, âdeta kışkırtıcı haleti rahdyelere götü
ren bir temayülü hissetmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım ; Türk ordusunun 
küçük ve bülyük, rütbeli ve rütbesiz her fer
dinin bu temeyüllerden tenzih etmeyi kendim
ce, kaçmılmaız vicdanî bir vazife addederim. 
Gerçi, içinde yetiştiğim, millî müdadelede en 
pahalı, en yoksun şartlar altında Türk Mil
leti köydeki piri fâniden ve erinden başku- j 
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maııdanma kadar tek başına mücadele az
mini asla en müşkül anlarda dahi kaybetmiş 
değildir. Fakat, yine de zamanımızın bu tah
rikçi unsurlarını müsamaha ile karşılamama
mız icabeder. Bugün bir günlük İstanbul ga
zetesinin başyazısında, Meclisimizin bir sayın 
üyesi de olan başyazarının, buna ait tenkid-
leri umursamadan (Ne olur? Ajanlar ne der
se aynını basınımız da yazsın) dediğini gör
düm. Her memleket, «kendi 'bünyesindeki ih
tilâli kendi zaruretleri içinde yapar. Türk 
milleti artık herhangi bir ihtilâli zarureti ile 
karşı karşıya bulunmadığından ve bugüne ka-
darki iki koalisyon Hükümeti ile müstekâr bir 
hale gelmiş bulunduğu kanaatindeyim. Bunu 
bilhassa arz etmek isterim. Şimdi, üçüncü 
bir noktaya geliyorum : Bir ay kadar evvel 
kürsüde vâki bir konuşmamdan sonra iki 
Adalet Partili milletvekili arkadaşım, dışar-
da bendenize şöyle bir sual sordular; «Asım 
Bey, bahsettiğiniz mesele, yani Silâhlı Kuv
vetler tçhizmet Kanununun 35 nci maddesi 
hükmü, Anayasaya aykırı değil midir!.» de
diler. Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 110 
ucu maddesiyle Silâhlı Kuvvetler tçhizmet-
ler Kanununun 35 nci maddesini yanyana 
getirseniz elbette hiyerarşik bulunan bu so
rumluluğun nerde başlayıp, nerede tatbikat 
bulacağı kendiliğinden tezahür eder. Kanun
lar daima normal şartları mütalâa ederler. 
Bununla beraber, Atatürk'ün gençliğe hita
besinde dediği gibi «şayet birgün iktidarda 
bulunanları hiyanet ve delâlet içerisinde gö
recek olan her millî kuvvet, Türk Silâhlı Kuv
vetleri veya başka kuvvetler, kim olursa ol
sun, normal hiyerarşik kanunlara, normal 
esaslara riayet etmeyerek kendilerine, vic
danlarının veya kanunların bu 35 nci madde 
gibi emir ve tâyin ettiği olağanüstü vazife
leri ifada muhakkak ve elbette serbest ola
cakları, kendilerini tamamen haklı ve ser
best görecekleri şüphesizidir. Ama, istisna 
kaideyi bozmaz. Binaenaleyh, Türk Silâhlı 
kuvvetlerinin ikide bir, böyle tarihî bir ola
ğanüstü durum ve zaruret olmadıkça ken
di başlarına ihtilâl çıkaracakları, nizamı mem
leketi devirecekleri şeklinde bir endişeye düş
meye mahal yoktur. Türk Silâhlı Kuvvetleri 
îçhizmet Kanununun 35 nci maddesindeki 
ışık altında görevini buıgün Anayasamın 110 ncu 
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maddesi ile kombine olarak yapmakta
dır. Bununla iki A. P. milletvekili sayın ar
kadaşımın bir ay evvel sordukları sualin ce
vabı verilmiş oluyor kanısındayım. Silâhlı 
Kuvvetlerimize en derin güven ve hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay. 
SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Sayın Başkan ve 

değerli arkadaşlarım; dünya bugün bir cadde, 
üzerinde sağda veya solda, kaldırımlarda, tre-
tuvarlarda yürüyen iki bloka ayrılmıştır. Ve 
böylece vaziyetini tesbit etmiş görünmektedir. 
Sağda Amerika ve komşu devletleri, solda Rus
ya ve peykleri.. Bu, son senelerde nispî bir kuvvet
ler muvazenesi halinde ise de, her an bu denge 
ufak bir ağırlık kaynıasiyle veya bir kıvılcımla 
bozulabilir. Bu itibarla Millî Savunmanın ve 
bütçesinin bütün bütçelere ve işlere tekaddüm 
eden bir bütçe olması lâzım gelir. Gerçi Büyük 
Atamız «Yurtta sul, cihanda sulh» tabiriyle âti
deki politikamızı tesbit ve tâyin etmek lâzım
dır. Ancak şurasını ilâve etmek lâzımdır ki, 
«Eğer ister isen sulbü selâh, hazırı ol cenge». 
Bu bakımdan arkadaşlarım, Savunma Bütçesi 
çok önemlidir. Gerçeklere uygun olarak düşü
nülen 1963 bütçesi, yeni program bütçe olarak 
takdim edilmiş ve 73 madde halinde hazırlan-
mışsa da, malî mülâhazalarla 49 maddeye indi
rilmiş ve ekonomik takatimiz çerçevesinde an
cak % 23 te tutunabilmiştir. Bu itibarla bu 
bütçe bir cari masraflar bütçesi olmaktan ileri 
gidememiştir. 1964 yılında daha geniş imkân
larla mücehhez olarak getirilmesi samimî arzu
muzdur. 

Millî Savunma bütçeleri 425 milyar dolarlık 
millî gelirli Amerika'nın % 11, 2 milyar millî 
gelirli Portekiz'in % 7 olduğu halde bizde maa
lesef sadece % 4,85 olarak kalmaktadır. Pe
ki bu nasıl olacak? Dâhil bulunduğumuz NATO, 
CENTO camiasındaki dostlarımız bunu görmü
yorlar mı? Bu insanın aklına geçen sene de, bu 
sene de haklı bir sual olarak geliyor. 

Şimdi bâzı temennilerim var: Güvenlik un
suru olan ordumuzun aynı zamanda asli vazife 
yanında eğitim imar kon idariyle de meşgul ol
duğu görünmektedir. Bendeniz diyorum ki ; eği
timde koıninizmle mücadele mevzuları da asker
lerimize anlatılmalıdır. Veya bunların taktik
leri, propagandaları hususunda bilgi verilmeli
dir. Keza orman dâvası, ağaç seferberliği bugün 
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vatanımızın bekası kadar önemlidir ve ikinci 
bir millî savunma haline gelmiş bulunmaktadır. 
Timurlenk'in Yıldırım Beyazıt ordularını Anka
ra'dır şimdi yerlerinde yeller esen ormanlara 
saklanmak suretiyle kazanmış olduğunu tarihî 
bir hakikat olarak hepimiz biliyoruz. Keza kü
çük bir misal: Kastamonu'da sadece bir askerî 
depo müdürünün 50 bin fidan diktiğini ve bu
ranın uçak niyetinden masun kılındığını duy
maktayız. Bu itibarla orman seferberliği husu
sunda askerlerimize bilgi verilmesi, orman ko
runmasının öğretilmesi faydalı olacaktır. 

Hurdaya çıkmış malzeme ve bâzı gemileri
miz vardır. Bunlar aylar ve aylarca satılama-
maktadır. Sebebi 2490 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun çıkardığı güçlüklerden ileri 
gelmektedir. Bunların izalesi lâzımdır, 

Atom ve füzeler hakkındaki elektronik ve 
nükleer bilgiler (güçlükleri malûm olmakla be
raber) henüz halka intikal ettirilmiş değildir. 
Bunun birçok acı neticeleri olabilir. Şehirleri
miz birer açık şehir halindedir. Savunma Ba
kanlığının bu mesele üzernde durmasını temen
ni etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, bir dakika
nız var efendim. 

SADİ BİNAY (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Efendim, askerlik dersleri bizim zamanımıza 
göre çok ihmal edilmiş vaziyettedir. Her Türk 
askerdir. Bu derslere de ehemmiyet verilmesi 
lâzımdır. 

Millî Savunma Fabrikalarında, kimyanane
lerde, şurada, burada teknik eleman erozyonu 
mevcuttur. Günkü verilen para azdır. Buna 
mutlak surette bir deva bulunması lâzımdır. 
Birçok memleketlerde ordu yetişmiş eleman alır. 
Biz de yetiştirir cemiyete verir. Ters bir orantı 
gözükmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, son olarak diyorum 
ki, Atatürk ilkesine uygun olarak ve mazide 
geçirdiğimiz Balkan Harbinin acı tecrübelerin
den sonra politikadan uzak, tamamen kışlasın
da, kıymetli kumandanlarının emrinde tam bir 
disiplin içinde, yalnız kendi talim, tesbiyesiyle 
meşgul olan Kahraman Ordumuzun, hiçbir şa
hıs veya zümrenin her hangi bir maksadına alet 
olmıyacağı gibi, sükûn ve huzura mutlak mâ
nada ihtiyacı bulunmaktadır. Bunu temin et-
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mek, buna yardım etmek Yüksek Meclisin ve ye
gan yegan hepimizin ana vazifelerimizden biri
dir ve biri olmalıdır. 

Gece hudutlarda karda, kışta büyük bir fe
ragat içerisinde mukaddes vatanımızı bekliyen, 
hattâ can ve mal emniyetimizi sevgili Bayrağı
mızın altında temin etmeye çalışan Kahraman 
Ordumuzu ve onun çok kıymetli kumandanları
nı, feragatli mensuplarını burada minnetle anar, 
hepinizi • hürmetle selâmlarım. (Alkış] ar) 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Osma. 
ŞtNAHl ÖSMİA (İzmir) — Sayın (Başkan ve 

Türk Parlâmentosunun değermil milletivekilleri, 
Millî Müdafaa Vekâleti 'bütçesi münasebe

tiyle şahsım adına söz «ahmakla içimde ve daha 
doğrusu memlekette kanayan 'bir yara 'halinde 
bulunan çok mühim bir mevzua temas etmek 
istiyorum. Yalnız sözlerime haşlamadan evvel 
hepinizden özür diliyerek 'bir hususu açık ol!a« 
raık 'belirtmek isterim. (Bu konuşmam (hiçbir 
partiye müteveccih olmadığı ıgi'bi hiçbir parti 
'hesabına da değildir. Tamamen şahsî ve sa
mimî düşüncelerimden ibarettir. Bu sebeple 
sabırla dinlemenizi istirham ederim. 

Kıymetli »arkadaşlarım, 
Hepinizin 'bildiği gibi 'bundan iki buçuk ye

ne evvel, birbiri ardusıra Türk ordusuna vuru
lan darbeler bu kutsi varlığın kolunu ve kaim
dim kırmakla kalmamış acısı ve ıs'tıra'bı Türk 
Milletinin sinesine kadar nülfuz etmiş ve şanlı 
ordumuzun varlığında hissedilmiştir. 

(Bugün tarih önünde 'bunun hesabını ver
mek mecburiyetinde »kalacaiklar şu ıhakikati bil
melidirler ki, yapılan hu haksız ve keyfî mua
mele, memleketin en kutsi varlığına kaşiften 
başka 'bir şey değildir. Ordunun gençleştiril
mesi, kadroların daraltılması tezi ile yapılan 
bu tasa ruf; hakikattte ihtilâlin arzu edilen isti
kamete yöneltilmesi için, hu maksada engel, gi
bi görünen, kıymetli Türk kumandan ve su
bayları saf dışı 'bırakılmışlardır. 

Ne üzücüdür ki, hu kıymetlerin hiçbirisi 
bu asîl mesleke girerken ve şerefli mesuliyet
ler taşırken, 'bu kutsi ve onlar için ideal olan 
meslekten bir ıgün, kendi arkadaşları tarafın
dan koyulacaklarını düşünmemişlerdi. 

îşte bu sebepledir ki, ne yapılan vaatler, ne 
verilen paralar ve Jie de bir kısmımı ihsan olu
nan oyalayıcı sivil vazifeler, onlar için her şey
den mukaddes 'olan rütbelerini, parlak yıldızlı 
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üniformalarını unutturamaz ve onun yerini tu
tamaz. 

Onlar için 'hiçbir meslek, askerlik kadar ul
vi, askerlik kadar şerefli-olamaz. 

Meslek sevgisinin yanında, ümit ve istikbal
lerini ve hattâ 'her şeylerini çok 'genç denilecek 
bir yaşta kaybeden 'bu insanların ıstırabını din
direcek, dünyada hiçbir maddi mânevi kuvvet 
yoktur. 

Buna hir misal olmak üzere bu mukaddes 
ocağa valtfıh'ayat eden 'bu değerlerin meslekle
rine olan (bağlılıklarını şu sözlerden anlamak 
kabildir. 

«Bir daha dünyaya gelmek nasibolursa, hir 
meslek seçmek durumunda kalırsak, karşımıza 
çıkacak 'çeşitli mesleklere ait elbise ve kıyafet
ler içinde, yine şerefli ve yıldızlı üniformamızı 
seçeceğiz»' 

Muhterem arkadaşlar, 
Mesleklerinde muvaffak olmuş, iyi lisan bi

lir, memleketi hariçte ve dâhilde şerefle tem
sil etmiş, gümüş liyakat madalyaları almış, ço
cuk denilecek yaşta bu mesleke ıginniş insan
ların bugünkü ıstırabını kim dindirebilir. 

Onlar bugün memleket münevverlerinden 
ve bilhassa siz 'kıymetli parlâmento üyelerin
den yaralarına merhem bekliyorlar. 

Kimsenin yerinde gözü -olmıyan, genç, sıh
hatli, dinamik, 'çalışkan namuslu ve memleket 
sever bu insanların sokaklarda dolaşarak bozu
lan moralleriyle sukut etmelerine kimin gönlü 
razı olur. 

Kıymetli arkadaşlar, 
1961 seçimlerini 'takibeden günlerde, Parlâ

mentonun açılabilmesi için Çankaya'da yapılan 
toplantıda parti liderlerinin kuvvet kuman
danları huzuriyle yaptıkları protokolün ikinci 
maddesi (hepimizin malûmudur. 

Ancak, bu -madde ve izahını bugün için fay
dalı mülâhaza etm'ediğimiz 'hususlar, inkılâp 
emeklisi subayların orduya dönmeleri kapısını 
kapatmış gibi göstermekte ise de hakikat hiç
te böyle değildir. 

Çünkü bu protokolde «42 sayılı Kanun tâdil 
edilmiyeeektir» denilmektedir. Halbuki bu me
sele 42 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
ötürü değil tatbikatının hissî ve maksatlı dü
şüncelerle yapılmış olmasından ileri gelmekte
dir. 
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İBu kanunu tatbik eden o zamanın Millî 

Müdaıfaa Vekili «yani Millî Birlik Komitesi» 
memleketin (milyonlara anal olan, Kara, Deniz 
ve Hava ordusuna mensup binlerce yetişkin 
elemanını, bilhassa yabancı memleketlerde, 
NATO'da ihtisas yapmış, lisan bilir 'birçok 'kıy
metlerini emeikliyel sevik e'derek - o zamanın 
Devlet Başkanının 'dediği gibi - ordunun ko
lunu ve kanadını kırmış, politikaya atılmasına 
sebe'btalmuş ve tunun neticesi olarak da kanun, 
nizam ve disipline 'aykırı 'hareketler 'birbirini 
kovalamıştır. 

'Bunların neler olduğunu sırasıiyle saymak 
istersek 14 1er vak'alsını, '22 Şulbat .olayhırını ve 
en son olarak da Hava Kuvvetlerindeki '11 1er 
hâdisesini zikretmek mümikündür. 

ıBinaenaleyh yanlış 'tafbik edilmiş 'bulunan 
47 sayılı Kanunun yeni .hiçbir kanuna lüzum 
ve ihtiyaç 'göstermeden, Millî Müdafaa Vekâ
letince yani Hükümetçe yeniden ele alınarak 
gözden geçirilmesi 'hem yaıpıimış olan 'bir 'hak
sızlığın telâfisi ve Ihem 'de ziyaa uğramış kıy
metlerden ifaydalanilması yerinde 'olur. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın 
Osma, 

ŞÎNASİ 0;SMA (Devamla) — Nitekim ge
çen sene A. P. ve C. H. P. koalisyonu kurulur
ken iki partinin .salahiyetli idarecileri olarak 
'bu hususu görüşmüş 'ben de düşüncelerimi izan 
etmiştim. 

Binaenaleyh "bu meseleyi 'hem halen ordu
da vazife glören değerli arkadaşlarımızı gücen
dirmeden hâlletmek ve 'hem de yukarda arz 
ettiğim ıgi'bi ordumuz için Ibirer 'kıymet olanla
rı seçmek için yapılacak iş gayet 'basittir. İlk 
•olarak, îniti'b'ak Kanunu .denilen ve ikinci bir 
•haksızlığı 'telâfi için ^hazırlaman ve komisyon
larda 'müzakeresi yapılan kanun en 'kısa zaman
da çıikari'lmalıdır. 

Saniyen, EMÎNSU'lardan isimdi isıralayaıcağım 
"barajları geçmeye müvaıffak 'olanlar ordu saf
larına veya yurt içi teşekküllerine veyalhut da, 
hizim düşüncemize göre Millî Müdafaaya 'bağ-
lanmıası 'faydalı 'olan, sivıil savunma 'hizmetleri
ne arınmalıdırlar. 

Barajlar şunlardır : 
1. Her rütbede yaş haddinde aıs'gari beş se

ne bulunanlar teshit edilmelidirler, 
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2. Müspet sicil almış olanlardan iyinin üs

tünde sicil almış olanlar seçilmelidir. 
3. Umumi ısıh'hi muayeneye ta'bi tutulacak

lardan tamussılh'ha olanlar tefrik olunmalıdır. 
4. Meslekî 'hayatlarından mahkeme kara-

riyle hiç'bir ceza almamış olanlar terfi edilme
lidir. 

5. Verilen paraların defaten veya taksitle 
iadesi sağlanmalıdir. Bu 'suretle miktarları 
800 - 1 000 kişiyi ıgeçmiyece'k olan güzide arka
daşlar, bir sefer vukuunda kendilerinden fay
dalanılması için, hazır olurlar 'ki, yerinde bir 
hal şekli olur. 

BAŞKAN — Tamamdır iSaym Osm a. 
ŞİNASl OS'MA (Devamla) — Bir- dakika 

müsaadenizi rica »ederim. 
'BAŞKAN — 'Sayın Osma'nm sözlerini ta

mamlamasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... 'Etm iyeni er... lKa'bu-1 edilmiştir. De
vam buyurun. 

SİNASİ OSMA (Devamla) — Lû'tifunuza 
çok teşekkür ederim arkadaşlarım. 

Aziz arkadaşlarım, 
.'Sözlerimi 'bitirmeden 'bir noktaya daha işa

ret etmek istiyorum. Şanlı Türk ordusuna te-
sahübetmek istiyenler şunu çok iyi 'bilmelidir
ler ki Türk Silâhlı Kuvvetleri Türk 'Milletinin 
malıdır. Hiçbir partinin malı değildir. 

Demokrasiye inanmış olan 'bu kutsi varlık, 
nereden gelinse gelsin, kimin taralfından telkin 
edilirse edilsin 'her türlü tesirleri (bir tara'fa ite
rek, demokratik rejimin korunmasında Türk 
Milletinin daima yanında olacaktır. Esasen or
dunuz Tütfk Milletinin teminatıdır. 

Bu vesile ile, 'bu güzel yurdun şanlı bekçisi 
değerli Türîk 'Silâhlı Kuvvetlerine ısevlgi ve say
gılarımızı sunar 1'9Ö3 bütçesinin ordumuz için 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — ıSayın Hilmi Ayldınçer. 
HÎLMt AYDINÇER (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, 
İkinci Ktaalisyon Hükümeti programının 

tenkidi esnasında Riyaset makammdan söz iş
miş ve iki mühim konu üzerinde mâruzâtta 'bu
lunmak istemiştim. Maalesef hu [hususta ver
miş .olduğum önerlgem. dahi nazarı itibara •alın
mamış ve .Söz verilmemişti. Programın tatbi
katı cümlesinden olan 'bütçe görüşmeleri vesi-
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lesiyle bu hayati mevzuları arz etmek üzere söz 
almış Ibulunuyorum. 

1. Mesele : Sivil savunma teşkilâtı : 
Millî güvenliğin mühim hir unsuru olan 

sivil savunma teşkilâtı bu'gün Dahiliye Vekâ
leti 'bünyesinde maalesef pasif bir teşekkül ıba-
lindedir. Zamanın termonükleer silâhları kar
şısında atomik bir narhin korkunç tesir ve tah
ribatına karşı cephe gerisinde, yunt içinde ve 
hassatan 'büyük şehirlerde vâki olacak hasarın 
süratle bertaraf edilmesi ve cephenin devamlı 
desteklenmesi hayatî 'önem taışımaktadır. 

Yangıların söndürülmesi, enkazın kaldırıl
ması, yaralıların kurtarma ve ta'hliyeleri ile 
hayatiyetin yeniden tesis ve idamesinin ne ka
dar ehemmiyeti 'haiz olduğuna en küçük bir 
misal olarak geçen de vukua gelen müessif 
uçak kazasını yakından takibedenler takdir 
ederler. Bir 'bar'bin âfeti ise böyle münferit 
ibir hâdisenin milyonlarca mislidir. 

Mulhasematm başlamasından evvel büyük 
şe'hirlerin tahliyeleri, 'halkın yurt içindeki ka-
'bul 'bölgelerine nakli, iaşelerinin 'temin ve 'hat
tâ hasta ve yaralıların tedavisi 'çok mühimdir. 
Bunların hazerden itibaren tat'bikatüarmm ya
pılarak halkın alıştı rılması 'bugünün zaruri 
icaplarındandır. 

Bundan başka; •memleketimizde daima zu
hur etmekte olan sel, zelzele, yangın, gi'bi ta'biî 
âfetlere karşı da 'bu teşkilâtın kurtarma ye taih-
liye vazifeleri vardır. Bu sebeple sivil savun
manın faal, aktif bir teşkilât haline getiril
mesi, yurdun ve milletimizin 'bekası için 'şart
tır. Bu maksatla bir (sivil savunma ordusu) 
kurulması lüzumludur. 

Holânda'da, Almanya'da, -İngiltere ve 
Fransa'da olduğu gibi bu teşekkülün muvaz
zaf 'ordu kadrosu içersinde olması lâzımdır. Zi
ra : Bulgun ceplhe ilerisi, cep>he gerisi yoktur. 
Cepihe ve yurt içi tamamiyle 'bir vatan sathı 
harb sahasıdır. Ordu 'birlikleri eğitimlidir. Ko
runmasını bilirler. Asıl zaiyat teşkilâttan mah
rum sivil [halkımız üzerinde olacaktır. (Sayın 
Millî Savunma Bakanının ve ISaym Millî Sa
vunma temsilcilerinin dikkat nazarlarına arz 
ederim) 

Halihazır durumiyle pasif olan bu teşkilâ
tın Da'hili'ye Vekâleti (bünyesinden alınarak Mil-
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lî Müdafaa Vekâletine devri, 'böylece topye-
kûn memleket savunmasının 'bir elden idaresi 
sağlanmalıdır. 

• 2. 'Mühim mesele : 
'Türk Silâhlı Kuvvetlerinin modern harbin 

ihtiyaçlarına göre teçhiz ve teslihinin yanında, 
hu silâh ve malzemeyi kullanacak elemanların 
sevkü idare unsuru olan ve 42 sayılı Kanunla 
kaybedilen çok büyük kıymetlerin orduya 
dönmeleri meselesi! Yani EMİNİSU dâvası! 

Mu'hterem arkadaşlarım; biz 'her türlü his
ten uzak, sadece ve sadece yurdumuzun ve >aziz 
milletimizin beka ve teminatı olan ş'anlı ordu
muzun kıymetlerinden 'hiçjbir zerresinin feda 
edilmemesini 'böylece daima en üstün bir emir 
kumanda (Seviyesinin muhafazasını canı gönül
den arzu 'etmekteyiz. 

Bu'gün 147 lerin, 55 lerin dâvası 'hal edilmiş
ken, dünyanın Ihiçbir tarafında görülmemiş 
böylesine hatalı, keyfî, gelişigüzel, hissi bir ta
sarrufun düzeltilmesini memleket selâmeti 'ba
kımından, millî 'huzurun temini bakımından lü
zumlu ve zaruri görmekteyim. 

Büyük Asker Atatürk'ün (Bir ordunun kud
reti, ısu'bay ve kumanda heyetlinin kıymetiyle 
ölçülür) ilkesi cümlesinden olan 'bu dâvanın 
kısa bir zaman içinde halledilmesini ümidet 
ı inekteyiz. 

Sayın Reisicumhurun 13 Kasım 19'60 tari
hindeki beyanlarında (Ordunun kolunu budunu 
kırdık!) ayrıca bir 'başka beyanlarında ise 
(Biz orduyu tasfiye değil tahribetmişiz!) 'bu
yurmuşlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz doğrudan doğruya, eğriye eğri demeye; 

hakikatleri 'bütün çıplaklığı ile ®erd etmeye 
memleketin hayır ıselâmeti ve aziz vatanımızın 
bekası için ne lazımsa yapmayı bu kürsüden 
yemin etmiş bir milletvekili olarak kolsuz, 
Ibutsuz, tahribedilmiş ordumuzun kol kanadının, 
budunun yerine takılmasını istiyoruz! Hata ya
pılmıştır deniliyor! Bu kâfi değildir! Hatadan 
d'önmek 'bir fazilettir. BilhaıS&a 'bu 'hata yurdu
muzun heka ve teminatını ilgilendiriyorsa bu 
dönüş fazilet değil 'bir vazife olur! 

Bunda 'hem memleket ve milletin yüksek 
menfaati var (hem. de kanayan bir yaranın te
davisi, derin bir ıstıra'bın son bulması var. 
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Muhterem 'arkadaşlarını, sözleri'me ıson ve

rirken : 
Balkan Haı'binden, Çanakkale'den, ılstiklâl. 

Harbinden hayatta kalan eski muhariplerle 
bunların dul ve yetimlerinin ayrıca.- -diğer bil
cümle eski emeklilerin ve dul ve yet inil erin in 
maddi ipenişanlı klanın düzeltecek bir kanun ta
sarısının Hükümet tarafından getirilmesini-de 
önemlo temenni etmekteyim. 
Hürm eti erimle. < (Alkış! ar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bir kifayet 
önergesi 'gelmiştir. Ancak Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinin tümü üzerinde ne kolmisyon 
.ne de Hükümet (görüşlerini bildirmemiştir. Mü
saade «oderseniz bu kifayet önergesini Hükümet 
ve komisyon konuştuktan sonra oyunuz:) suna
cağım. 

Buyurunuz, Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 

&ANÖAR (îstan'bu]) — 8ayin Başkan, Millet 
Meclisinin iSaym üyeleri : 

ıSözlerime Yüksek Heyetinizi, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri adına, saygı ile selâmla başlamak 
istenin. (Alkışlar) 

Millî Savunma Bakanlığının, iki milyar ye
kiz yüz üç milyon liraya baliğ 'olan 1963 malî 
yılı bütçe teklifi; Bütçe Karımı Komisyonunca 
vakıfhanc bir surette en ince teferruatına ka
dar tetkik ve tahlile tâbi tutulmuş, Cumhuri
yet Sönatosunda müzakere ve 'kabul edilerek 
huzu runuza gel iniş bulunmakt ad ir. 

Bütçe teklifimiz üzerinde dilek <ve temen
nilerde bulunan arkadaşlarımızın, bu irşatların
dan savunma hizmetlerimizin ifasında büyük 
ölçüde faydalanacağız. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin, savunma hizmetleri 
hakkında Yüksek Meclisi aydınlatıcı 'mahiyet
te kısa ve özet-halinde bâzı bilgiler sunaca
ğım. 

Arkadaşlarımın dilek ve temennilerinin bu 
mâruzâtım arasında cevaplarını bulacaklarını 
ümidetmekteyim. 

Şayet bu izahatım, bu dilek ve temennileri 
kapsamıyorsa bu takdirde sorularına ayrı ayrı 
cevaplarımı arz edeceğim. 

B) 'Genel hususlar .-
Her yıl olduğu, gibi, 1963 malı yılı bütçe 

teklifimizde, Yüksek Meclisimizin tasvip ve ka
bulünden sonra İSilâhlı Kuvvetlerimiz için ma-
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lî bir plân ve direktif mahiyetimi tanıyacak
tır. 

Huzurunuza getirmiş olduğumuz bütçe tek
lifinin hazırlanmasında, Silâhlı Kuvvetlerimizi 
zorlıyan sebepler; 

Dünyanın bugünkü siyasi ve askerî duru
mu, 

Bu dünya durumu içerisinde Silâhlı Kuv
vetlerimizin millî ve milletlerarası vecibeleri, 

Silâhlı -Kuvvetlerimizin'bu vecibeleri yerine 
kifayetle getirebilmesi için her an hazır bulun
durulması, 

Halimde /özetlenebilir. 
Memleketimiz NATO ve OENTO anlaşmala

rına. dâhil bulunmaktadır. 
Hususiyle NATO Ani aşmadı dolayısiyle bâ

zı yüklemlerimiz vardır. 
Geniş hudutlarımızdan Sapılacak her türlü 

tecavüzü, karşılıya bilmek, içde ve dışta barışı 
devam ettirebilmek, 

Her an savaşa, hazır kuvvetli ve modern 'bir 
orduya malik olmakla mümkündür. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin millî vecibeleri : 
Ordumuzun Millî 'vecibeleri, gerek Anayasa-

'da, gerekse iç. Hizmet Kanuııumuz'da gayet ve
ciz bir şekilde açıklanmıştır. 

ıSilâh'lı Kuvvetlerimiz, Türk yurdunu, Tür
kiye Cumhuriyetini ve millî egemenliği koru
mak ve kollamak ö'devi ile yüklemlidir. 

Bu ödevin emıniyetle ve güvenle tahakkuku
na çalışan Türk 'Silâhlı Kuvvetlerimizin yurdu
muzun savunma anlamı içinde nHodern harbin 
icabettirdiği muayyen bir teşkilât, eğitim ve 
lojistik faaliyetler 'bakımından muayyen bir 
standarda ulaştırılması ve bu seviyenin devam
lı ve mütekâmil bir. hız temposuna uygun ola
rak idamesi lâzım ve zaruridir. 

Milletlerarası vecibelerime lgelin.ee : 
NATO maksatlarına tahsis edilmiş olan 

kuvvetlerimizin, personel, silâh, araç, gereç, ve 
lojistik hizmetleri bakımından belli bir stan
dart seviyede bulundurulması, 

NATO Eııfrastrüktür programına ıgöre, 
NATO ödeneklerinden yapılan NATO bina ve 
tesislerinin, 

İşletme, bakım ve onarım masrafları, 
Bu tesislere ait mahallî kolaylıklar, 
Emniyet birliklerinin ve tesislerinin millî 

kaynaklarımızı a yaptırılması, 
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Yurdumuzda ve diğer üye devletlerde inşa 

edilen NATO tesisleri giderlerine, (belli bir 
oranda katılmak, 

Gibi mükellefiyetlerimizdii'. 
.!.Bu caydığını mükellefiyetler, milletlerarası 

vecibelerimizin yerine ıgetiri'lmeşine matuf bu
lunmaktadırlar. . j 

Bu vecibelerimiz dolayısiyle, harb tekniği
nin çabuk ve daimî 'bir surette ilerlemesi, 'bu
nunla paralel olarak silâh, araç ve ıgereçleri- ; 
mizin de gelişmesine, sık sık yenileriyle değiş- I 
tirilmesine .sebebolunaktadır. j 

ıSonı derece pahalı ve kiompili'ke 'bir vasıf i 
taşıyan bu silâh ve araçların, ekonomik bir 
tarzda kullanılması ancak, kalifiye bir per-
sonel ıgücü ile 'çok iyi bir eğitim sistemine bağlı 
bulunmaktadır. | 

ıSilâ'hlı Kuvvetlerimizin, .atomik silâhlarla 
teslihi, NATO camiası içinde üye devletlerle I 
müştereken hazırlanan kuvvet hedefleri esası
na ıgöre yapılmaktadır. 

'Türkiye olarak izlen inekte olan millî siyase- ı 
timiz, bugünkü milletlerarası şartların 'daha i 
uzun tbir süre devam edeceği faraziyesine da
yanmaktadır. 

Halen içinde bulunduğumuz milletlerarası 
siyasal durum, Silâhlı Kuvvetlerimizin her yön- j 
den .gelecek tecavüzlere karşı koyacak şekilde i 
haızır bulundurulmasını gerektirmektedir. 

Bâzı gazetelerde yazıldığı gibi Adana ve sa- j 
ir hava meydanlarımızda Jüpiter füzeleri yok- j 
tur. Olmıyaıı (bir şeyin kaldırılmasına 'başlan-
dığı yolundaki haberlerin de tabiatiyle haki
katle alâkası 'olmaz. 

'•Bunun dışındaki sahalardaki Jüpiter füze- i 
leri iki taraflı anlaşmalar ile konduğuna göre 
hiz şüphesiz ki, aynı şekil ve u;sul ile kaldın-
lir. Sentiz 'böyle bir icrai karara varılmamış
tı r. Bu mevzuda Hükümetimizin ilk temas ve 
fikrini dalı a evvelce arz etmiş idim. Henüz ni- j 
hai bir safhaya gelmemiş olan !bu mevzuda ye- ! 
ni söylenecek bir husus olmadığını bilhassa | 
işarette 'fayda görürüm. 

Memleketimizin, jeopolitik durumu nükleer | 
çağın zaruretleri diğer devletlerde" olduğu ıgibi, | 
bizde de Millî Savuınma hizmetlerine ayrılan 
bütçesine daima artan ve değişen bir vasıf ver
mektedir. 

Yatan sathına yayılmış olan yeni tesisleri- • 
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miz işletmeye açılmaları ile beraber bütçemize 
lher yıl yeni yeni külfetler yüklemektedir. 

Bu itibarla Silâhlı Kuvvetlerimizin masraf
larına her malî yıl, artan istekler 'halinde yük
sek kurulunuza sunmak zorunda kalınacak
tır. 

Bu artan masraflarımızın karşlana'bilnıesi 
için, dış yardımların artırılması keyfiyeti Ba
kanlığımızın da üzerinde durduğu önemli me
selelerden «birisini teşkil etmektedir. 

Ancak, bu problemin 'halli tek taraflı ol
mayıp yardım yapan memleketlerin kararının 
da inzimam etmesi lâzımgelmektedir. 

C) Personel hizmetleri : 
Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'nin. savun

ma gücünün hayati unsurunu teşkil eden Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin personel (hizmetleri, mev
cut kanun ve talimatlar gereğince devamlı iş
liye u faaliyetlerimizdir. 

Yurdumuzun, modern harbin tekniğine uy- . 
gun olarak emniyetle savunulması ve Silâhlı 
Kuvvetlerimizin belli bir standardı muhafaza 
ve idame edebilmesi için büyük gayretler sarf 
edilmektedir. 

Personel faaliyetlerinin başında emir ve ko
muta makanizmasmı kuran ve işleten subayla
rımızın iSilâhlı Kuvvetlerimizde terfi ve tefey
yüz işlerini liyakat ve ehliyet esaslarına bağ-
lıyan ikamın tasarısı 'T. B. M. M. ne sunulmuş 
bulunmaktadır. Bu kanun ile subaylarımızın 
gösterecekleri kabiliyetler nisbetinde yüksel
meleri da'ha realist ölçülere bağlanmış olacak
tır. 

Diğer taraftan ufkî terfi sistemi ile de bu
günün üst- rütbelerde ıgörülen kadro şişkinlik
lerine ilerde meydan verilmemesi sağlanmış ola
caktır. 

Anlaşmalarla yürüttüğümüz teşkilâtlar için
de vazife alan subaylarımızın görevlerini daha 
iyi yapabilmeleri için, diğer milletlerin tatbik 
etmekte oldukları itibari rütbe esası kabul edil
miştir. 

Ayrıca, personele her yıl sicil verilmesi ile 
de hem 'çalışma randımanının artması sağlan
mış, 'hem de personelin liyakat derecelerine gö
re ka'demelenmesi temin edilmiş olacaktır. 

Evvelce bâzı zaruretlerin icabı olarak 1962 
yılında subay ve astsubaylarımız arasında bü
yük çapta makiller yapılması suretiyle tâyin 



M. Meclisi B : 51 
işleri norma] 'hale ^getirilmiştir. 1963 yılında 
nakiller nıormal olacaktır. 

Emeklilik işlemleri istekliler arasında ve 
normal olarak cereyan etmektedir. 

42 sayılı Kanunun uygulama süresi 1965 yı
lında biteceğinden, önümüzdeki yıllarda emek
li isteklerinin ,büyük çapta artacağı tahmin 
edilmektedir. 

Hizmeti aksatmamak ve personelinde mağ-
duruyetkıe meydan vermeden emeklilik işlem
lerinin yürütülmesini sağlamak amacı ile, 42 
sayılı Kanunun tatbikatının hir müddet daha 
uzatılması düşünülmekte'dir. 

Ordumuzda izinler normal olarak verilmek
tedir. 

Yurdumuzun muhtelif .mahrumiyet bölgele
rinde ve çok yorucu şartlar altında hizmet gö
ren Silâhlı Kuvveti e rimizin mensup'] arının gö
revlerimi daha iyi yapabilmeleri maksadı ile, 
lüzumlu sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalış
malar yapılmaktadır. 

Ordumuzun küçük rütbeli subay ihtiyacını 
^karşılayan 97 sayılı Yedek ıSubay Kanununda 
bir değişiklik yapılması düşünülmemektedir. 
!Bu kanunla yedek ısubay öğretmen hakkını ik-
tisabetmiş 'olanlardan kaynaklarında 'bulunan
ların mevcutları bitinceye kadar bu kanun hü
kümlerinin tatbikine devam olunacaktır. 

Bu kanunun hükümleri dışında kalan lise 
mezunlarının er olarak hizmete alınmaları su
retiyle de, ordumuzun harb gücü daha iyi bir 
seviyeye ulanmış olacaktır. 

Deniz ve jandarma sınıflarınım hizmet sü
releri de iki yıla indirilmek suretiyle kuvvetler 
arasında eşitlik sağlanmıştır. 

D) istihbarat hizmetleri : 
Hepinizin hildiği gibi Silâhlı Kuvvetlerimi

zin sevk ve idaresi için istihbarat hayati bir 
önem taşır. 

'Silâhlı Kuvvetlerimizin eğitim sahasında bü
yük önem taşıyan istihbarat hizmetleri devam-
'lı hir faaliyet içinde yürütülmektedir. Ancak, 
hu faaliyetlerin hir plânı içinde geliştirilmesi 
ve- devam etfefaeilmesi ile memleketimizin güven
liği en emin bir şekilde sağlanmış olabilir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin muhtelif seviyelerin
deki istihbarat ve istihbarata karşı koyma faali
yetleri salahiyetli ve yeterli personel tarafından 
en mükemmel bir sevivecle yürütülmektedir. Ay-
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rica muhtelif kurslar açılmakta ve subay, astsu
bay ve erlerimiz yetiştirilmektedir. 

Bu eğitim ve çalışmalarda esas hedef muhte
mel mütecavizlerin imkân ve kabiliyetlerini kıy
metlendirmek ve buma göre savunma gücümüzün 
kudret ve kabiliyetini artırmaktır. 

E) Harekât ve teşkilât faaliyetleri : 
Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin harekât plânları 

yurdumuzun muhtemel mütecavizlere karşı mo
dern harbin stratejik ve taktik tekniğine uygun 
esaslara göre savunul ması prensibine istinudet-
mektedir. 

Bu esas prensibe göre Silâhlı Kuvvetlerimiz 
konuş ve kuruluşa geçirilmiştir. 

NATO savunma camiasına dâhil olmamız do-
layısiyle muhtelif NATO karargâhlarında komu
tan, kurmay başkanları, başkan ve şube müdür
lükleri ile proje subaylığı gibi vazifeler gören 
subaylarımız vardır. 

Genelkurmay Başkanımız bu teşkilâtın en 
yüksek askerî ve idani makamı olan ve-NATO'ya 
dâhil devletlerin Genelkurmay başkanlarından 
müteşekkil olan askerî komitenin bir üyesidir. 
NATO ittifakı içindeki en yüksek askerî sevk ve 
idare mekanizmasında NATO savunması ile ilgili 
meselelerde Genkur. Bşk. nımızın karar ve yet
kisi mevcuttur. 'Binaenaleyh yurdumuzun ve do
lay isiyle NATO'nun savunmasını yapacak kuv
vetlerimizin sevk ve idaresinde bir aksaklık olma
sı bahis konusu değildir. 

Kara Kuvvetlerimizin birinci kademe birlikle
ri pentomik tümen bünyesindedir. 2 nci kademe 
birliklerimiz, ise vazifelerinin özelliği dolayısiyle 
pentonik kuruluşuna geçirilmelerine çalışılmakta
dır. 

Deniz Kuvvetlerimizin modern su üstü ve de
nizaltı gemileriyle teçhizi için devamlı çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Kendi tersanelerimizde yapılabilecek olan ge
miler için de çalışmalar fiilî safhaya intikal etmiş 
bulunmaktadır. 

Hava Kuvvetlerimizin modern uçaklarla tesli-
hine çalışılmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin daha modern hale ge
lebilmesi için gerekli faaliyetlere .1963 yılı içinde 
devam edilecektir. 

F) Eğitim faaliyetlerimiz : 
Silâhlı Kuvvetlerimizin komuta kademesini 

daha liyakatli bir seviyede yetiştirmek için çeşit! 
iç. ve dış kurslarda muhtelif kademedeki subayla-
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rımıza en yeni bilgiler verilmektedir. Silâhlı Kuv
vetlerimizin subay kaynağı olan Harb okluları
mızın da müstakbel ihtiyaçlara cevap verecek şe
kilde ve modern olarak teşkilâtlanmaları maksa
dı ile çalışmalar yapılmaktadır. 

Yabancı dil öğrenimine önem verilmektedir. 
Bu maksatla açılan Ordu Dil Okulunda her yıl 
muhtelif sınıflardan yüzlerce .subay ve astsubay
larımıza yabancı dil öğretilmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin astsubay ihtiyacını 
karşılıyan okullarımızın modern harb ihtiyaçları
nı karşılayacak şekilde öğrenim programları üze
rinde çalışılmaktadır. Açılan bu iç ve dış kurslar
da en yeni bilgiler verilmektedir. 

Paim'a gelişen silâh ve vasıtalardan en iyi şe
kilde istifade ancak okuma - yazma bilmekle 
kabil otftıaktadır.' 

Amerikan İktisadi iş Birliği Teşkilâtından te
min edilen yardımlarla Ordumuzda kurulan mo
dern okuma yazma okullarında her yıl 50 - 60 bi
ne yakın ere okuma - yazma öğretilmektedir. Di
ğer kurslarla ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve as
kerlik hizmet sürelerinden sonra memleket kalkın
masında hizmet edebilecek yeterlikte, şoför, tel
sizci, radyo oparatörü, tamirci, dökümcü gibi çe
şitli niteüikte teknik personel yetiştirilmektedir. 

* * • * . 

Lojistik faaliyetlerimiz : 
Muhterem arkadaşlarım, 
Modern harblerde silâh ve vasıtaların durma

dan gelişmeleri ve bunun neticesi yeni silâh ve 
malzemelerin stratejik ve taktik sahaya intikali 
dölayısîyle, lojistik faaliyetler ve ihtiyaçlar da o 
nisbette değişmekte ve artmaktadır. 

Bu ihtiyaçlar geniş ölçüde bir ikmâl faaliyeti
ni ortaya koymaktadır. 

Bu faaliyetler biri idame diğeri do stoklama 
gibi iki alanda büyük ihtiyaçlar halinde meydana 
gelmektedir. 

Geriellrarmây Başkanlığımızca Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin harekât plânlarına göre konuş ve 
kuruluş düzeni içinde yer alan birliklerimizin ev
velâ teşkil ve idame; sonra da müstakbel bir har
ben ihtiyaçlarına göre beliren lojistik hizmetleri
nin karşılanması gerekmektedir. Bu da lojistik 
plânlarımıza istinadetmektedir. 

Hep bilindiği gibi bu ihtiyaçların tedariki için 
iki kaynağımız vardır. 

Bir; millî ve diğeri de; ikili anlaşmalarla sağ
ladığımız dış kaynaklardır. 
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Millî kaynaklarımızdan Muıhterem Yüksek 

Meclisin M. S. B. lığına tahsis ettikleri bütçe im
kânları nisbetinde faydalanmaktayız. Dış kay
naklardan âzami ölçüde istifade edebilmek için 
her türlü gayret sarf edilmektedir. 

Bu arada Amerika Birleşik Devletlerinin 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine şimdiye kadar yapmış 
oldukları yardımları şükranla zikretmek isterim. 

Çeşitli ikmal maddelerinden stok ihtiyaçları
mız 14 milyar liranın üstünde bulunmaktadır. Bu 
stokların bir plân ve program dâhilinde temini 
için gerekli çalışmalar yapılmakta ve imkânlar 
araştırılmaktadır 

Silâhlı Kuvvetlerimizde beslenme işleri, Ordu 
Beslenme Enstitüsü tarafından kalori, vitamin 
gibi belli başlı faktörler dikkate alınmak suretiy
le tesbit olunan beslenme rasyonlari ile yapılmak
tadır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin beslenme sistemini ve 
muhasebesini daha modern usullerle götüren bes
lenme Kanunu halen Hükümetin bakanlıklarında 
incelenmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin et ihtiyacı Et ve Ba
lık Kurumumun bulunduğu bölgelerde bu kurum
lardan diğer yerlerde serbest piyasadan sağlan
maktadır. 

Beslenme işlerinde önemli rol oymyan mut
fakların mazotla, çalışır hale getirilmesine başlan
mıştır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin, giyim, kuşam işleri 
de ele alınmış her türlü ihtiyaçları karşılayacak 
niteliğe getirilmiştir. Tip tip elbise yapılmış,, ka
put parka haline getirilmiş, fotinin şekli değişti
rilmiş, dayanma kabiliyeti artırılmıştır. Giyim, 
kuşam işleri ile mutfaklarda yapılan bu değişik
lik ve değişmeler her yıl bir plân dâhilinde ve 
bütçemizin imkânları ölçüsünde sağlanmaya çalı
şılmaktadır. -

Bir sefer halinde bütün ordu mensupları aynı 
çeşit gıda ile beslenir ve aynı giyim eşyasını gi
yerler. 

Bâzı hallerde, belirli yerlerde ve belirli bir
lik ve teşkillerde bulunan subay ve astsubayla
rın barışta da erler gibi beslenebilnıeİerdni müm
kün kılan 7043 sayılı Kanunun bu hükümleri, 
olağanüstü hallerin ilgası dolayısiyle tatbikatı 
kaldırılmış idi. 

özel şartları haiz 'bulunan yerlerdeki subay, 
astsubayların bu hükümden faydalanmalarını 
sağlıyacak bir (kanun tasarısı halen Meclistedir. 
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Tasarının bir an Önce kanunlaşması şayanı arzu
dur. Ulaştırma masraflarımızın asgari hadde 
indirilmesi için askerî taşıt araçlarından fayda
lanmak usullerine (başvurulmaktadır. 

H) inşaat işlerimiz : 
Türk Silâhlı Kuvvetleri, 1 nci Dünya Sava

şı ile Kurtuluş Savaşı ısonunda tarihî 'kışlalarda 
barış şartlarına göre iskân edilmişti. 

İkinci Dünya Savaşından önceki günlere ka
dar bu kışlalar ihtiyaca göre tamir ve inkişaf 
ettirilmiş ve bâzı yeni 'kışla ve tesisler de ya
pılmıştır. 

İkinci Dünya Savaşının devamı süresince 
birliklerin sıkışık yer değiştirmesi dolayısiyle, 
barındırma ihtiyacı fennî şartları bülunmıyan 
binalarda karşılanmış ve bu müddet zarfında 
sabit garnizonların inşaatı mümkün olamamış
tı. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında ve bilhassa 
1961 reorganizasyonundan sonra ordu konuş 
plânı istikrar .kesbetmiş olduğundan Silâhlı 
Kuvveitlerin barındırma şartlarının ıslah ve tev
siine çalışılmaktadır. Hükümetin ana direktif
lerine uygun olarak ordunun barındırma duru
munun da 5 yıllık plânlarla halli düşünülmüş 
ve 1 nci 5 yıllık plân hazırlanmıştır. 

1 nci beş yıllık plânın tahakkuku için 1963 
, malî yılından itibaren her yıl vasati 460 milyon 
tahsisat alınmasını gerekmektedir. Halbuki, 
bu yıl ancak inşa/at hizmetleri için 145 milyon 
lira ^ayrılmıştır. Bu ödenekle, en önemli ihtiyaç
larımızı sağlamayı hedef tutmuş bulunuyoruz. 

Hazırlanan standart projelere göre bir pi
yade muhabere garnizonu (Topçusu dâhil) 13,5 
milyon TL., îs. Tb. Garnizonu 5 milyon TL., Tü
men Karargâh binası 1,5 milyon TL., 400 yatak
lı bir hastane 16 milyon TL., bir huduit karako
lu (Kuleli) 120 bin TL., (Kulesiz) 80 bin liraya 
mal olmaktadır. 

Hudut birliklerine ait binaların devletin şe
ref ve satfeti ile mütenasip bir şekilde standart 
plânlarla inşası ön plâna alınmıştır. 

Bunlardan 37 standart projelere göre yapıl
mış, 89 u esaslı onarılmıştır. 48 ininde tamirle
ri plânlanmıştır. 

Bugün memlekette 602 askerlik şubesi olup 
77 si standart tiplere göre inşa edilmiştir. 346 sı 
miri binalarda 31 i Hükümet konağında 225 i 
kiralık binalardadır. 

16 . 2 l1963 0 : 2 
I Bundan sonra yapılacak Askerlik Şubeleri 

lojmanlı olarak inşa edilmektedir. 
Halen 43 hastane mevcuttur. Bunlar bugün

kü durumları ile ihtiyacı karşılıyaımamaktadır. 
1961 - 1962 yıllarında Çamlıca Verem Hasta

nesi, An'kara Meviki Hastanesine ek bir blok 
ilâve yapılmış olup Ibu yıl hizmete girecektir. 

Birçok hastaneler de tadil ve onarılmıştı r. 
I 1963 plânına Sivas ve Ağrı'da iki yeni hastane 

yapılması plânlanmıştır; 
Subay ve astsubaylar için memleketin muh

telif bölgelerinde 1960 yılı sonuna kadar 1986 
lojman inşa edilmiştir. 

1963 yılı sonunda 4 600 lojman hizmete gir
miş olacaktır. 10 senede alınacak 540 milyonla 
inşa edilecek lojmanlar ancak subay ve astsu
bay lojman ihtiyacının % 25 ni karşılıyacaktır. 

| AID dan alman teknik yardım ile lf6 yerde 
j 41 ünite okul inşa edilmiştir. Her bir ünite 400 

erin modern bir şekilde barındırılmasını sağla
makta ve Ibir devrede 16 500 erin okuma ve yaz-
masını sağlamaktadır. 

Ayrıca 1962 yılında aynı» teşekkülden alman 
teknik yardım ile okullarının dershane ihtiya
cını karşılamak üzere 10 yerde 18 dershane bi
nası inşa edilmiş ve hizmete girmiştir. Bu 18 bi-

I nada 268 dershane mevcııdolup her bir dersha
ne 20-40 kişiliktir. 

Garnizonların su durumu uzun yıllar ele alın
mamış bir konudur. 178 sayılı Kanuunla Devlet 
Su İşleri Bütçesinin her yıl % 6 ilâ 6 sı ve Ba
kanlık bütçesinden de imkânlar nisbetinde ay
rılan Ödenekle bu problemin halli yoluna gidil
mektedir. 

Su sıkıntısı çekilen 250 garnizonumuz var
dır. 1962 yılında 109 garnizonun etüt ve proje
leri tamamlanmış, 51 garnizonda inşaata geçi
lerek 26 sının inşaatı tamamlanmış ve 25 i de 
1963 yılında sarih olarak devam etmektedir. 

Ayrıca, 27 garnizonda sondaj yapılmış 22 
sinde müspet netice alınmıştır. 

1963 yılına devreden susuz garnizon 224 tür. 
62 si 1963 programına alınmıştır. Ayrıca 1963 
programına 202 garnizonda hidrojeolik etüt ile 
30 sondaj plânlanmıştır. Yukarda arz edilenler 
1963 yılında tamamlanırsa 1964 yılında susuz 
garnizon adedi 137 ye düşmüş olacaktır. 

Halen kadrolu 29 ceza evi vardır. 4 ceza evi 
I inşasına başlanmış ve 2 si hizmete* girmiş diğer 
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ikisi de Mayıs 1963 ayı sonunda hizmete gire
cektir. Bundan başka ceza evlerinin iyi bir hale 
getirilmesi için yeniden 5 ceza evi plâna alın
mıştır. Ayrıca 70 kadrosuz ceza evi vardır. 

Silâhlı kuvvetlerin iskân durumunun biran 
evvel arzu edilen seviyeye ulaştırılması için 189 
sayılı Kanunla tadil edilen 6771 sayılı Kanun 
çıkarılmıştır. 

1962 yılı sonuna kadar bu kanundan fayda
lanılarak ancak 8,5 milyon T.L. sı sağlanmıştır. 

Bâzı şartların tekevvün edememesi dolayı-
siyle bu kanundan beklenen fayda maalesef sağ-

- lanamamıştır. 

1) Enfrastrüktür hizmetlerimiz : 
Enfrastrüktür tesisleri NATO Devletlerinin 

iştirak hisselerinden vücuda gelen ve adına 
NATO Müşterek Enfrastrüktür Fonu denilen 
paralarla yaptırılan sabit tesislerdir. 

1961 - 1964 yılları için Türkiye'nin bu fona 
iştirak hissesi % 1.1 dir. 

Her yıl NATO 'Devletlerinde yaptırılacak 
Enfrastrüktür tesisleri dilim tâbir edilen prog
ramlarla tesbit edilmektedir. 

1953 yılında TV ncü dilimden itibaren mem
leketimiz içinde Enfrastrüktür tesisleri prog-
ramlaşmış ve inşaatına başlanmıştır. 

Yapılmış ve yapılmakta olan Enfrastrüktür 
tesisleri genel olarak; 

— Hava meydanları, 
— Akar yakıt tesisleri, 
— Deniz üssü tesisleri, • 
— Muhabere ve elektrnonik tesisleri, 
— Atomik silâh depoları, 
— Nike mevzileri, ve harb karargâhlarıdır. 

Dilim programlarına göre yapılması plânla
nan tesisler için XIII ncü dilimlerden Türkiye'
ye ceman 121 milyon 392 bin sterlin yani 2 
milyarın üstünde Türk lirası tahsis edilmiştir. 

Yapılmakta olan NATO Enfrastrüktür tesis
lerinin kullanılır bir duruma gelmesi ve işlet
meye açılabilmesi için Türkiye olarak; 

— Arazi teminine, 
— Mahallî kolaylık adı altındaki su, elek

trik ve irtibat yolları ile, 
— iskân ve idari tesisleri binalarının yapıl

masına, 
— Bakım ve işletmesine ait taahhütlerimizi 

yerine getirmemiz lâzımdır. 
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I Bu sebeple bu işlerin NATO Enfrastrüktür 

işlerine muvazi olarak yürütülmesi millî bütçe
ye yeter miktarda ödeneğin konulması ile müm- -*' 
kündür. 

Yapılmakta olan tesislerin memlektimize 
sağladığı faydalar; 

— Savunma sistemimizi kuvvetlendirmekte, 
— Teknikte en son yenilikleri ve dövizi 

memleketimize getirmekte ve yeni iş sahaları 
açmak şeklinde özetlenebilir. 

J ) Sağlık işlerimiz : 
Türk Silâhlı Kuvvetleri sağlık işleri genel 

olarak normal cereyan etmektedir. Orduya alı
nan yedek subaylar ve erler ve diğer personel 

. sıkı bir sıhhi muayeneye tabi tutulmaktadırlar. 
tçhizmet Kanunu hükümlerine göre de mu

vazzaf subay ve astsubaylar üç yılda bir peri
yodik olarak sıhhi muayeneden geçirdiler. Bu
laşıcı hastalık çok azdır. Tek - tük rastlanan 
tifo vakaları zamanında alınan tedbirlerle sön
dürülmekte ve salgın zuhuruna mâni olunmak
tadır. 

Orduda tüberküloz durumu da ele alınmış
tır. Eğitim merkezlerinde tüberküloz taraması 
ve ıB.C.Gr. aşısı tatbik edilmektedir. Orduda her 
hangi 'bir sebeple bu hastalığa yakalananlar ve
ya ilk muayenelerinde teşhis edilemiyenler sı
kı bir tedaviye ta'bi tutulmaktadırlar. Bu gibi 
hastalıkların tedavisi için özel hastanelerimi-

I zin geliştirilmesine çalışılmaktadır. 
1962 yılının ilk 9 ayında Türk Silâhlı Kuv

vetlerinde 110 000 kişiye mikrofilm yapılmış, 
22 000 kişiye B.C.G. aşısı tatbik edilmiştir. 

Silâhlı kuvvetlerde halen 10 500 civarında 
I hasta yatağı vardır. Bu müesseseleri modern 

binlara kavuşturmak, yeni sistem cihaz ve mal
zeme ile teçhiz etmek üzere plânlı çalışmalar 

1 yapılmaktadır. Elâzığ Askerî Hastanesi inşaatı 
bitmiş ve faaliyete geçmiştir. Çamlıca Sanator
yumunda yapılan yeni tüberküloz hastanesi üç 
ay sonra teslim alınacaktır. 

ıSağlık hizmetlerimiz personeli arasında bil
hassa eczacı subay azlığı had bir şekil almış
tır. Halen yedek subaylarla beraber mevcut nis-
beti % 31 dir. Tabip mevcudu % 63, hemşire 
ise % 48 nisbetindedir. Ordu ilâç yapım atel-
yesi Önümüzdeki aylarda yeni binasına nakle
dilecek, bilhassa pansuman malzemeleri ile 

j NATO devletleri standartlarına uygun harb pa-
I ketleri imal edilecektir. 
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K) Hart) tarihi çalışmalarımız : 
Harb Tarihi Dairesi, Birinci Cihan Harbi or

talarında, 1916 yılında Genelkurmayın bir şu
besi olarak kurulmuştur. Kuruluşundan itiba
ren 1954 yılma kadar geçen 38 senelik süre içe
risinde çeşitli adlar altında hizmetine devam et
miştir. 

Bu daire; 
Arşiv ve tarih yazma hizmetlerini ifa etmek

tedir. 
1960 yılından sonra kısmen genişletilen ar

şiv kadrosu ile, kaba tasnifleri tamamen biti
rilmiş ve İstiklâl Harbinden başlanmak sure
tiyle ince tasnif işine geçilmiştir. 

Bütün eserlerin. hazırlanmasında üniversite 
ile de temas sağlanmaktadır. 

özet olarak : 1960 yılından beri iyi bir isti
kamete yönelen Harb Tarihi Dairesi hizmetleri 
daha verimli bir çalışma devresine girecektir. 

L)ı 'Teftiş ve murakabe hizmetlerimiz : 
Ordu mallarının tedarik, muhafaza, bakım, 

sarf ve istihlâkleri ile 'bunlara ait hesapların 
teftiş ve murakabeleri, yıllık olarak tanzim 
edilmekte olan denetleme programları gereğin
ce, hesap teftiş kurulları tarafından yapılmak
ta ve ayrıca belirsiz zamanlarda Bakanlık 
özel müfettişleri tarafından da denetlemeye 
tabi tutulmaktadır. 

Genel olarak bir malî yıla ait bir teftişin 
ertesi _malî yıl içinde bitirilmesi esas tutul
makta ve bu maksatla miktarı (311) e indiril
miş olan eski yıl hesaplarının da 1963 malî yı
lında tasfiyeleri plânlanmış bulunmaktadır. 

1962 malî yılında teftiş kurulları tarafın
dan (1951) 'hesabın denetlemesi yapılmış ve 
memnuniyetle ifade edeyim ki, bu denetleme 
neticesinde kayda değer her hangi bir olaya 
tesadüf edilmemiştir. 

Teftiş ve murakabe hizmetinin daha verimli 
ve daha süratli bir şekilde cereyanını sağlamak 
maksadiyle, yeni Genel muhasebe kanunu ta
sarısına muvazi olarak bir teftiş yönetmeliği 
hazırlanmakta ve aynı zamanda mal sayman
lıkları miktarlarının azaltılması hususunda da 
incelemeler yapılmaktadır. 

M) Askerî adalet işlerimiz : 
Askerî yargı hizmetleri geçen yıl içinde 

meri kanunların gerektirdiği şekilde yürütül
müştür. 192 askerî mahkeme ceman (43. 000) 
aded dosyanın büyük bir kısmını soruşturma 
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veya duruşma safhasında sonuçlandırmıştır. 
Şu hususu memnuniyetle kaydetmek isterim ki, 
evvelki yıldara göre, son yıllarda Silâhlı Kuv
vetlerimizde askerî yargıyı ilgilendiren suç ve 
suçlu sayısında önemli bir azalmalar görülmüş
tür. 

Askerî Yargıtay yeniden kurulmuş ve 11 
Ocak 1963 tarihinde çalışmaya başlamıştır. 

— Askerî yargı organlarının, kuruluş, gö
rev ve yetkilerine dair Kanun 

— Disiplin mahkemelerini de kapsıyan as
kerî yargılama usulü Kanunu 

— Askerî hâkimler kanunu tasarılariyle 
— Askerî ceza ve sıkıyönetim Kanununun 

Anayasaya uygun olarak düzenlenmesi hususun
daki çalışmalar ısona ermek üzeredir. Bu tasa
rılar Yüksek Askerî Şûrada da incelendikten 
sonra en kısa zamanda B. M. Meclisine sunu
lacaktır. 

1962 malî yılı zarfında Türkiye B. M. Mec
lisince kabul buyurulan Bakanlığımızla ilgili 
kanunlardan bâzıları : 

—• Millî Güvenlik Kurulu Kanunu 
— Uçuş hizmetleri- tazminat Kanunu 
— Deniz ve jandarma erlerinin hizmet sü

relerinin 2 seneye indirilmesine dair Kanun 
— Silâhlı Kuvvetler yakacak, aydınlatma, 

ısıtma ve soğutma Kanunu ile 
— Sağlık hizmetlerinden Silâhlı Kuvvetler 

mensuplarının dul ve yetimlerinin de faydalan
masını sağlıyan kanunlardır. 

Bunlardan başka; 
— Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazmi

nat Kanunu 
— Hurdaya çıkan harb gemilerinin satıla

rak elde edilecek gelir ile yeni gemiler inşası-
^ na imkân verecek kanun 

— Ordu hemşirelerinin terfiine imkân vere* 
cek Kadro Kanunu 

— Askerî iş yerlerinde işçi temini maksa
diyle açılan çırak okulları hakkındaki Kanun 
ile 

— Yeni Subay terfii kanun tasarıları B. M. 
Meclisine sunulmuş olup ilgili komisyonlarda 
inceleme safhasında bulunmaktadır. 

Ayrıca; Millî Savunma Bakanlığı ve Genel
kurmay Başkanlığı Kuruluş, görev ve yetkile
rine dair kanun tasarıları ile Harb okulları, 
Harb akademileri ve Yasak bölgeler kanun ta* 
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sarıları ile ilgili çalışmalarımız tamamlanmak I 
üzeredir. 

Bu tasarılar Yüksek Askerî Şûranın tetki- I 
kmi mütaakıp yüksek huzurunuza sunulacaktır. 

O) Araştırma - geliştirme işlerimiz : 
ikinci Dünya. Savaşı ve bu savaşı takibeden I 

devrede yer alan süratli ilmî gelişmeler netice
sinde modern silâh ve teçhizat ile teşkil edilen I 
Silâhlı Kuvvetlerimizde ilim ve tekniğin im- I 
kânlarından daha iyi faydalabi'lmek gayesi ile I 
ilmî istişare ve Araştırma Kurulu ile Araştır
ma ve Geliştirme Başkanlığı teşkilâtı kurul
muş bulunmaktadır. Bu Başkanlık hizmet ve 
faaliyetlerini geliştirme yolundadır. 

Sonuç olarak : I 
Şimdiye kadar, bakanlığımıza tahsis olunan 

görüşme zamanının müsaadesi ve Yüksek He
yetinize arzı bakımından taşıdığı önem nisbe- I 
tinde Silâhlı Kuvvetlerimizin ifa etmekte oldu
ğu hizmet ve faaliyetleri huzurunuzda kısa bir 
Özet halinde arz etmiş bulunuyorum. I 

Bu izahatımla; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, 
sadece yurt savunması ile direkt münasebeti I 
olan ve askerî özelliği taşıyan hizmetleri değil, I 

Okur - yazar insan ve birç'ok sanatkâr ve I 
teknisyen yetiştirilmekle, bir kısım millî eğitim 
hizmetlerini, sağlık çalışmaları ile bir kısım sağ- I 
lık hizmetlerini, I 

inşaat ve enfrastrüktür faaliyetleri ile de bir 
kısım kalkınma hizmetlerini, I 

Millî bünyemizin icabı olarak sevinç ve if
tiharla ifa etmekte olduğunu tebarüz ettirmeye 
çalıştım. 

Bundartı başka, Silâhlı Kuvvetlerimiz-, zelze
le, su baskını, fena hava şartlarının meydana 
getirdiği zor durumlar, yangın ve benzeri âfet
lerde başka devletlerinkine nazaran daha çok I 
millet hizmetinde bulunan ve hiçbir fedakârlık
tan kaçmmıyan bir teşekkül vasfını taşımakta 
ve bu vasfı ile yüksek takdir ve teveccühlerini- I 
ze mazhar olmuş bulunmaktadır. 

Buna göre, Silâhlı Kuvvetlerimize tahsis olu
nacak ödeneklerin sadece tüketici bir kütleye 
değil, ifa ettiği hizmetler dolayısiyle üretici ve 
sosyal yardımcı vasıflarını da bünyesinde top-
lıyan bir savunma müessesesinin hizmetlerine 
sarf edileceğini takdir edersiniz. 

Konuşmanın başında da belirttiğim üzere, 2 
milyar 803 milyon olarak huzurunuza getirmiş 
olduğumuz bütçe teklifimizin, [ 
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1 milyar 175 milyon küsur lirası personel gi

derlerine, 
Mütebaki 689 milyon liranın 331,5 milyon li

rası (ki, 141 milyon lirası enfrastrüktür hizmet
lerine aittir) yatırım hizmetlerine ayrılınca ge
riye 358,5 milyon lira kalmaktadır ki, bununla 
bütün Silâhlı Kuvvetlerimizin başta harb, silâh 
ve gereçlerinin tedarik, işletme, bakım ve ona
rımları ile eğitim, öğretim ve diğer savunma 
hizmetlerinin yürütülmesinde çalışılacaktır. 

Bu da ifade etmektedir ki, bütçemiz bir ge
lişme bütçesi değil, bir idame bütçesi karakte
rini taşımaktadır. 

Diğer NATO devletleriyle mukayeseye ge
lince : 

Türk milleti ve onun mümessili olan T. Bü
yük Millet Meclisi yüksek görüş ve anlayışı ile 
Silâhlı Kuvvetlerimize bütçemizin % 23,20 sini 
tahsis etmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz kendilerine tahsis olu
nan bu para ile feragat ve fedakârlık duygusu
nu bütün düşüncelerine hâkim kılarak ve son 
derece ekonomik hareket ederek başka memle-
ketleree idamesi kolaylıkla mümkün olamıya-
cak bir savunma gücünü ayakta tutmaktadır. 

örneğin Tü*k Silâhlı Kuvvetlerine bir yılda 
yapılan harcamalardan bir askerî şahsa isabet 
eden sarfiyat tutarı sadece 585 dolar, yani 
5 265 Türk lirasıdır. 

Bize en yakın devletin bir askerî şahsına isa
bet eden yıllık harcamaları tutarı ise 1 323 do
lar yani 11 907 Türk lirasıdır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin yıllık harcamaları
nın bir askerî şahsa isabet eden miktarı en azın
dan, en yakın devletinkine çıkarılmış olsa idi, 
1963 malî yılı bütçe teklifimizin huzurunuza 5 
milyarın çok üzerinde getirilmesi icabederdi. 

Halbuki, memleket realitelerini daima göz 
önünde bulunduran Türk Silâhlı Kuvvetleri bu 
hususta da büyük bir feragat ve fedakârlık gös
termiştir. 

Zira, tetkik ve müzakere buyurduğunuz büt
çe teklifimizin yekûnu 2 milyar 8Ö3 milyon civa
rındadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sözlerime son verirken Silâhlı Kuvvetlerimi

zin, üstün bir disiplin duygusu ve anlayışı için
de ve komutanlarının emri altında mukaddes 
vatan savunması vazifesini milletine lâyık ola-
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rak ifa edebilmek için eğitimiyle meşgul ve gö
revi başında olduğunu, 

Orada, burada çıkan maksatlı ve yıpratıcı 
şayialarla sureti katiyede hiçbir ilgisi olmadı
ğını ve böyle gizli kapaklı kötü düşünceli şey
lere değil, âlet olmak, tenezzül bile etmiyece-
ğini, 

Kanunların kendisine verdiği vazifeyi hakkı 
ile ifa etmek, Cumhuriyet ve Anayasa rejimini 
korumak ve kollamak üzere her hangi taraftan 
veya zümreden gelecek olursa olsun, aksi hare
ketlere karşı dimdik ayakta olduğunu katiyetle 
beyan eder. 

Ve bu tutumunda en büyük desteğinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olduğuna inandığını 
belirtirim. 

HlLMÎ AYDINÇER (Aydın) — Bakandan 
bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan bir da
kika sual soracaklar. 

HlLMÎ AYDINGER (Aydın) — Efendim, 
Hükümet programında yaraların sarılması me
selesi vardır. Eminsu gibi gün geçtikçe daha 
da kanayan bir yara hakkında ne düşünülmüş
tür. Eğer böyle bir düşünce olmamışsa, bû bir 
yara addedilmediğinden midir? Yoksa bir ordu 
meselesi mi addedilmektedir? Şayet böyle ise 
Ordu lehizmet Kanununun 4 ncü maddesinde 
Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun tarifinde mün
demiç ; Türk Ordusu Kara, Deniz, Hava Kııv-
vetlierinden müteşekkildir. Seferde ihtiyatlarla 
ikmal edilen Devlet kuvvetidir, der. Seferde 
Eminsu orduya alınmıyacak mı? Ordu kuvveti
ne ihtiyat olarak alınacak ise, ne diye bu şekil
de mülâhaza edilmemiştir. Bu hususların ce
vaplandı olmasını istiyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN-
CAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
mevzuya defaatle temas edilmiş idi. Bundan 
kısa bir zaman evvel, bir sual vesilesiyle Yük
sek Senatoda arzı cevap eylemiştim. O mesele
ye tekrar dönüp zamanlarınızı almamak bakı
mından, kısaca maruzatta bulunmak isterim. 

Saym Şinasi Osm a ve Ay dinçe r arkadaşları
mızın bu sualleri önünde şunları söylemek iste
nim iki, meselenin bâzı bakımlardan Içhlizmet 
Kanununun zikrettikleri 4 ncü madde ile mev
zuun alâkası yoktur. Meseleyi yalnız 1076 sa
yılı Kanunun 16 ncı madesine göre mütalâa et-
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mek lâzımgelir. 1076 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desi, bu arkadaşlarımızın tekrar muvazzaf kad
roya dönmelerine imkân bırakmamaktadır. Ve 
fillıal orduda yüksek rütbeli subaya ihtiyaç ol
madığı, Genelkurmaya bağlı Yüksek Kumanda 
Konseyinin prensip kararıdır, bana ifade edilen. 
Biraz evvelki konuşmamda arz ettiğim gibi, kü
çük rütbeli subaylara ihtiyaç vardır. Bunun 
mefhumu muhalifi esasen bu sualin cevabını 
vermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesileyle arz et
mek isterim ki; bu arkadaşlarımız hakkında, 
biraz evvel konuşan arkadaşımın da ifade ettiği 
gibi hiçbir kötü kanaate sahip değiliz. Ordu
dan ayrılan Eminsu arkadaşlar hakkında olsun 
veyahut ordudan ne sıfatla ayrılmış olursa ol
sun bu arkadaşlar, eski muharip, eski asker, İn
kılâp emeklisi olarak ordunun ihtiyat kuvvetle
ridir, onlara hürmetle bağlıyız. Yalnız kendile
rinden de aynı hislerle bize bağlı olarak, ordu
nun şahsiyetini, memleketin selâmetini düşün
melerini, bunun haricinde bâzı el altı oyunlarına 
girmemelerine bilhassa işaret etmek isterim. 
(Alkışlar) 

Sözlerimin yanlış anlaşılmaması için, şunu 
ifade edeyim; iki, üç gün evvel İstanbul'da çı
kan bir gazetede «Eğer Türkiye'de bir ihtilâl 
olursa, bu ihtilâlin içinde Eminsuları göreceksi
niz karşınızda.» denmekte idi. Maalesef bütün 
Ordu ve emekli generaller bu beyanatı okumuş
lardı. Bunu esefle huzurlarınızda ifade etmek 
isterim. Görüyorsunuz ki, ordudan cemiyetin 
huzurunu bozacak hiçbir şey gelmediği halde, 
Ordunun huzurunu bozmak için, Ordunun dı
şında akla gelen her şey gelmektedir. Yüksek 
Meclisten benim istirhamım, Orduyu her türlü 
taciz ve tasalluttan korumanızdır. 

Gazete başlıkları ve içindeki tenkid yazıları, 
sizler tarafından seçilen ve mümessiliniz olan 
bendenizi tezyip edecek mahiyette, gayriinsani 
ve vatan severliklc kabili telif olmıyan başlıklar 
ve yazılardır. (Alkışlar) Bu hususta bana tev
di buyurduğunuz hizmeti, bu teminatın devam 
ettiği müddetçe, kifayetle, liyakatle başarabil
mem, işaret ettiğim mevzularda mücadeleyi bir
likte yapmamızla mümkün olabilir . Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhalefet grupları adına ko
nuşmak istiyen olmadığına göre yeterlik öner
gesini okutuyorum. 



M. Meclisi B : 51 
Başkanlığa 

Bugünkü program mahmuldür, Programı biti
rebilmek için Millî Savunma Vekâleti bütçesi 
üzerindeki görüşmelerin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

NAZMI ÖZOĞÜL (Udime) — Kifayet aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde buyurun Sa
yın özoğul. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, bütçemizin yüzde 23 ünü teşkil eden 
ve yine Türk istikbalini, Türk Cumhuriyetini, 
dışardan tasallut edecek düşmanlara karşı sa
vunacak olan Şanlı Ordununsun, bütçesi konuşu
lurken bir kifayeti müzakere gelmiştir. Sayın 
Vekil burada güzel bir nutuk irat buyurdular. 
Şunu belirtmek isterim ki; Millet Meclisinde 
milletvekili arkadaşların da irat buyurdukları 
nutuklarına ilâve edecek bâzı hususlar mevcu-
do/balir. 

BAŞKAN — Lütfen kifayet «aleyhinde ko
nuşun. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — -Bunun için 
arkadaşlarımdan istirham ediyorum, konula
cak 4 arkadaşımız kalmıştır. Zaten beş daki
kalık 'bir zaman içerisinde bu kadar geniş 
bir mevzuun bu kürsüden izahına imkân mev-
vudolnmmakla beraber, kısa da olsa, Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesine ve dolayısiyle Millî 
Savunma Vekiline tahmil edilen vazifelere ait 
hatırlatacağımız bâzı mevzular olacaktır. Bu 
izahatımız istikbalde muharebe meydanla
rında. Türk kanının az akmasına sebebolacak-
tır. Bunun için çok istirhamı ediyorum, bu 4 
arkadaşımızın da konuşmalarına fıırsat veriniz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin tümü 
üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Ba
kandan sonra, bana söz vermiyeeek misiniz? 

BAŞKAN — İstemediniz ki, .istemiş, olsay
dınız verirdik Sayın Esengin. Bakandan son
ra muhalefet grupları adına söz istiyen olma
dığı için, önergeyi okutturuyorum, dedim. 
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(Gürültüler, muhalefete ait bir milletveki

limin konuşması lâzım sesleri) 
BAŞKAN — Takdir buyurursunuz 'ki; ye

terlik önugesi kabul edildikten sonra ne Hü
kümet, ne 'komisyon ve ne de bir milletvekili 
sureti katiyede konuşamaz. 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sayın 
Demiray. 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar, yanlış hesap Bağdat'dan do-
neı\ Bakanın konuşmasından sonra, esasen, 
söz sırasında bulunan, söz almış bulunan bir 
arkadaşa otomatik olarak söz verilmesi ieabe
der. Yeterlik önergesinden sonra dahi söz 
verilmesi ieabeder. Çünkü, içtüzüğün 130 ncu 
maddesi gayet sarihtir. 

Sayın Başkan şöyle sual buyurdu : «Muhale
fet gruplarından söz istiyen var mı?» Yani 
gruplar adına konuşmak istiyen var mı mâ
nasına sorulmuştur. Bu itibarla, sırada esasen 
şahısları adına İkonuşmak istiyen arkadaşlar 
vardır. Bakandan sonra bir milletvekili arka
daşa söz verilmesi tüzük icabıdır. 

BAŞKAN —• Efendim, birkaç gün evvelki 
'bir gece toplantısında «Son söz milletvekili-
nindir» mealindeki içtüzük hükmüne dayanı
lacak, Adalet Partisi Grtıpuna, evvelce grup
ları adına konuşulduğu için, söz verilmemiş 
ve son olarak Sayın ihsan Kabadayı konuş
muştur. Bunun üzerine Adalet Partisinin top
lantıyı terk etmesi dolayısıyle ertesi gün 
Adalet Partisi Grupunu adına Sayın Muhid-
din Güven arkadaşımız tarafından yapılan 
konuşma ve bunun akabinde Sayın Seyfi öz-
türk, Nurettin Ardıçoğlu ve Mehmet Altın-
soy arkadaşlarımız tarafından verilmiş olan 
takrirle Yüksek Heyetiniz, Hükümet ve ko
misyondan sonra muhalefet grupları adına İç
tüzüğün, son söz milletvekilinindir, kaidesine 
uyularak; muhalefet gruplarına söz verilme
sini ka'bul etmiş idi. Bendeniz Heyeti Urau-
miyenin bu kararına atfen muhalefet grup
ları »adına söz istiyen bulunup bulunmadığını 
sordum. Bulunmadığını gördüğüm anda da 
yeterlik önergesini oylarınıza sundum. Bu 
yönden yapılan usulde hiçbir salkatlık yok
tur. Esasen, söz talebetmiyen kimseye Riya-
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•Set; sÖ'z ister misin, istemez misiniz diye sor
maya mecbur değildir.. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miştifri 

Bölümleri ayrı ayrı okutup her bölümü ayrı, 
ayrı oyunuza ısunacağım. 

B. 

101 

201 

202 

203 

204 

206 

209 

Lira 

12 000 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 827 363 000 
BAŞKAN — Kabul edenler;.. 
Etmiyeniler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 72 820 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmıiştiır. 
ıGeçici hikmetliler ücreti 3 079 000 
BAŞKAN* — Kabul- edenler... 
Etmdyemler... Kabul edilmiştiır. 

Yabancı uzmatri ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso-
ıneKn ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Si'^if 

1 452 002 

210 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 11 455 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) ve 15 nei 
maddesinin (E) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumihuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 76 089 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1453, 5027, 5427 ve 7237 sa
yılı kanunlar gereğlınce «veri 

16 
B. 

211 

219 

223 

231 

301 

304 

305 

307 

308 

2.1963 0 :2 

lecek ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
59'50, 6245, 6725, 7345, 1493, 
4511, 4335, 4688, - 233, 336, 
2852, 5957 ve 5044 sayılı ka-N 

nunlarla sair mevzuat hü
kümlerine göre ödenecek zam, 
tazminat ve ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6775, 6996 ve 7281 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
lîşçi ücretleri ile 3575, 4772, 
5502 ve 0900 sayılı kanunlar 
gereğince Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı 
ve İşçi (Sigortaları Kurumuna 
ödenecek emekli keseneği ve 
sigorta pnimi karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
182 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek hizmeteri tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiv enler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü kısım - Yönetim 

giderleri 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon, üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Her türlü tedavi ücretleri, ec
za ve sağlık malzemeleri gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... KaMıl edilmiştir. 

Lira 
173 000 

30 368 001 

2 817 000 

92 547 500 

57 388 000' 

9 260 000 

9 428 000 

1 837 001 

34 611 003 

21 222 006 
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Lira 

214 000 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dördüncü kısım - Daire 

hizmetleri 
401 Basımevi giderleri 2 690 000 

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

403 Temsil giderleri 496 000 
BAŞKAN ^- Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

409 Yiyecek, yem ve yakacak (gi
derleri 591 547 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
410 Giyim, kuşam (giderleri 272 073 000 

.BAŞKAN —Kabu l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

411 Hıarb .gereçleri, askerî stok 
sağlanması ıher türlü (giderle
ri ile Ihayvan satın'alma ve 
tahminleri karşılığı 242 795 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
414 Taşranı giderleri 50 000 000 

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

415 Askerî müze fgiderleri 217 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... • 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
416 'Eğitim ve öğretim giderleri 11 395 000 

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

419 Sanık, tanık ve bilinkişi ve 
adlî müzaharet giderleri ile 
şevke memur edilenlerdin gi
derleri 116 001 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Moral ıhizmet her türlü (gi
derleri 1 378 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TAHSİN DEMİRAY (.istanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Anayasanın 94 ncü maddesi 
gereğince bölümler üzerinde konuşulamaz. Bir 
önergeniz varsa veriniz efendim. 

16 . 2 . 1963 O : 2 
TAHSÎN DEMÎRAY (Devamla) — öner

gem yak. 
BAŞKAN — O halde bölümlere devam edi-

voruz. 
B. 
450 

451 

452 

453 

476 

481 

483 

501 

502 

<505 

701 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutturulan öğrencilere 
verilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj ve tahsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
NATO ve CE/NTO'mun gerek
tirdiği genel giderler 
BAŞKAN — Kabul • edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
7279 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak araştırına ve geliş
tirmenin gerektirdiği her tür
lü (giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci faşım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski yıllar <borçjlıarı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Istimlıâ'klerden mütevellit ilâ
ma ibağlı 'borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onıarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

246 001 

1 598 000 

6 533 000 

1 044 501 

28 062 000 

6 000 000 

2 500 000 

250 000 

650 000 

100 000 

11 067 000 
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B. Lira 

I I - İstimlâk ve 
satınalmalar 

705 istimlâk ve satiınalma gider
leri 11 650 001 

BAŞKAN — Bu 'bölüm hakkında bir değişik
lik önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Milli Savunma Bakanlığı 1963 yılı büt

çesinin 741 nci bölümünün 20 nci (yapılacak 
subay ve astsubay lojmanları) maddesine ko
nulmuş bulunan ödenek lojman inşaatı için 
derpiş olunmuştur. 4 gün evvel çıkan 175 sa
yılı Kanun lojman satınalma yetkisini de ver
miş olduğundan mezkûr tertipten 4 milyon 
liranın düşülerek 705 nci bölümde (subay ve 
astsubay lojmanları satınalma giderleri) adı 
ile yeniden açılacak 20 nci maddeye eklenme
sini ; 

2. 742 nci (hava meydanları ile yolları 
ve depoları yapi'm, bakım ve onarımı) bölü
müne konulmuş bulunan 5 179 000 liraya âlet 
ve teçhizat alımı da dâhil bulunduğu halde 
742 nci bölüm yalnız inşaat ile ilgili bir ter
tip olduğundan, ımezkûr bölümden 2 000 000 
liranın tenzili ile yeniden açılacak 781 nci 
(hava meydanları ve yolları, makina ve teç
hizat alım ve onarımları) bölümüne eklenme
sini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır 
Recai Iskenderoğlu 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Mademki de
min komisyona sormaya lüzum görmediniz şim
di de sormayın. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık herkese 
söz istiyor musunuz diye sormaya ımecbur de
ğildir. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYON 8ÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET. ONAT (Ordu) — Bir hususu 
açıklıyayım. 

BAŞKAN — Efendim, görüşme açamam, 
çünkü Anayasanın 94 ncü maddesi görüşmeyi 
men etmiştir, görüşme açamam. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, 
ben görüşme açılmasını talebetmiyorum. Ge-
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çen gün bir takrir verildiği zaman da izah et
miştim, Niçin kabul edip etmiyceeğ'inizi söy
lemek zorundayız. Muhakkak ki, Yüksek He
yetinizce niçin katılıp katılmadığımız husu
sunu ön sıralardan duyuramıyacağım için, izah 
etmek maksadîylo /kürsüye geldim. Geçen gün, 
aynı şekilde bir takrir vermişti. Takrirde, 
Riyaseti Cumhur bütçesinde memleket içi ıse-
yahatlere ait olan 25 bin liranın tenzili is
teniyordu. Tenzili istenilen bu 25 bin liranın 
Reisicumhura mahsus seyahat ücreti olmadığı 
tasrih edilmediği için tavzihi icabediyordu. 
Haddizatında böyle bir seyahat ücreti bütçe
de yoktur. Fakat bu sadece Riyaseti Cum
hur makamının bir parasıdır. 

BAŞKAN — Sayın komisyon sözcüsünün 
görüşmeleri usul .konuşmalarından kabul ve 
telâkki etmekteyim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (DeVamla) — Şimdi 
izah edeceğim ; Reisicumhurun şahsının değil, 
Riyaseti Cumhur makamına bağlı memurlara 
ait yolluk idi. Şimdi, bizim katılıp katılma
dığımızı burada tasrih etmedikçe nasıl Heyeti 
Umumiyeye arz edebiliriz? Ve Heyeti Umumiye 
nasıl rey kullanabilir bunun üzerinde? Ben mü
zakere açılsın demiyorum, ama komisyon olarak 
bir konuya, bir önergeye katılıp katılmadığımızın 
sebebini Yüksek Heyete arz etmekle mükellefiz. 
Bir misal daha vereyim : Anayasa Mahkemesi için 
125 000 liralık bir telefon ücreti vardı... Geçen se
ne bu miktar 10 000 lira imiş, bu sene 125 000 
lira olduğunu gören Yüksek Heyet, «bu, 10 000 
den 125 000 e naçıl çıkar» diye merak etmiştir. ı 
Bu düşünce ile aleyhte rey kullanma kanaatine 
varmış olan bir sayın arkadaşımıza bunun 90 000 
lirasının yeni tesis edilecek santral için olduğunu 
tavzih edince Yüksek Heyetiniz kabul etmiştir. 
Bu itibarla komisyonunuz buradan katılıp katıl
madığını söylemesi, müzakere açmak maksadiyle 
değil, Yüksek Heyetinizin, verilmiş olan bir öner
ge hakkındaki reyinin isabetle kullanıp, kullan
maması hususunda ışık tutmak içindir. Senatoda 
da tatbikat bu yolda olmuştur. («Katılıyor musu-

*nuz?» sesleri) Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, komisyon ka

tılıyor. Yalnız eğer Yüksek Heyetiniz komisyonun 
niçin katıldığını esbabı mucibesiylc beraber öğren
mek isterse ve oylarınızı o yolda kullanırsanız biz 
o karara tebaen hareket ederiz. Ancak bizim has-
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sa.siyet duyduğumuz nokta; Anayasanın 94 ncü 
maddesi, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
Meclislerin (icnel kurullarında, bakanlık ve 
daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkındaki 
düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki gö
rüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve de
ğişiklik önergeleri, üzerlerinde iiyrıea görüşme 
yapılmaksızın okunur ve oylanır.» şeklinde, bağ
layıcı emredici bir hüküm vaz'etmiştir. İşte bu 
yönden usul meselesi telâkki etmiştim. Ancak 
Yüksek Heyetiniz buradan tek taraflı olarak, ko
misyonun bir önergeye niçin katılıp katılmadığı 
hususunda bir beyanda bulunmasını isterseniz, bu 
şeklide hareket edeceğiz. 

Biz bunu bir usul meselesi olarak telâkki ettik. 
Komisyonun da esbabı nıucibesiyle birlikte kana-
etlerini kürsüden önergenin lehlinde olarak savun
du. 

Aleyhinde konuşmak istiyen varsa, usul me
selesi telâkki ediyorum, buyursun. 

(Bir milletvekili, genel görüşme Anayasaya 
göre açılamaz.) 

Evet etendim, fakat burada bir boşlukla 
karşı karşıyayız. Anayasanın tatbikatı yönünden 
bunu halletmek için, bir çare bulmak lâzım. 
Bu bakımdan, bendeniz, komisyona, görüşme 
açılamaz, yerinizden katılıp katılmadığınızı be
yan ediniz demiştim. 

Şimdi, komisyon değiştirge önergesine katı
lıyorum diyor. Şimdi önergede iki kısım müta
lâa ediliyor. Evvelemirde dikkatinizi rica ede
rim, evvelâ bu bölüme ait olan kısmı tekrar oku
tup oyunuza arz edeceğim, diğer yarısını da ait 
olduğu bölümde okutup oyunuza arz edeceğim. 

(Diyarbakır Milletvekili Jiecai iskenderoğlu'-
nıin önergesinin birinci kısmı tekrar okundu) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

Bölümü değiştirilen şekliyle okutuyorum. 

B. Lira 
II - İstiklâl? ve satınalmalar 

705 İstimlâk ve satmalına gider
leri 15 650 001 

BAŞKAN.— Kabul edenler.. Etmiyenler.. Bö
lüm yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
731 (Etüt ve proje ,giderleri 1 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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732 203 sayılı Kanun .gereğince 

(harita alımı ve yapımı işleri
min gerektirdiği giderler 385 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Elmiyeulei'... Kabul edilmiştir. 

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj inşaatı ve 

esaslı onarımları 
741 Yeni yapılar ve esaslı ona

rımlar 132 960 000 

BAŞKAN — Kabul buyrulan önerge ile bu 
bölümde 705 nci bölüm dolayısiyle değişiklik 
yapılmıştır. Bölümü yapılan tenzil ile 
128 960 000 lira olarak oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
742 Hava meydaınları ile yolları ve 

depoları yapım, bakım ve 
onarımı 5 179 000 

BAŞKAN — Biraz evvelki önergenin 742 
ned bölümü ile ilgili olan ikinci kısmını okutup 
oylarınıza sunacağım. 

Diyarbakır Milletvekili Bec-aî" Isken de roğlu' 
nuıı önergesinin ikinoi kısmı okundu. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bölümü değişiklik yapılmış haliyle 
okutuyorum. 
B. Lira 
742 Havameydanları âl e yolları ve 

depoları yapım, bakım ve ona
rımı 3 179 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

743 Gemi onarımı 11 948 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

744 Gemi yapımı 11 596 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

745 Enfrastrüktürün gerektirdiği 
İver türlü ıgiderler karşılığı 
(Bu ödenekten lüzum görüle
cek miktarfhı .hava meydan
ları ve akar yakıt tesisleri 
İnşaatı işlerine sarf olunmak 
üzere aynı isimde Bayındır-
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lık Bakanlığı bütçe#uiı sonun
da açılacak 'hususi bölüme 
aktarmaya Maliye Bakamı . 
yetkilidir.) 141 452 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

T61 Tersaneler tet&teıâ 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul buyurduğunuz Önerge 

ile yeniden açılan 781 hci bölümü okutuyorum: 

1. — Tarihi varlığımızın sembolü ve gelece
ğimizin teminaty oUn kahraman Silâhlı Kuvvet
lerimize, Yüce Meclis'in engin ve güven ve sev
gilerini teyidettiğine dair. (Karar No. : 159) 

BAŞKAN — Bâzı takrirler var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
27 Mayıs İhtilâli ile zulüm ve soygun devri

ne son vererek, demokratik hayatımızın büyük 
kudretini teminat altına alan, millî varlığımızın 
ve aziz vatanımızın şanlı ve kudretli bekçisi ve 
koruyucusu olan ordumuza, getirdiği ve gerçek
leştirdiği Anayasa düzeni içinde kurulmuş ilk 
Meclis olan Meclisimizin şükranlarının bildiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

İzmir Burdur 
Necip Mirkelâmoğlu Nadir Yavuzkan 

M. M. Başkanlığına 
1963 yılı bütçesinin konuşulduğu bu devrede 

tarih boyunea insanlık için yapılan mücadelede 
Türk Milletinin kahramanlık mümessili olan ve 
Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar bü
tün yurt sathında büyük bir feragat ve feda
kârlıkla vazife gören şanlı Silâhlı Kuvvetleri
mize Büyük Meclisten sonsuz selâm ve hizmet
lerinde başarılar dileğimizin gönderilmesinin 
oya konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Samsun 
Süreyya Koç Ilyas Kılıç 

Giresun Konya 
Mustafa Kemal Çilesiz İhsan Kabadayı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulü 

münasebetiyle Yüksek Meclisin, Şerefli Türk 
Ordusuna, minnet ve şükran duygularımızın, 
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IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı onarımları 

781 Hava Meydanları ve yolları 

makine ve teçhizat «ilimi ve 
onarımları 2 000 000 

"BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlıkça iletilmesinin kararlaştırılmasını 
arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Bursa Burdur 
Sadrettin Çanga Nadir Yavuz 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin kabul 

edildiği şu anda, Yüce Meclisin, tarihî varlığımı
zın sembolü ve geleceğimizin teminatı olan Kah
raman Silâhlı Kuvvetlerimize, engin güven ve 
sevgilerini teyit ettiğine mütedair kararı muh
terem Umumi Heyetin takdirine arz ederiz. 
C. H. P. Grupu Adına A. P. Grupu Adına 
Dr. İbrahim öktem Cihat Bilgehan 

Y. T. P. Grupu Adına C. K. M. P. Grupu Adına 
Sadık Perinçek Mustafa Kepir 

M. P. Grupu Adına 
Zekâi Dorman 

AHMET SAVRUN (Adana) — Takrirler 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrirler hakkında söz alacak 
bir durum yok, Sayın Savrun. Dört takrir de 
aynı mânada; gruplar adına verilen takrir hep- . 
sini müçtemi mahiyette, onu oya arz edeceğim 
ve yüce varlığımız Şanlı Ordumuza Meclisimi
zin şükranlarını iletmek hususunda Riyaset Di
vanı yetki istiyecek. 

AHMET SAVRUN (Adana) — Efendim, bi
raz evvel okutulan1 önergelerden bir tanesi bir 
hususiyet arz etmektedir. Bunun aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman bütün tak
rirleri ayrı ayrı okutup oyunuza sunmak gerek
mektedir. O yönden biz, bu şekilde gelen takrir
leri heyeti umumiyesi ile birlikte Riyaset Di
vanına bir vazife tahmil ediyor ise, bu vazifeyi 
deruhte edebilmek için müştereken, vaz'ediyo-

6 — KAKARLAR 
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ruz. Heyeti Unıumiyenin kararını aldıktan son
ra Meclis Riyaseti bu hususu Ordumuza ilete
cektir. 

AHMET SAVRUN (Adana) — Takrir üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Ama hangisi üzerin
de söz isteğiniz anlaşılmadı. 

AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, okunan takrirlerin birisinde (Zulüm 
ve soygun devri) diye bir ifade mevcuttur. (Or
tadan, yalan mı sesleri, doğru sesleri.) Müsaa
de buyurun da arz edeyim. Biz bu Mecliste bu
güne kadar bütün arzumuz, geçmişi kapatmak 
istiyoruz ve bunları sık sık > tazelemek isteme
mekteyiz. Hepimizin müşterek bir mesai yapa
bilmesi için ve bu memleketin, bu milletin ileri
sini temin edebilmek için, her halde bu gibi tâ
birlerden uzak kalsak faydalı olur. Yoksa tak
rirlerin muhtevasına bendeniz iştirak ediyorum. 
Ama bir taraftan geçmişi kapatalım diyoruz, 
bir taraftan da muhtelif vesilelerle geçmişi ta
zelemeye lüzum olmadığı kanaatindeyim. Onun 
için bu takriri istisna ederek diğer takrirlerin 
oylanmasını ve kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, müsaade 
ederseniz son, beş grup Başkanı tarafından im
zalanmış bulunan takriri tekrar okutup oyunu
za sunacağım. 

(5 Grup Başkanı tarafından verilmiş bulu
nan önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Riyaset Divanı yüce varlığımız, Şanlı Ordu
muza Meclisimizin gereken şükran ve selâmları
nı bildirecektir. (Alkışlar) 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi, memleke
timize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. (Al
kışlar) 

B — t çişleri Bakanlığı bütçesi : 

BAŞKAN — içişleri Bakanlığı bütçesinin 
tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın arkadaşlar, içişleri Bakanlığı bütçesi
nin tümü üzerinde Millet Partisi Grupu adına, 
Adalet Partisi Grupu adına, Cumhuriyetçi Köy
lü Millet Partisi Grupu adına, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına ve Yeni Türkiye Partisi 
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Meclis Grupu adına konuşacak arkadaşlardan 
sonra, şahısları adına J9 arkadaşımız söz almış 
bulunmaktadır. 

ilk söz Millet Partisi Grupu adına Sayın İs
mail Hakkı Akdoğan'mdır, buyurun. 

( «Şahısları adına söz alanları okur musu
nuz?» sesleri.) 

BAŞKAN — Şahsı adına söz alanların isim
lerini okuyorum : 

İhsan Ataöv, İhsan Kabadayı, Sabahattin 
Savacı, İbrahim Sıtkı Hatiboğlu, Suphi Bay-
kauı, Kemal Bağcıoğlu, Talât Oğuz, llyaş Kılıç, 
Sadık Tekin Müftüoğlu, Hasan Aksay, ismet 
Sezgin, Naci Giray, Mehmet Karamüftiioğlu, 
Kadri Erogan, Mustafa Kemal Çilesiz, Kenan 
Usengin, Rahmi Günay, Zeki Baltacıoğlu, Turan 
Şahin, Ekrem Dikmen, Nihat Diler, Fahir Gi-
ritlioğlu, İsmail Hakkı Yıîanlıoğlu, Nazmi Öz-
oğul, Kemal Kaya, Lokman Başaran, Hilmi Gün-
doğan, Müştak Okumuş, Hüseyin Ataman, Ali 
özdikmeııli, Mehmet Ali Aslan, Hüsamettin Ata
beyli, Halit h'ikrek Aka, Süreyya öner, Musta
fa Uyar, Nadir Yavuzkan, M. Ali Arslan, Bah
tiyar Vural, Nazıııi Ökten, Lâtif Aküzüm. 

BAŞKAN — M. P. adına Sayın İsmail Hak
kı Akdoğan. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA İSMA
İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Sayın Baş : 

kan ve muhterem arkadaşlarını. 
Dahiliye Bakanlığının, J9G3 yılı Bütçe ka

nunu tasarısı hakkında Millet Partisi Meclis 
Grupu adına, tenkid ve temennilerimizi arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bütçenin, milletimiz için hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni eder Millet Partisi Meclis Gru
pu adına, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Dahiliye Bakanlığı, memleketin, huzur ve 
asayişi, Anayasamızın, vatandaşlara tanıdığı 
hürriyetlerin, tam ve kâmil bir şekilde temin ve 
muhafaza edilmesi ile vazifelidir. Huzur ve asa
yişin temini ise, vatandaşlara eşit muamele ya
pılması, vatandaşlar arasında nimet ve külfette 
müsavat temin edilmesi, devlet memurlarının, 
yalnız ve yalnız, kanunun emrinde ve milletin 
hizmetinde olması ile mümkündür. 

Dahiliye Bakanlığı, âmme hizmetinin, vatan
daş hak ve hürriyetlerinin, her türlü koruyucu
su ve icra kuvvetinin temsilcisi olduğu cihetle 
memleketimizde huzur ve asayişin tam olarak 
temin edilebilmesi için Bakanlığın üstün bir gay-
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ret sarf etmesi, geçmiş yılların acılarını hatırla
tacak her türlü hareketten kaçınılması lâzım ve 
zaruri idi. 

Bu itibarla kısaca : 
1. îdare cihazının, iktidar değişmelerinden 

masun olarak, her türlü endişeden uzak, istik
rarlı bir sistem ve imrendirici bir düzen içinde 
huzurla çalışmalarının temini, 

Hamiyetli, feragatli ve gayretli memurların 
maddi ve mânevi bakımdan huzura kavuşturul
maları, terfi ve terfih kanun tasarısının bir an 
evvel çıkarılması, idare âmir ve memurlarının 
politika üstünde kalmalarının teminiyle, vatan
daş üzerine bu yönden vâki baskıların önlenme
sini ve vatandaşlarımızın siyasi hürriyetlerine 
bihakkin kavuşturulmasını, 

2. Belde ve belde sâkinlerinin, müşterek ve 
medeni ihtiyaçlarını sağlamak hususunda, çok 
mühim görevleri ve o nisbette sorumlulukları 
olan belediyeler teşkilât kanununun, demokra
simizin ve bugünün icaplarına uygun olarak, 
yeniden ele alınmasını, bu dairelerin israftan 
uzak tasarruflu ve faal halk idareleri haline ge
tirilmesini, 

.">. Mahalilî hizmetlerin ifasında, maalesef 
bir mazhariyet ve muvaffakiyet gösternıiyen ve 
birer israf nıembaı olmaktan kurtarılamıyan, 
özel idarelerin islâh edilmelerini, 

4. Nüfusumuzun % 76 sini içinde yaşadığı 
köylerimizin iptidailikten kurtarılmasını, köy
lülerin muayyen bir refaha ve bilim seviyesine 
ulaştırılmasını Köy Kanununda 'gerekli ıslahatın 
yapılarak köy mânevi şahsiyatına yakışır hü
kümlere bu kanunda yer verilmesini, 

.r>. Memurin Muhakemat Kanunu gibi anti
demokratik kanunların bir an evvel tadil ve ıs
lahını, dağınık, bir sisteme bağlı bulunmıyan, 
İmzan da birbirlerini nakzeden hükümleri muh
tevi, emir, talimatname ve nizamnamelerin ye
niden gözden geçirilmesini, 

6. Mahallî seçimlerin, bir an evvel yapıla
rak halk idaresinin bihakkin tahakkukuna im
kân verilmesini ve halkın arzu ettiği kimselerin 
iş başına getirilmesini, 

7. Muhtarlıkların, idari müdahalelerden 
kurtarılmasın], münhal nahiye müdürlükleri ile 
kaymakamlıklara tâyinler yapılmasını, valilik

l e r i n tâyininde hassas davranılmasmı, ehliyetli 
liyakati sabit sıra bekliyen idareciler varken, 
siyasi hayatımızda partizanlıkla şöhret yapmış 
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kimselerin valiliklere tâyininden artık vazgeçil
mesini, . -V', 

8. Emniyet 'Genel (Müdürlüğü ile Jandar
ma Teşkilâtı bütçeler üzerinde da'ha fazla dur
mak isteriz bu husustaki görüşlerimizi zaman 
kaldığı takdirde konuşmalarımızın sonunda ay
rıca ve tafsilen iarz edeceğiz. 

Mu'hterem arkadaşlar. 
Üzerinde önemle durulması lâzımigelen bir 

konu da Sivil Savunmadır. 
Sivil Savunuma : 
9 Haziran 1958 de .çlkan, 7126 sayılı Sivil 

Savunma Kanunu, düşman taarruzlarına, tabiî 
âfetlere, büyük yangınlara karşı halkın, mal ve 
cam kaybını asgari hadde indirmek, 'hayati 
ehemmiyeti haiz, her türlü resmî ve hususi te
şekkülleri korumak ve faaliyetlerini idame et
tirmek için, âcil olarak tamir ve ıslah etmek, 
savunma gayretlerinin sivil halk tarafından 
âzami derecede desteklenmesini sağlamak, cep
he gerisinin maneviyatının muhafazasını temin 
etmek vazifesini, llçişleri Bakanlığının mesuli
yetinde olarak Sivil Savunma İdaresi Başkan
lığına vermiştir. 

Bu (Başkanlığın, bütçe dışı masrafları, ka
nunun ı37 nci maddesi ıgereğince (Gelir bütçesi 
âdi gelirlerinin binde biri nisbetinde) verile
cek tahsisatla karşılanacaktır. Ha'fbuki tesisin
den bugüne katlar başkanlığa, ancak bir mil
yon lira verilmiştir. 'Teşkilât da bu yüzden 
ikaz, alarm, sığmaklar, radyolojik savunma ve 
saire gibi ana konuları, parasızlık yüzünden 
tahakkuk safhasına intikal ettirememiştir. 

Halbuki yajnız fevkalâde 'hallerde, şehirle
rin artan* ihtiyacını karşılamak üzere kurula
cak yardımcı servislerle donatım ve zemin te
mini için milyonlara ihtiyaç vardır. 

Bu hususta, vekâletin gerekli teşebbüsü ya
parak, 'fonun tam ıolarak sağlanmasının temi
nini ve böylece, yurt sathında her hangi bir fe
lâket anında yaramızı ilk saracak teşkilâta lâ
yık olduğu önemin verilmesini, yangınla müca
dele kanun tasarısının, bir an evvel Meclise 
'getirilmesini ve seyyar kol birliklerinin teşkili 
için ıgerekli tedbirlerin alınmasını Sayın Bakan
dan rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketin iç huzuru ve emniyeti ile alâ

kalı ve pek mühim meselelerden biri, Komünist 
tahrikatıdır. (Bu mesele, memleketimizde büyük 
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bir huzursuzluk yaratmakta olduğu cihetle, Dâ- I 
hiliye Bakanlığı bütçesinin müzakeresi sebe
biyle tekrar temas etmekten vazgeçemiyece-
ğiz. 

Bütçenin lıeyeti umumiyesi (hakkında yap
tığımız konuşmada, hu hayatî mesele üzerinde 
durmuş, Başvekilden bâ'zı açıklamalarda bulun
masını ve endişelerimizi teskin etmesini iste
miştik. Bu konuşmada aynen, «Kökü dışarıda 
olan milletimizi içinden çürütmeye ve yıkmaya 
•çalışan ve her kılığa gireli bu cereyan, çeşitli 
kaynaklardan .gelen huzursuzluklardan fayda
lanmak suretiyle, faaliyetini ıgittikçc artırmak
tadır. Bu kanaat vatandaşlarda umumidir. Bu 
mcvzulardaki gayretlerin, dışarıdan ıgelen mil
yonlarla desteklendiğinin, C. H. P. mensup bir 
milletvekili tarafından, bu kürisüden evvelce 
açıklandığını da hatırlatmak isteriz. ıSayın Baş-
vekilin Ekim J962 hâdiseleri dolayısiyle, rad
yoda yaptığı konuşmada yer alan 'şu satırlar 
bilhassa dikkate lâyıktır. 

Başbakan şöyle diyordu: ('Kabul etmek lâ
zımdır ki, bu yeni durumun esas tahrikçileri, 
Türk Vatanının iyiliğini istemiyenlerdir. Tür
kiye memleketi ve 'halkı, güçlükleri yenip, iyi 
istikametlere yöneldikçe onlar, her münakaşa
nın içine ibir başka içerme ile sokulmaktadırlar, 
millet düzenini gelişme ve kalkınma imkânımı I 
bozacak çekişmeleri, !her ocak ve her topluluk- j 
ta, kaynatmaya uğraşmaktadırlar.) 

• Başbakanın bahsettiği bu millet düşmanları 
kimlerdir? 

. Bugüne kadar Meclise bu yolda 'hiçbir bilyi 
verilmemiştir. Bu beyana hedef 'olanların ve 
bunlara karşı alınmış tedbirler varsa neler ol
duğunun Başbakan tarafından açıklanmasını te- | 
menni ederiz. | 

Yurdumuz için büyük bir tehlike teşkil et
tiğine inandığımız komünist tahrikatına .karşı, 
Hükümetin 'müessir tedbir aldığına henüz şa'hit 
olmuş değiliz. Bu hususta ıgere'kli tedbirlerin 
.alınmasını zaruri ıgörmekteyiz. demiştik.) 

S ay m Başvekil, istediğimiz açıklamayı yap
mamış ve yine meselelerin karanlık içinde kal
ması yolunu tercih etmiştir. 

Bu milleti, rengi malûm bir emperyalizmin j 
pençesine düşürmek istiyen komünist tahrikatı 
karşısında Sayın Başvekilin ve Hükümetin, 
Meclisi ve milleti tenvir etmek vaziıfeisidir. Tah
rikatın vahamet derecesini 2 Ekim hâdiselerini j 
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mütaakrp radyoda yaptığı ve biraz evvel nak
lettiğimiz cümlelerle 'ortaya koyan ISayın Baş
vekil, sustuğuna göre, ıgerekli açıklamayı İçiş
leri Bakamından bekliyoruz. 

İhtilâl sonrasının malûm şartları içerisinde, 
zemini müsai't görerek, şiddetini ve vüsatini 
gittikçe artırdığı ve ibir ihanet şebekesi ola
rak teşkilâtlandığı hissolunan, komünist tah
rikatı karşısında, Devletin bugüne kadar ma
lum mücadele imkân ve vasıtalarının kâfi 'gel-
miyeceği aşikârdır. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur Sayını Ak
doğan. 

M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKİKİ 
AKDOĞAN (Devamla) — Cümlemi tamamlıya-
yım efendim. 

Bu büyük tehlikeyle mütenasibolarak, yeni 
•mücadele teşkilâtına ve vasıtalarına kati ola
rak ihtiyaç vardır. Dahiliye Vekili Hükümetin 
bu hususta aldığı ve almayı düşündüğü tedbir
leri açıklamalıdır. Bu mevzuda gerekli tedbir
leri zamanında almıyan memleketlerin nasıl iç
lerinden yıkıldıklarını hatırlatmak isteriz. Hü
kümetin bu mevzuda .göstereceği, her ciddî 
gayreti, Millet Partisi Meclis Grupunum destek
lemeye kararlı 'olduğunu da arz etmekten zevk 
duymaktayız. 

Mulhterem arkadaşlar, vaktim sona erdiği 
Başkanlıkça ihtar ediliyor. Maruzatımıza son 
verirken Millet Partisi Grupu adına hepinizi 
nürmet ve 'muhabbetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın llhami Ertem. 

A. P. GRUPU ADİNA İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Muhterem milletvekilleri; 

A. P. si Grupu adına hepinizi 'hürmetle se
lâmlarım. 

İçişleri Bakanlığı, âmme kudretinin muta
sarrıfı olması, Devlet adına cebir kullanma yet
kisine malik bulunması, mahallî idareler üze
rinde idari* vesayet 'Salâhiyetini kullanması, 
emniyet ve asayişi temin etmesi, vilâyetlerdeki 
âmme hizmetlerinin icracısı ve murakıbı, vali
lerin birinci derecede bağlı olduğu makam ol
ması dolayısiyle Hükümet - vatandaş münase
betlerini tanzim eden, iktidarların iç politika
sını tatbik eden bir Bakanlıktır. 

Bu 'hizmet nevileri üzerimde durarak, A. P. 
Meclis Grupunun görüşlerini ifadeye çalışaca
ğım. 
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1. Anayasamızın 115 nci maddesi gereğinee 

ülkemiz, merkezî idare kuruluşu 'bakımından, 
illere, ilçelere ve diğer kademeli bölümlere ay
rılmıştır. Bunların başlarında bulunan valiler, 
kaymakamlar, bucak müdürleri, bu bölgelerin 
umumi idaresinden mesuldürler. Inaınımızca, 67 
ehil ve muktedir vali bulmak, âmme hizmetleri
nin . aksaksız, devamlı, vatandaşı memnun edici 
tarzda işlemesini temin etmenin ilk şartıdır. 

O halde, Hükümetin vali tâyinleri üzerinde 
ehemmiyetle durması gerekmektedir. 

Halk ile hemhal olan; vatandaş sevgi ve 
saygısı ile Devlet otoritesini imtizacettiren, 
âmir olmayı, halktaın uzaklaşmak tarzında an-
lamıyan; hukuk devleti icablarma kalpten inan
mış; güler yüzlü, bulucu ve yapıcı; hizmetle
rin icaplarına hukuki ve umumi esaslarına vâ
kıf; dinamik ve enerjik; mesuliyet deruhde 
edehilen «vali» lere ihtiyaç vardır. 

Normal olarak bu vasıfta valiler, ancak kay
makamlardan olur. Bu sebeple, istisnalar hariç 
meslek dışı valilerin, beklenilen 'hizmeti yapa-
mıyacaklarma kaaniiz. 

Bugün vatandaşın, idareden müşfik ve ko
laylaştırıcı muamele görmediğini, Devlet kapı
sında iş takibinin üzücü olduğunu, asık suratlı, 
lakayt, bıkkın, yaptığı işi anlgarya sayan me
murların .ekseriyeti teşkil ettiğini, âmir otorite
sinin kalmadığını, mesuliyet, endişe ve vehmiy-
lc işlerin askıda ve sallantıda bırakıldığını mü
şahede etmekteyiz. 

Biîhassa yakın tatbikatlarla, bir kaide hali
ne getirilen, «icrai mesuliyet», 'bütün yapıcı ve 
yaratıcı hamleleri baltalamıştır. Bu yüzden 
memleketin kaybı büyüktür. 

Yapıcı ve yaratıcı kıymetler haris emellerin 
kurbanı olarak bir kenara atılmış, renksiz ve 
şekilsiz şahsiyetler iş başı etmiştir. 

T. Ceza Kanununun 240 ncı maddesi; hamle
ye ve yaratıcı çalışmalara ihtiyacımız olduğu 
şu yıllarda ele alinıp, hizmet vermeyi önleyici 
şekilden, indî takdirlerle hamleler yaratarak 
eser verenleri mesul eden anlamlara imkân ve
ren durumdan çıkarılmalıdır. 

İl idaresi Kanunu, değişen içtimai, iktisadi 
ve teknik şartlar nazara alınarak gözden geçi
rilmelidir. 

Vali ve kaymakamların, hizmetlerin iyi iş
lemesini temin için koordine ve müdahale etme 
imkânları artırılmak, vatandaş şikâyetleri kıy-
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ınetlendirilmek imkânı verilmek şartiyle, vilâ
yet şube müdürlerine re'sen müracaat kabul et
mek ve iş yapmak yetkisi verilmelidir. 

Bunun için, komisyonlar halinde çalışma 
usulü esas alınmalıdır. Millî Eğitim, Tarım, 
'Bayındırlık, Sağlık ve saire çalışmaları, inika
sı ve ilgisi mevcut muhtelif daireler temsilcile
rinin iştiraki ile valinin başkanlığındaki ko
misyonlarda plâna 'bağlanmalı, ısonra ilgili şu
be müdürü bu esaslar dâhilinde re'sen iş gör
meli, vali her zaman murakabe ve teftiş ede
rek, işlemlerin kararlar çerçevesinde seyrini 
sağlamalıdır. 

Böylece merkeziyetçiliğin zararlarından, da
ğınıklığın ve sahipsizliğin perişanlığından, kır
tasiyeciliğin israflarından kurtulmak, hizmet
leri hem memleket yüksek menfaatlerine, hem 
de fert isteklerine uygun olarak tedvir etmek 
kaabil 'olacaktır. 570 kaymakam kadrosundan 
170 inin münhal olması, Hükümetin üzerinde 
hassasiyetle durması gereken çok ehemmiyetli 
bir problemdir. 

Kaymakam ve valilerin yalnızca içişleri Ba
kanlığı memuru olmadıkları bir hukuki ger
çektir. Hukuken bu ıböylc olduğu halde, ger
çekte, vali ve kaymakamlar ancak, Bakanlık
larca, başları sıkıl ılıca veya mesuliyet ar anime a 
hatırlanır; halka mükellefiyet yoliyle iş yaptı
rılacağı, köylünün ambarına girileceği zaman
da akla ıgelir. 

Böylece, idarenin tarihten gelen itibarı bir 
mirasyedi gibi tüketilmektedir. 

Artık, bu yanlış tatbikata son verilmelidir. 
Gençlerin idareye iltifat etmeme'si sebepleri 
araştırılarak, giderilmelidir. Mutlaka Hükümet 
karariyle maddi ve mânevi tatminleri sağlan
malıdır. Kadro, 'seçilmiş kıymetli gençlerle dol
durulmalıdır. Milletin sevgi ve hürmetle 'bağ
landığı bu müesısese ıgöçtürülürse millet haya
tında doldurulması kabil olmıyan bir boşluk 
doğacaktır'. Hükümeti ikaz ederiz. 

Talî memurların durumu da pek fecidir. 47 
senelik memuriyet hayatında 37 yıl terfi ede
memiş memurlar vardır. Her vekâlet mensup
larına yeni yeni kadrolar ve intibaklar sağla
nırken, İçişleri Bakanlığı tâli memurlarının 
muh'tacolduğu kadroların Bütçe Komisyonunda 
uyutulması çok üzücüdür. 

2. Ademi merkeziyet idareleri, demokratik 
rejimin temel müesseseleridir. Mahallî ademi-
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merkeziyet idarelerinin bulunmadığı devletler
de demokratik idarenin temeli yoktur. 

Vatandaşın, içinde yaşadığı toplumun ida
resine karışması, idare edilen mevkiinden çıka
rak idare eden durumuna girmesi, medeni ve 
hür insanların tabiî ve vazgeçilmez hakkıdır. 

Bir memleket idaresinde ademimerkeziyetin 
var olaıbilmesi için üç. şart lâzımdır. 

.1. Hükmi şahsiyet, 
2. Bu hükmi şahsiyetin vatandaşlar tara

fından seçilmiş' organları, 
3. Bu organların aldıkları kararların icra 

kabiliyetimin ol ması. 
Maalesef, bugün, Türkiye'deki mahallî ida

relerin bütün organları tâyin ile gelmiştir. Halk 
yıllardan beri, yakın muhitinin, kendisini doğ
rudan doğruya ilgilendiren malhallî hizmetlerin 
idaresine iştirak edememektedir. Orta çağdaki 
gibi hizmetlerin sadece istifade edicisi durumu
na düşürülmüştür. Bu, Türk halkınım kendi 
kendini idare etmek hakkının büyük ölçüde 
gasbıdır. 

Hükümet, Birinci Koalisyon zamanında ha
zırlanan malhallî seçimler kanunlarını geri ala
rak, aylarca Büyük Meclise yeniden takdim et
memiştir. Hükümet, Anayasanın .1.16 ncı mad
desinin âmir hükmünün bir an önce gerçekleş
mesinle gayret etmemektedir. 

Genel seçimin üzerinden 17 ay geçtiği 'hal
de nerede, malhallî idarelerin halk tarafından 
seçilmiş organları? 

Biz, A. P. olarak mahallî idare seçimlerinin 
(geciktirilmesinin Anayasayı ihlâl olduğunu bu 
yüce kürsüden ilân ediyoruz. (Soldan, «Bravo 
sesleri» ve alkışlar) 

Mahallî idarelerin malî .güçleri hizmet yap
malarına imkân vermemektedir. Mahallî idare
lere yeni gelirler temin olunmalıdır. Bu matrah
lar bulunana, kadar, ilk iş olarak, muhtelif nam
lar altında istenilen kanuni paylar kaldırılma
lıdır. Merkezî idare ile karşılıklı (bağlar mahallî 
idarelere yetki ve mesuliyet tanıyan tarzda, 
idare ilmî icaplarına göre yeni baştan düzen
lenmelidir. 

Çeşitli mülâhazalarla, hareket ve serbestileri 
kısılmamalıdır. 

Devlet hizmetleriyle mahallî hizmetler ara
sındaki ahengi tem'in için, mahallî idareler üze
rinde makûl bir idari vesayeti kabul ediyoruz. 
Lâkin, ilimde yeri olmayan, bir nevi hiyerarşik 
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müdahaleleri reddediyoruz. Büyük Millet Mec
lisi, Devlet hizmetiyle mahallî hizmeti dikkatle 
tefrik eder. Bu ayrım yapıldıktan sonra, ma
hallî idareler başarı ve başarısızlıklarının mü
kâfat ve sorumlüluklariyle karşı karşıya kal
malıdır. Hükümet, hu münakaşa ve tenkidle-
rin dışında bulunmalıdır. 

İlerleme, yükselme ve Devlet adamı yetiş
tirmenin en başarılı yollarından biri budur. 

Türk Milletinin maddi mânevi yüksek has
letleri, 'Türk köyünün sağlamlığından gelir. 

Muzır, cereyanlar, mensuplarımın malûm ma
haretlerine rağmen, Türk köyünde harmanla
mıştır ve barmamıyacaktır. (Bravo sesleri) 

Biz, A. P. si, köyü, bu yüksek hasletleri, bu
na, mukabil büyük mahrumiyetleri içinde en 
aziz' topluluğumuz olarak ele almaktayız. (Sol
dan alkışlar) 

•Köyü, bir yandan âdemim erkeziyet idarele
rinin ilk kademesi, diğer yandan Devlet hiz
metlerinin toplam noktası saymaktayız. -

Köyün, kendi kendini idaresini başlıca 
prensip kabul ederken, bu prensibi zedeleme
den merkezî idarenin, köy işlerinim ifasını köy
lünün menfaatime olarak denetlemesini lüzum
lu bulmaktayız. Köy seçimlerini geciktirmek, 
ona reva görülen büyük haksızlıktır. Seçimle
rin en kısa zamanda yapılmasını istemekteyiz. 
A. P. si olarak, köylerimizin, örflerine, âdet
lerine, hislerine ve kıymet hükümlerine hür
met eden bir Hükümet anlayışı içinde kendi 
kendilerini idare ederek yola, suya, okula ve 
refaha kavuşturulması emelimizdir. (ıSoldan al
kışlar) 

3. Yurtta, emniyet *ve asayişi temin etmek, 
Hükümetin ilk vazifesidir. Bu 'öyle ibir vazife
dir ki, başarılmadığı takdirde, sosyal hayat 
hiçbir cephesi ile var olamaz. 

Asayişin temininde başarı, zannedildiğinin 
hilâfına, maddî kudretten çok, mânevi güçte
dir. 

Halkın sevdiği, saydığı, kuvvetlenip kudret-
lenmesini arzuladığı bir Hükümet 'başarıya ko
lay ulaşır. İtimat tesis etmekte güçlük çekmez, 

Ama, Başbakan Yardımcılarından biri, Mil
let Meclisi kürsüsünden, Anayasa rejimini ka
ba kuvvetle devirmek istiyen hirkaç bedbaht 
sergüzeştçi için «isimlerini öğrenseniz, siz de 
alkışlarsınız» diyecek kadar hafiflik ve mesuli
yetsizlik gösteren bir Hükümetin itimat ve gü-
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ven yaratması kolay olmıyacaktır. (Soldan al
kışlar) 

Güveni temin edemiyen 'bir Hükümetin ise, 
iç ve dış sermayeyi iş ve teşebbüs hayatına sevk 
ederek, kalkınmayı ve refahı »ağlaması müm
kün olamaz. 

Biz, yapıct bir muhalefet olmamız hasebiy
le, birbirini takibeden küçümsenmiyecek hâdi
seleri ele alıp, memlekette asayiş yoktur demi
yoruz. Yalnız, memlekette ve millette güven ol
madığını, güveni tesis için Hükümetin ciddî 
ve samimi bir gayret sarf etmediğini açıkça söy
lüyoruz. 

Türkiye'de, Anayasalda sayılı (kuvvet ve 
kudretlerden ba§ka kuvvet ve kudret bulunma
dığı, hiçbir kuvvetin Anayasadaki vazife ve 
yetki sınırını aşamıyacağı fiiliyatla gösterilme
dikçe kuru lâfla «güven» yaratılamıyacaktır. 
(Soldan • »bravo sesleri) 

Meşru nizamı yıkmak istiyen beyannameler 
hakkında Başbakan Yardımcısı, gülerek, Millet 
(Meclisi kürsüsünden «gece uykunuza giriyor 
değil mi?» derse itimat ve güven doğmryaeaktır. 
aıikadaşlarım. Evet, gece uykumuza giriyor; 
nereye gidiyoruz diye uykumuz 'kaçıyor. İleri 
dünya memleketleriyle aramızdaki mesafe, her 
gün biraz daha açılıyor diye, uyuyamıyoruz. 

Sermaye ve müteşebbis, aradığı emniyeti bu
larak iş sahasına arzu ile katılmıyor, yeni yeni 
iş sahaları açılmıyor, vatandaşın yüzü gülmü
yor,, huzur bir türlü gelmiyor, milletin sesine 
kulak verilerek gerekleri yapılmıyor diye gece
lerimiz uykusuz geçiyor. (Soldan bravo sesleri 
ve alkşlar) -

Filvaki, Sayın Maliye Bakanı, 1963 yılı büt
çesi üzerindeki ten'kidleri cevaplandırırken, pi
yasanın hareketlendiğini, yatırımların tahak
kuk ettiğini, işsizliğin önlendiğini ^bildirdi; bâ
zı rakamlar okudu. 

Ama, yeni. yapılan yolları, köprüleri, liman
ları, barajları, sulama tesislerini, fabrikaları 
saymadı. Biz, rakamlara değer veriyoruz. Lâ
kin, hayatın "bizzat kendisine, iş sahasına gir
miş eserlere rakamlardan daha çok önem veri
yoruz. Zira, kapıları kapanan işletmeler, karşı
mıza çıkan çalışma sahası istiyen vatandaşlar, 
miktarı artan iflâslar, üzerinde seyalhat ettiği
miz, bakımı bile yapılamıyan yollar Sayın Ma
liye Bakanını tekzip ediyor, 
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4. Birçok hakların tesbitine esas olan nü

fus kayıtlarının sıhhatli, az formaliteli olması, 
her türlü şüpheden uzak bulunması ana pren
sip olarak alınmalıdır. 

5. Sivil Savunma idaresinin en önemli va
zifelerinde::! biri, uçak ve füzeler yönünden si
vil halkı ikaz etmek, radyolojik serpintilerden 
korunmalarını sağlamaktır. Sivil Savunma ida
resi tarafından bir haber alma, yayma, ikaz ve 
alarm sisteminin kurulması gerekmektedir. Ay
nı şekilde bir radyoaktif serpinti ihbar şebeke
sinin vücuda getirilmesi de lâzımdır. Niteikim 
Millî Güvenlik Kurulu ile Bakanlar Kurulunun 
müşterek toplantısında bu husus kabul edilmiş
tir, 

Bakanlık malî külfet getirmeksizin ikaz, 
alarm ve radyolojik savunma ihbarını yapabile
cek teknik personel kadrolarını temin etme yo
lunu bulmuştur. Komisyon raportörleri rapo
run (F) maddesinde /bunu belirtmelerine rağ
men, nedense durum komisyonun tasvibine 
mazhar olmamıştır. Temennimiz, Maliye Ba
kanlığı ile İçişleri Bakanlığının ibu hususu hal
lederek, bir an evvel Sivil Savunma ikaz ve 
alarm şebekesini faaliyete geçirmesidir. 

Netice olarak, İçişleri Bakanlığı hakkındaki 
.görüşlerimizi şöylece özetliyebiliriz. 

Hükümetin her-şeyden evvel itimat ve em
niyeti tesis etmesi lâzımdır. Bunun için, kendi 
inanlarını millete kabul ettirmek hevesinden 
vazgeçerek, millî iradenin isteklerine uymayı 
bilmelidir. Sözleri ile fiilleri birbirini tutmak
tır. 

Millet Çoğunluğunun aldatılması kaabil ıde-
ğildir. 

A. P. si, huzuru, ilerlemeyi, kalkınmayı ve 
refahı temine matuf her karar ve fiilin candan 
yardımcısı ve destekleyicisidir. 

Rakamları hiçbir özellik ve hamle taşıımıyan 
1963 yılı ibütçesinin İçişleri Bakanlığı mensup
larına ve aziz milletimize hayırlı olmasını te
menni ederim. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. Partisi Meclis Crupıt 
•adına sayın Mustafa Kepir. 

O. K. M. P. C1RUPÜ ADINA MUSTAFA 
KEPİR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

İçişleri Bakanlığının 1963 yılı Bütçesi mü
nasebetiyle, Cumhuriyetçi Köylü Millet Par-

64 — 
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tisi Meclis Grupu adına, görüşlerimizi- belirt
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyarum. 

Sayın arkadaşlarım; takdir buyurursunuz 
ki, iç düzen, dış güvenliğin kaynağı ve Devlet 
bekasının temelidir, içişleri 'Bakanlığı, bu dü
zenin evvelâ sağlayıcısı, " sonra da koruyucusu-
dur. Fertlerin birbirleriyle, Devletin valtan-
daşla münasebeti, cemiyetin nizamını karakte-
rize eder. İçişleri Bakanlığı, bu münasebetle
rin sosyal tezahürleriyle birinci derecede ilgi
lidir. Bu bakımdan, onun, durum ve tutumu
nu, genç demokrasimizin hukuki ve ahlâki 
muhtevasının bir aynası saymaktayız. Bu ay
nada İçişleri Bakanlığının en mütevazi bir mü
messili olan köy muhtarından bağlıyarak, Ba
kanlığa kadar uzanan bir idari perspektif için
de görüşlerimizi arza çalışacağız. 

Sayın milletlovekilleri; 
30 milyon nüfusumuzun 20 milyon kadarı, 

teknik ulaştırma ve haberleşme imkânlarından 
mahrum, kırkbin köye dağılmış bulunmakta
dır. Büyük çoğunluğu ile ıstırap verici bir 
iptidailik içinde bulunan bu 40 bin köyü kal-
kındırmadıkça, töpyekûn kalkınmayı sağlamak 
mümkün değildir. Köy kalkınmasının talebetti-
ği imkânlar, ihtiyacı kapsıyacak bir vüs'atte, 
Devlet bütçesi ile sağlanamıyacağına göre, ma
hallî kaynakların bu maksatla selferber edil
mesine ve süratle geliştirilmesine katî zaruret 
vardır. Bu da vali, kaymakam ve bucak mü
dürü namı altında vazifeli kıldığımız idare 
âmirlerinin yaratıcı zekâlarından himmet bek
lemektedir. Bu itibarla, vali, kaymakam ve 
bucak müdürlerimizi, masalarının esaretinden 
kurtararak, kalkman Türkiye'nin şantiye şef
leri halinde cesur ve hamleci birer aksiyon ada
mı hüviyetine sokmalıyız. 

En kusa zamanda Büyük Meclise sunulma
sını temenni ettiğimiz Köy Kanunu, ilmin, 
tecrübenin ve içinde bulunduğumuz sosyal ve 
idari gerçeklerin ışığı altında ve az önce işa
ret ettiğimiz ruhi atmosferi yaratacak bir nite
likte hazırlanmalıdır. 

'Sayın milleti evekill eri; 
Devletin köye açılan ilk kapısı bucaktır. 

Kirkbin köyün, Devletle münasebetini temin 
için kurulmuş olan 923 bucak ise, bugünkü 
haliyle, maalesef, çağdaş anlamda, bir idare, 
kademe ve müessesesi olmaktan çok uzaktır. 
Bu vesile ile, hükmi şahsiyeti haiz ve idari 
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muhtariyete sahip, bir bucak statüsünün, ku
rulması lüzumuna inandığımızı belirtmek is
teriz. Bu suretle, milletin idareye iştirakini 
sağlıyacak ve demokratik nizamını temelini, 
daiha geniş çaıpta vatan sathına atmış olacak 
olan böyle bir kanunun en kısa; zamanda ge
tirilmesine grup olarak intizar etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet teşkilâtının tamamını, en küçük üni

teler halinde bünyesinde toplıyan 570 ilçemizin, 
halen üçte biri kaymakamsızdır. Memleketin 
arzulanan huzura kavuşmasında, huzur için
de kalkınma imkânlarının sağlanmasında, et
kisi çok büyük dan bu teşkilât kadememizi, mo
dern anlamda bir işleyiş, hız ve şuuruna sa
hip kılmak için, gerekli tedbirleri alırken; bu 
noksanlığı gidermenin çarelerini de aramaya mec
buruz. Bunun için Hukuk vo Siyasal Bilgiler 
fakültelerimizden mezun olup da, daha cazip 
imkânlar hazırlıyan başka sahaları tercih eden
leri, idare sahasına çekmenin yollarını arama
lı ve idareci meslekine liyakatli gençlerimizin 
rağbetini artırmalıyız. 

Sayın arkadaşlarım, 
5442 sayılı İl idaresi Kanununun 9 ncu mad

desi «Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsil
cisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bun
ların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır. Bu 
sıfatla, valiler ilin genel idaresinde her Ba
kana karşı sorumludur.» denilmektedir. Ka
nunun bu hükmünden de anlaşılacağı üzere, 
idarenin esasını ve temel unsurunu, valiler teş
kil etmektedir. Hal böyle olunca, 67 ilimiz 
için, memleketin'ıstıraplarını bilen ve o ıstırap
ları vicdanında, duyan, yapıcı, yaratıcı, halk 
psikolojisine vâkıf, tarafsızlığı şiar edinmiş, 67 
valiye ihtiyacımız aşikârdır. Bu çapta ve bu 
imanda 67 vali ve 570 kaymakamı bulup iş ba
şına getirdiğimiz ve Devletin imkânları ile teç
hiz edebildiğimiz takdirde, memleket manzara
sının çok kısa hir zamanda değişeceği kanısın
dayız. 

Sayın milletvekilleri, 
İdari ünitelerimiz ve idarecilerimiz hakkın

daki görüş ve temennilerimizi böylece sırala
dıktan sonra, İçişleri Bakanlığının diğer mese
lelerine de, kısaca dokunmak istiyoruz. 

Mülki taksimatta, hâlâ, geleneksel bir itiya
dı devam ettirmekteyiz. Memleketin değişen 
iktisadi bünyesi, süratle inkişaf eden ulaştırma 
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ve haberleşme imkânları, göz önünde tutularak, 
ilim ve tecrübeye dayanan Ibir etüde, ve binne-
tice mülki, taksimatın bir revizyona tabi tutul
ması lüzumuna kaani bulunuyoruz. Bucak, ilçe 
ve hattâ illeri çoğaltmakta ve bu suretle âmme 
hizmetlerini vatandaş ayağına kadar götür
mekte fayda' mülâhaza edilebilir. Ancak, bu işi 
yaparken kendimizi politik mülâhazalardan ve 
suni zorlamalardan sureti katiyede uzak tutma
lıyız. Bunun için; mülki taksimatı bir kül ola
rak ele almalı, etütlerini, Bakanlıklar seviyesin
de bir karma komisyona hazırlatmak, ilim 
adamları ile tatbikatçıların teşkil edeceği yet
kili bir kuruldan geçirdikten sonra, uygulama 
sahasına koymalıyız. 

Henüz gelişme safhasında «lan 'Sivil Savun
ma teşkilâtına, lüzumu ile ımütenasip, önemin 
verilmesini ve bu genç müessesemizin eksikle
rinin tamamlanmasını, çağdaş ülkelerde bu mü
esseselerin muvaffakiyetleri için alman tedbir
lerin alınmasına gayret edilmesini, temenni et
mekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Devlet faaliyetinin ana kaynağı olan nüfus 

kütük ve kayıtları mahiyet ve evsafını tamamen 
kaybetmiş bulunmaktadır. Hakların, göz göre 
göre ziyaa uğraması tehlikesi başgöstermiştir. 
En kısa zamanda, Nüfus Yazımı Kanunu çıka
rılmalı ve yazımın yapılması sağlanmalıdır. , 
Esasları, Osmanlı İmparatorluğu devrinden 
müntakil Vatandaşlık ve nüfus kanunları yeni 
Anayasamızın ışığı altında, süratle hazırlanarak 
Büyük Meclise getirilmelidir. . 

Muhterem arkadaşlarım; 
Memlekette mal, can ve ırz emniyetinin temi

nat altında bulundurulması İçişleri Bakanlığı
nın başta gelen vazifesidir. Bu işin polis ve 
jandarma görev sahaları adı altında şehir içi ve 
şehir dışı olarak iki ayrı bölgede ele alınması
nın, Grup olarak aleyhindeyiz. önleyici ve ko-
vuşturucu zabıta vazifelerinin bir bütün olarak 
ve tekelden yürütülmesinin daha müessir ola
cağına kaaniiz. Binaenaleyh, öteden beri sözü 
edilip bir türlü kuvveden fiile çıkarılamıyan 
«tevhidi zabıta» meselesinin üzerinde durma za
manı gelmiş ve hattâ geçmektedir. Ayrıca, za
bıtamızın, sayı bakımından olduğu kadar, özü 
'bakımından da yeterli kılınmasına lüzum var
dır. Bir taraftan, zabıta elemanlarını kifayetli 
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kılmak için gerekli tedbirlere tevessül ederken, 
diğer taraftan da mücadelede muvaffakiyet sağ-
lıyacak modern vasıtalarla teçhizi üzerinde ıs
rarla durmak lâzımdır. 

Hudut emniyetini sağlamak ve 1918 sayılı 
Kanunla kaçakçılığın men ve takibi vazifeleri 
de kendisine verilmiş olan Jandarma Genel Ku
mandanlığımızın, mühim bir dert haline gelmiş 
bulunan bu dâvada arzuladığımız muvaffakiye
ti sağlıyabildiğine kaani değiliz. Gümrük Mu
hafaza Teşkilâtı zamanına nazaran,. artırılmış 
kuvvetler ve mayınlanmış sahalarla daha mü
kemmel bir şekilde takviye edilmiş hudut bir
liklerimizin, kaçakçılıkla mücadeleleri, maalesef 
muvaffak olamamaktadır. Memleket hâlâ, bir 
kaçak pazarı halindedir. Ankara'nın ortasında 
kurulmuş ve halk tarafından Biteks adı veril
miş olan eşya meşherinin, bu yönden tetkika 
tabi tutulmasının, enteresan neticeler doğuraca
ğından şüphemiz yoktur. 

Hudutlarımızda, gümrük kapılarımızın dışın
dan geçişleri medburi kılan Pasavan rejimini, 
kökten halletmek için gerekli teşebbüse niçin 
geçilmediğinin, mâkul.bir cevabı olmamak ge
rekir. Türk vatandaşlarının menfaatlerini zi
yaa uğratmadan bu işi bir hal çaresine bağla
ma! ıyız. Güney hudutlarımızda asayişin ihlâli
ne daha çok sebebolan çifte tabiiyet meseleleri, 
memleket için Ibir ıstırap kaynağı olmaktan 
çıkarılmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım; 
İçişleri Bakanlığımız, mahallî idarelerin ade

mi merkeziyet sistemi içinde demokratik inki
şafını sağlıyacak her tedbir ve tertibi almalı, 
halk idare ve iradesinin bütün icaplariyle ta
hakkukunda esas olan özel idareleri, belediye
leri ve sözlerimizin başında da arz ettiğimiz 
üzere, köy idarelerini yeni müeyyide ve malî 
kaynaklarla teçhiz etmelidir. 'Grup olarak ka
naatimiz odur ki, özel idare ve belediyelerin ar
zulanan gelişmeye ulaşamamaları hir türlü ken
dimizi kurtaramadığımız koyu bir merkeziyetçi
likten doğmaktadır. Anayasamızın 116 ncı 
maddesinde işaret olunduğu gibi, mahallî idare
lerin kuruluşları, tedvin edilecek bir kanunla, 
en kısa zamanda, yeni düzene kavuşturulmalı
dır. Buna paralel olarak mahallî seçimlere ait 
kanunlar süratle çıkarılmalı ve seçimlere der
hal gidilmelidir. 
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Sayın arkadaşlarım; 
150 yıllık bir hak ve hürriyet mücadelesin

den sonra, vâsıl olduğumuz ve yeni Anayasa
mızla teminat altına aldığımız genç demokra
simize, bâzı müfrit davranışlarla, kastedilmek 
istenmektedir. Birtakım sapık ideolojilere gö
nül vermiş kimselerin, Anayasamızın getirdiği 
geniş hürriyet havasından faydalanarak teşki
lâtlanmak, bilhassa, işlerin-e emeklerini sermaye' 
yapanlarla; körpe aydınlar arasından, çok sayı
da taraftar kazanmak için giriştikleri propa
ganda faaliyetleri gözlerimizden kaçmamaktadır. 
Şu ciheti de unutmamak lâzımdır ki, bunların 
asıl tehlikesi, mücadelesinde muvaffak olmak 
için, her vasıtayı makbul saymasıdır. 'Sinsi bir 
taktikle; revaçta olan ve itibar gören her fik
re, her inanışa bürünmüş olarak, aramıza katı
lır, içimize girerler, flok defa, samimiyetlerine 
hamlettiğimiz müfrit davranışları, mahza o 
fikri, o inanışı dejenere etmek içindir. Fikirleri, 
inanışları dejenere edilmiş insan toplulukları 
ise, istenilen kalıba kolayca dökülecek bir fesat 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, oturumu 
açıyorum, görüşmelere devam ediyoruz. 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin tümü üzerin
de söz, Yeni Türkiye Partisi Meclis Clrupu adı
mı Sayın Esat Kcma!]. Aybar'ındır. 

Y13NÎ TÜRKİYE PARTİSİ ORUPU ADİ
NA ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sa
yın Başkan, muırterom milletvekili er,; 

İkinci Karma Hükümetin kuruluşuna ze
min teşkil eden müzakereler cereyan eder
ken, üzerinde en fazla 'hassasiyet gösterilen 
bakanlık, İçişleri Bakanlığı olmuştur. Bu has
sasiyet, koalisyon Hükümetinin sorumluluğuna 
katılan siyasi partilerin, içişleri Bakanlığı-
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çamuru haline gelirler. Onun içindir ki, kullan
dıkları maskenin dış görünüşüne aldanmıya-
rak; hedefleri, insanlık haysiyetini tahribolan 
bu sapık ideolojiyi sahipleri ile durmadan mü
cadele etmeye bekamız için de mecburuz. 

Sayın milletvekilleri; 
•'Sözlerime son verirken şurasını da önemle 

işaret etmek isterim ki, İçişleri Bakanlığımız 
millî varlığımızın Ibekâsı ve bütünlüğü aley
hine girişilen bu faaliyetlere, elindeki bütün ka
nuni imkânları kullanarak mâni olmalıdır. Türk 
Milletinin ve onun teşkilâtlı mümessilleri olan 
siyasi partilerimizin, bu dâvada, İçişleri Bakan
lığına bütün güçleri ile müzahir olacaklarından, 
asla şüphemiz yoktur. 

Bütçenin memleketimiz için hayırlı ve İçiş
leri Bakanlığımız için başarılı olmasını dileriz, 
Hürmetlerimizle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — .Sayın arkadaşlarım, bugün sa
at 20,00 de devam etmek üzere Birleşime saat 
'20,00 ye kadar ara veriyorum. * 

Kapanma saati : 18,15 

nın, bilhassa bugünün sosyal şartları içinde 
müstesna bir chemmiyiet taşnuakfa devam 
ettiğine dair inançlarından doğmuştur. 

Bu inanç ile cemiyetimizin "asayiş, iç emni
yet, ve vaırlıgiyle ilgili hizmetlere (bilfiil katıl
ma arzusu iz'har edilmiş, idarenin birtaraf ve 
güvenilir ellerde' 'bulundurulması ve hizmetin 
bu» anlamda kontrolü ön plâna alınmıştır. Mü
zakereler sonunda, nihayet 'bulunan bir ortft 
yol ile, İçişleri Bakanlığı C. H. P. riih 'konten
janına bırakılmış, fa'kat İçişleri Bakanının 
şahsında Hükümete katılan siyasi partilerin, 
muv&fa.k'a.ti şart 'koşulmuş ve bu husus, Koalis
yon Protokolüne açıkça yazılmıtişır. Bütün bu 
mâruzâtımızla İçişleri Bakanlığı hizmetinin, 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Rıza Polat (Ağrı) 
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milletimizin bakasiylo ilgili bir ortam içinde 
mütalâa edildiğini, ifade etmek istedik. 

Bozuk olduğunda ittifak edilen iç düzeni
mizin, sağlam temeller üzerinde 'Oturtulması, 
cemiyetimizin asayiş vo emniyetinin sağlanma
sı ve iç huzura kavuşturulması, tedbirlerini 
düşünürken yaşadığımız sosyal rahatsızlıkları 
teşhis ve tesbit etmekle başlamak münasibolur 
kanaatindeyiz. 

Vatandaşlarımızın huzur ve saadeti, kanun 
hâkimiyeti altında çalışan bitaraf, 'dürüst bir 
Devlet idaresinin teessüs etmesine bağlıdır. 

Devlet idaresinde şahıs, zümre veya sınıf ka
yırması, âmme 'hizmetini kayırilmak istenen 
ıbir sınıf veya zümrenin arzu ve menfaatlerine 
uygun, Ibir «sistem içinde tedviri, bir kelime 
il o partizan idare, senelerden beri devlet ve 
idare adamlarımızın ağzında bir sakız gibi 
çiğnenmiş, fakat partizan idarenin kökü, ımaa-
lesef bugüne kadar . kazılamamıştır. Hüküme
tin partizan idare zihniyetine nihayet verme 
isteğine vo Dahiliye Bakanlığının tamim ve 
emirnamelerine irağmen, idari teşkilât kademe
lerinde, vâki partizanca hareketlere türlü 
türlü misalle t' vermek müm'kiindür. Fak'at 
teferruatına girmek istemediğimiz için, sa
dece bu cihete, ninnimi surette, işaret etmekle 
yetiniyoruz. Üzüntü ile ilâve edelim, ki, bir 
taraftan şahsi menfaat ve ikbal yollarını, par
tizan bir idarede arıyamlar, diğer taraftan 
partizanca bir ruh içinde yoğrulmuş idareci
ler, hâlâ idare 'mekanizmasının başın
dan uzaldaştırılamarnışlardır. Bu zihniyet îç-
işleri Vekâletinin mücerret resmî tamimleriyle 
yok edilemez, içişleri Bakanı, bu zihniyetin 
karşısına ciddî olarak dikilmeli ve partizan 
zihniyeti, gördüğü yerde ezmelidir. Aksi tak
dirde, üzüm üzüme bakarken, yine kararacak, 
vo tellerin, sıkıştırılmış olmasına rağmen, 
elektrik akımı hedefine ulaşacaktır, bakanlı
ğı n resmî tamimleri kendilerinden başkasını da 
in andı ram ı yac'aktıır. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu parti
zan idare düşüncesini, gaddar bir diktatöryeye 
giden, şuursuz ve iptidai bir yol olarak ka
bul ve bu düşünce ile kesin bir surette mücade
leyi ilân eder. 

Memleketimizde aşırı sağ vo sol cereyan
ları hızlarını artırmışlardır. Hattâ sol. cereyanı 
temsil edenler, açıkça teşkilâtlanmaktadırlar. 
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Memleketimizin içinde • bulunduğu iktisadi 
sakıntı ve güçlükleri istismar eden bu muzır 
unsurların, masum vatandaşları iğfal ederek 
kadrolarını, genişlettikleri, açık bir gerçektir. 
Hükümet bu tehlikeli cereyanlara karşı müessir 
tedbirler alamamakta ve memleketimizin atisi
ni karanlıklara götürecek kadar vahamet ka
zanan bu faaJliyeeleri önliyememektedir. îcra 
organımızın sağ oklu olduğuna şüphe bulunmı-
yan, polis ve zabıta teşkilâtı maddi ve mâ
nevi ıstıraplar içindedir. Bilhassa son zaman
larda cereyan eden siyasi ve içtimai olaylar 
zabıta teşkilâtının moralini felce uğratmış 
ve vazife aşkını söndürmüştür. Zabıta teşki
lâtı, cemiyetimiz için hayati önem taşıyacak 
kadar kutsal olan vazifelerini, ifa edebile
cek maddi vasıta ve kanuni yetkilerden de mah
rumdur. Zabıta teşkilâtı içinde yeteri ka
dar meslekî bilgilerle mücehhez olanlar,' ma
alesef ekseriyette değildir. Zamanımızın sos
yal hâdiseleri ve cemiyetimizin tekamül se
viyesi itibariyle, yalnızca sırtında resmî üni
forma ve belinde tabanca taşıyan zabıta teşki
lâtına değil, lüzumlu bilgi ve cesaretle mü
cehhez morali düzgün vazife aşkı üstün, ve 
kanuni yetkileri noksan olımıyan bir zabıta 
teşkilâtına ihtiyacımızın şiddeti artmıştır. Ge
rek Dahiliye Bakanlığı ve gerekse Bmniyet 
Genel. Müdürlüğünün bütçeleri üzerinde 'yete
ri kadar inceleme yaptık. Bu bütçelerde geç
miş senelerden ayrı olarak düşünülmüş bir 
yeniliğe rastlıyamadığımızı üzüntü ile beyan 
etmemek mümkün değildir. Bu husus emniyet 
ve asayiş görevinin geçmiş senelerde ifa edil
diği şekilde tekrar edileceğini, göstermekte
dir. Bugünlerde Hükümetçe üzerinde önem
le durulan 113 sayılı Af Kanununun değiştiril
mesine da.ii' kanun tasarısının, teşriinde za
ruret vardır. Zabıta teşkilâtımızın çalışma 
sistemleri günün şartları içinde düzenlen
meli bugünkünden daha üstün, maddi imkân
lar tanınmak pahasına da olsa, kalifiye za
bıta, memurlarının, yetiştirilmesine dikkat 
edilmeli ve hizmetin gerektirdiği vasıtalar te
min edilmelidir. 

Şehir ve kasaba dışındaki emniyet ve asa
yiş işlerimiz jandarma teşkilâtına bırakılmış
tır. Türkiye'de jandarma, seneler senesi tat
bik edilen eski ve verimsiz bir düzen içinde 
yetiştirilip, hizmete gönderilmektedir. Okuma, 
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yazmayı bile asker ocağında öğrenen jan
darma neferlerinin ve bunlardan kurulu bir 
jandarma teşkilâtının, günün ihtiyacına cevap 
vercmiyecek bir durumda olduğu aşikârdır. 
Bu teşkilât ile zabıtamızın, çalışmalarının, 
verimli olmıyaeağını, önceden kestirmek zor 
değildir. Nitekim Ankara ve istanbul gibi 
büyük ve ileri şehirlerimizde bile kesif bir 
faaliyet gösteren milli devrim ordusu teşki
lât*, ve sol cereyanları .temsil eden faaliyet
lerin içyüzü, bugüne .kadar tesbit edileme
miştir. Birçok şehirlerimizde ve civarı köy
lerde şakiler, mahkûmlar, sallana sallama 
dolaşmaktadırlar. Senbolik mânada koçero-
lar şehirlerimizin emniyetini 'tehdit altında 
bulundurmaktadır. Bâzı hallerde bu şakile
rin mahallî zabıtanın da himayesine mazhar 
olduklarını iddia edersek bunu samimiyeti
mize bağışlamanızı rica ediyorum. 

Hudut emniyetimiz, kaçakçılığın men'i ve 
takibi, seyyar jandarma teşkilâtına bırakıl
mıştır. Millî gelirimize tesir edebilecek ka
dar vahîm bir hal alan kaçakçılığın önlen
mesi istenmiş ve bu yolda alman tedbirler 
Hazineye çak pahalıya malolmuştur. Bilhassa 
Güney ve Güney - Doğu Anadolumuzun hudut 
bölgelerindeki arazi istimlâk edilerek bura
lara mayın döşenmiştir. Devletin milyonla
rına, arazinin istihsalden alıkonulmasına, 
mal olan bu tedbirlere rağmen elde edilen ne
tice şudur. Evvelce kaçakçılık insan ve hay
van sırtında ve gizli olarak yapılmakta iken, 
bugün bit kaçakçılık kamyonlar ve hattâ ge
milerle yapılmaktadır. Bu ciheti mahallî ida
re âmirlerimiz bilmektedirler. Keyfiyet Büt
çe Komisyonunda bahis mevzuu edilirken, Sa
yın İçişleri Bakanı durumu itiraf etmiş, ve 
kaçakçılığı önliyemiyeceğini bildirmiştir. An
cak kaçakçılığın azaltılabilmesi için tedbir
ler düşündüklerini, ve bu arada bâzı hudut 
bölgelerinde serbest mübadele pazarlarının 
kurulacağını. söylemişlerdir. Bugüne kadar 
kurulamamış olan bu pazarların da sadre şifa 
olmıyacağmı, söylemek mecburiyetindeyiz.. 
Zira bu kaçakçılık bizde mal mübadelesi ih
tiyacından değil fakat hudut komşularımızla 
arada mevcut para değerindeki farka dayan
maktadır. Para kıymeti yükseltilmedikçe ka
çakçılık sebebi devam edecek ve kaçakçılığı 
men'i ve takip ile mükellef teşkilâtımız cid-
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di bir çalışma sistemine girmedikçe kaçaikçı-
lık fiilen de yapılacaktır. 

Emniyet ve asayiş işlerinin bozuk bir dü
zen içinde cereyan etmesine mevcut mevzuatımı
zın da yardımcı olduğunu beyan etmekte fayda 
vardır. Buna ilâveten son zamanlarda yapılan 
bâzı tasarrufların da müspet neticeleri olmamış
tır. Bu arada vilâyet jandarma kumandanlıkla
rı evvelce sadece bağlı bulundukları valilerin em
rinde emniyet ve asayiş işleri ile meşgul olmakta 
iken, bugün jandarma mıntaka kumandanlıkları 
da ihdas edilmiştir. Vilâyet jandarma kuman
danlıklarının valilere olan bağlılıkları kısmen 
azaltılmıştır. Türkiye'de valilerin emrini dinle-
miyen vilâyet jandarma kumandanlarının mev
cudiyetlerini iddia edersem garip karşılamamanı
zı rica ederim. Detaylara inmek istemediğimizi 
beyan eylemiş idik. Sayın İçişleri Bakanı bu 
iddiamızı öğrenmek isterlerse kendilerine açıkla-
mayada hazırız. Seyyar »Jandarma teşkilâtının, 
valilerle ilgileri kesilmiş gibidir. Bilhassa birkaç 
ay evvel leşleri Bakanlığının resmî genelgeleri ile 
seyyar jandarma teşkilâtının, valilerin emrinde 
bulunmadığı bildirilmiştir. Vali mıntakasmda 
kaçakçılık yapıldığını görmekte ve seyyar jandar
ma teşkilâtına emir verememektedir. Hattâ bu teş
kilât içinde görevini ihmal veya kötüye kullanan
lara dahi müdahale yetkisi yoktur. İşte bu sebep
ledir ki, idare muvaffakiyetsizliğe gitmekte, ka
çakçılık normal bir alış verişe dönmekte ve Hü
kümetçe alınan tedbirler, semere vermemektedir. 
Mevzua temas etmiş iken bir noktayı işaret et
mekte fayda buluruz. Dahiliye Bakanlığı hudut 
boyunda bulunan arazileri, mayınlama maksa-
diyle istimlâk etmiş ve senelerden beri işgali al
tında bulundurmuştur. Bir kısmının istimlâk iş
lemleri tekemmül ettiği halde bedeli ödenmemiş
tir. Sahipleri bedel iddiasında bulunduklarından, 
idare istimlâkten kısmen vaz geçtiğini bldirmiştir. 
Yüksek Yargıtay Genel Kurulu, istimlâk muame
lelerinin tamamlanmasından sonra idarenin tek 
taraflı olarak istimlâkten vaz geemiyeceğini karar 
altına almışken, Bakanlık bu kararlara uygun ta
sarruflarda bulunmamakta ve kısmi istimlâkin
den vazgeçilen arazilere dahi sahipleri gireme
mektedir. 

Bu konuda bir noktaya daha temas etmek isti
yoruz. 

Sayın Dahiliye Bakanı Karma Bütçe Komis
yonunda sorulan bir suale cevaben, dağlık bölge-
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lerde görevlendirilin* k üzere özel surette talim I 
ve terbiye görmüş, bir zabıta teşkilâtı üzerinde 
durduklarını, beyan etmişlerdir. Kurulması bahis 
konusu olan bu teşkilâtın mahiyeti ile, miktarı
nı anıklamalarında fayda bulunduğu kanaatin
deyiz. 

Aziz ve muhterem mıilletvekilleri, 
Nasıl ki, bir rejimin muvaffakiyeti kuvvetli 

ve basiretli bir Hükümetin vücuduna bağ
lı ise, idarenin de muvaffakiyeti kuvvetli vali
lere dayanmaktadır. Kudretli vali derken bitaraf, 
tecrübeli, gerekli kanuni yetkilerle mücehhez va
lileri kastediyoruz. Bugün idare sistemimizde her 
şeyin valilerden beklendiği bir hakikattir. Vali 
Devletin ve Hükümetin, bu arada bütün bakan
lıkların mahallî temsilcisidir. Bununla beraber sa- I 
lâhiyetlerini kullanacak bir kanun mesnedi yok
tur. Tek tutanağı iller İdaresi Kanunudur. Bu 
kanunda tanınan kısır salâhiyetler, şekilcilik için- • 
de boğulmuştur, tiler İdaresi Kanununun yeni 
baştan düzenlenmesi ve valilere daha geniş yetki
lerin tâyinlerinde titizlikle hareket etmek zaru
ridir. Birkaç ay ev\el çıkarılan tâyin kararna
mesinde mutlak isabet' bulunmadığı gibi, görev- l 
1 erinde muvaffakiyet göstermemiş olan bâzı va
liler, kayrılırcasma yerlerinde tutulmuşlardır. 

Bugün için önemle üzerinde durulması icab-
eden bir husus da nüfus teşkilâtıdır, Genel ola
rak küçük maaşlı memurlarla tedvir edilen bu 
hizmet, ihtiyaca cevap vermemektedir. Burada 
çalışan personel, bakanlığın idari bünyesinde ça
lıştırılan küçük maaşlı memurlar gibi, kadro sı
kıntısı içinde bulunmakta terfi imkânı bulama
maktadırlar. Nüfus kütükleri sağlam ve sarih 
esaslara da isnadetmekte ve zaman zaman ih- • 
tilâflara zemin hazırlamaktadır. Bu teşkilâtın da 
ele alınması ve çıkarılacak teşkilât kanunu ile 
hizmetin düzene girmesi lâzımdır. 

İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken üze
rinde önemle dünüm ası icabeden bir nokta da 
mahallî seçimlerdir. (Alkışlar) - I 

Bilindiği gibi Türkiye'de vukubulan 27 Ma
yıs İhtilâlinden sonra bilemediğimiz sebeplerle 
idari teşkilât kademelerinde geniş çapta bir de
ğişiklik yapılmasına lüzum görülmüştür. İnti
kam alma esasına dayanan asılsız, yüzbinlerce 
ihbarın, etkisi altında, günün idaresi bocalamış
tır. Köyün ve mahallenin reylerine dayanan 
muhtarların, siyasi iktisap ve temayüllerine ba
kılarak tasarruflar yapılmıştır. Muhtarlar vazi- | 

— 60 
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f el erinden atılmış köyün veya mahallenin muh
tarlığına hak kazanmıyan kimseler getirilmiş ve 
köy ve mahalleler böylece idare edilegelnıişler-
dir. Bu cihet mahalle ve köylerimizde geniş çap
ta huzursuzluk ve ihtilâflar doğurmuştur. Bele
diye meclisleri, vilâyet umumi meclisleri fesedil-
miş böylece mahallî idareler hakiki sahipleri 
elinden uzaklaşmış bulunmaktadır. Aradan uzun 
bir zaman geçtiği halde bahismevzuu mağduri
yetler telâfi edilmemiş ve idare nıüstchakkma 
tevdi edilmemiştir. Demokratik nizamın temel 
şartı olan bu mahallî seçimlerin müstaceliyetine, 
gelip giden hükümetler de taraftar görünmüş, 
fakat bütün bunlar fiiliyata intikal etmemiştir. 
Vatandaşın bu'ıstıraplarına bir an evvel son ver
mek lâzımdır. (Alkışlar) 

Sözlerime son verirken, yukarda arz ettiği
miz aksaklıkların giderilmesi temennisi ile, İçiş
leri Balkanlığı bütçesi tatbikatının milletimize 
ve memleketimize hayırlı ve muvaffakiyetli ol
masını diler, Yüce Meclisi Yeni Türkiye Parti
si Meclis (irupu adına hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — O. Tl. P. Grupu adına. Sayın 
Şevket Asbuzoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ
OĞLU (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, 

O. H. P. (İrupu adına İçişleri Bakanlığı büt
çesi dolayısiyle bu Bakanlığın hizmetlerini en 
iyi bir şekilde ifasını sağlamak amacı ile gör
düğümüz eksikliklerin ve yapılması gereken ıs
lahatı arz ve izah etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Bugünkü üçlü Karma Hükümette müşterek 
sorumluluk şuuruna sadakat gösterilmekle be
raber Grupumuza mensup bir üyenin mesuliyeti
ni taşıdığı bu Bakanlığın ciddî bir reforma muh
taç bulunduğunu samimiyetle ifadeyi kendimize 
bir vazife bilmekteyiz. 

Bu görüşledir ki, bu Bakanlığa bağlı bulu
nan hizmet kollarını samimî objektif bir tahlile 
tabi tutmayı uygun mütalâa ediyoruz. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Çok partili rejime girdiğimiz günden bugü

ne kadar basını ile, partileriyle ve Millet Mec
lisiyle en çok üzerinde durduğumuz bu Bakanlık 
ve ona bağlı kollarının diğer bakanlıklardan ay
rı bir hususiyet ve önem taşıdığını önceden işa- • 
ret etmek isteriz. 
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Bilaistisna bütün milletlerin hayatında, tari

hinde kendisine ayrı bir hususiyet tanıdığı bu 
Bakanlığın nizamı ânı inenin tesisinde tarafsız 
davranması ve vatandaş vicdanında, itimat ve 
güven hissini yaratmasiyledir ki, Hükümeti teş
kil eden diğer bakanlıklar normal çalışmaya ka
vuşabilsin ve vatandaş da kendini huzur için
de hissetsin. 

Bu vasfı ile merkezde İçişleri Bakanı başta 
olmak üzere vilâyet, kaza, bucak ve köylerdeki 
bu Bakanlık temsilcilerinin günün 24 saatinde 
vazife başında olduğuna ve bilhakkin vazifesini 
müdrik bir kadrodan müteşekkil bulunduğuna 
vatandaş kütlesinin inanının tanı olması lâzı ili
ğedir. 

Tarih boyunca bütün milletlerde varlığını 
Hükümetin tâ kendisi olarak hissettiren bu ba
kanlığın milletin hizmetlerini tarihî tekâmülün
den vezirler, sadrazamlar yetiştiren bir mües
sese olduğundan bahsile vaktinizi almak iste
miyoruz. 

Ancak Cumhuriyetin ilânından bu .yana ma
halli hizmetlerin yürütülmesinde ye bilhassa, 
emniyet ve asayişin tesisinde büyük başarılar 
sağlıyarak girişmiş olan bu bakanlık kendin
den daha çok feragatli çalışmaların beklendiği 
194(i yılından 27 Mayıs Ji)(iO İnkılâbına kadar 
gün geçtikçe vatandaş nazarındaki eski itibarı
na gölge düşürülmüş ve bu hale getirilmek is
tenmiştir. 

18 yaşma giren ve adına Demokrasi dediği
miz genç, yaşı ile mütenasip bir kıvama sahip 
değilse bu kabahat çocuğun her yönden gelişme
sinde ön safta vazifeli olan bu bakanlığın çalı-
şamamış veya çalıştırılamamış olmasında ara
mak lâzımdır. 

27 Mayıs İnkılâbını mütaakip vazife alan 
Hükümetlerle birlikte itimat oyunuzla iş başına 
gelen Koalisyon Hükümetleri programlarında 
durumu bu açıdan ele alarak içişleri Bakanlığı 
ve ona bağlı kollarını muhtaç bulundukları gü
ven ve prestije kavuşmaları gayreti içinde ol
malarını C. H. P. Grupu olarak memnuniyetle 
müşahede etmekteyiz. 

Her iki Koalisyon Hükümetleri programında 
yvv alıp üzerinde önemle durulacağı va'dolıınan 
hususlar bugün tamamen yerine getirilmemişse 
bâzı aksaklıkların devam edegelmekte olduğunu 
görüyorsak bunu sadece Hükümete yüklemenin 
insaf ölçüleri ile bağdaşmıyacağını Hükümet 
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dışında hepimizin bir seneden beri göz önünde 
cereyan eden hâdiselerin de mühim tesirleri ol
duğunu kaydetmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri: Genel durum üze
rinde kısaca durduğumun İçişleri Bakanlığı 1.96o 
yılı bütçesi 1962 yılma nazaran 7 000 000 kü
sur lira gibi bir artış kaydetmekte) ise de haddi
zatında bu artışın mühim bir kısmının maaşla
ra yapılması zaruri % 15 1er ve pek cüzi kısmı
nın da yatırımlar için tahsis olunduğu anlaşıl
maktadır ki, bütün bir yurda şâmil hizmet saha
sını kaplıyan bu bakanlık bütçesinin uzun yıl
lardan beri bir ilerleme kaydedememiş olduğu
nu görüyoruz. 

6 845 e baliğ olan teşkilatındaki memurların 
mühim bir kısmının kadrosuzluk yüzünden 
uzun yıllardan beri.terfi edememiş olduğunu bu 
yüzden de hem vazifesinin ifasında aksaklıklara 
meydan verildiğini ve hem de teşkilâtta yetiş
miş elemanların daha müsait buldukları diğer 
hizmet müesseselerinde vazife almak suretiyle 
ayrıldıklarını üzüntü ile müşahede etmekteyiz. 

Bu vesile ile valilerimizin •durumuna, temas 
etmek isteriz. İller İdaresi Kanunu ile geniş yet
kilerle teçhiz edilip Devlet, Hükümet ve özel 
idarenin temsilcisi sıfatı ile vilâyetlerde vazife 
veren valilerimiz üzerinde Meclis olarak, Hü
kümet olarak ehemmiyetle durmak mecburiye
tindeyiz. Bu makamı işgal eden zevatı yıprat
madan her türlü menfi tesirlerden azade tuta
rak yetkilerini korkusuzca kullanılabilecek or
tamı yaratma elbirliği ile çalışırsak bununla sa
dece mahallî hizmetlerin iyi bir sekide görülme
sini değil aynı zamanda hep beraber özlediğimiz 
demokratik rejimi de bütün icapları ile yerleş
tirmiş olacağımızı takdir buyuracağınızdan emin 
bulunmaktayız. 

Her vekâletin mümessilliğini yapmakta olan 
köyde muhtar ve ihtiyar heyetinin mesuliyetin
den emniyet ve asayişin tesisine Devletin iktisa
di politikasının gelişmesine kadar geniş salâhi
yet ve mesuliyet hudutları içinde vazife veren 
valilerin tâyininde Hükümetin hassasiyet göster
mesi icabettiği kanaatini taşımaktayız. 

'Bugüne 'kadar vazife almış, bundan böylede 
va'zife alacak olan valilerimiz muhakkak ki ay
rı ayrı birer değerdir. Ama malûm 'bir nıü-
tearife (idarenin mektebi yoktur.) İdarecilik 
ne kitapla ne de kanunlarla elde edilecek 'bir 
meslek değildir. O bünyesinde uzun yıllar hizmet 
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verenleri ancak kendisine sahip kılar. Bu- se
bepledir ki fevkalâde 'hal ve zaruretler müstes
na olmak üzere vali tâyininde muayyen pren
siplerin yer almasını zaruri 'görmekteyiz. 

Valilerin 'hemen yanında idarenin 'bel kemi
ğini teşkil eden •kaymakamların durumlarını 
da bu açıda ele 'almak lâzımdır. 

'Türlü partizan zihniyetle esaslı 'bir şekilde 
hırpalanmış olan kaymakamlık meslekinin ca
zip bir hale ıgetirilm esini, Meclise sunulan kay
makam 'ödeneklerinin bir an evvel kanunlaş
masını, her kaymakamın bir jeepe sahıbol-
•masını sağlıyacak olan 278 sayılı Kanun gere
ğince yeteri 'kadar tahsisat konulmasını ve 163 
münhal i olan kazalarımızın bir an evvel kay
nı akama kavuşmasını yürekten .'arzulamaktayız. 

Sayın İçişleri [Bakanının IBütçe Komisyo
nunda verdiği izahat sırasında fk aynı akamla rı-
.1111 zıu ıdaiha verimli olabilmeleri için Orta. - Do
ğu Âmme- Enstitüsü ile yaptıklarını beyan et
tiği anlaşma ve bunu teinin için konmuş olan 
ödenek C H. P. Grupunca memnuniyetle kar
şılanmıştır. 

Vali ve kaymakamların en yakın yardımcı
ları vaziyetinde olan bucak müdürlerimizin de 
kifayetli elemanlarla takviyesini 'bunun için 
mûtadolan kursların muntazaman açılmasını 
kadrosuzluk yüzünden yıllarca 'bekletilmek su
retiyle mesleke olan 'huğlarının ^gevşemesine 
meydan verilmemesini arzulamaktayız. 

Mulhterem milletvekilleri; özet olarak arz 
etmek isterim ki, vali ve kaymakamlarımızın 
kendi nezaretlerine tevdi olunan 'Devlet Teşki
lâtının bihakkin âmiri ve murakıbı haline ge
tirilmelidir. 'Bu yönden ba'şta Yüksek Mecli
simiz olmak üzere 'her türlü 'mânevi müzahare-
te mazhar olmalıdırlar. 

Mulhterem arkadaşlar; lwy, mahalle .muhtar 
ve ihtiyar heyetleriyle hu Bakanlığın yegâne 
yatırım kolları olan özel idarelerle 'belediyeleri
mizi yöneten heyetlerin fevkalâde hal dolayı-
siyle nihayet 'verilen vazifelerine bir an evvel 
seçimle .kavuşmaları C. 'H. P. si Grupuuun en 
samimî isteklerinden biri olduğunu Yüce Mec
lise arz etmek isterim. 

Esasen 8 seneden beri /seçimleri yapılmadan 
idare edilegelmek'te bulunan mahallî idarelerin 
'bir 'an evvel seçimle teşekkül etmiş organları
na teslimini istiyen ve yeni Anayasanın 116 ncı 
maddesiyle getirilen yeni mânayı fgerçekleştir-
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nıiye çalışan bir Hükümeti bu kürsüden Ana
yasa hükümlerini çiğnemekle itham etmeyi 0. 
H. P. lörupu olarak-, hu Anayasanın ruh ve mâ
nasını 'kavramıyan hir zihniyet olarak en ha
fif manasıyla 'samimiyetsizliğin örlıeği 'olarak 
ifade etmek zaruretini .duymaktayız. (Ortadan 
bravo sesleri) Anayasayı çiğneme ithamı sık 
sık tekrarlandıkça ciddiyetini kaybetmekte
dir. 'Şunu kesin olarak arz ederiz ki, Yüksek 
Meclisiniz hasta olmak üzere Anayasayı müda
faa edecek müesseseler v'ekar ve teminatla riylc 
vazife haş'mdadırlar. 

•P>elediyelerimizin geçmişte mâruz kaklıkla
rı hatalı ve yersiz tasarruflar dolay isiyle içine 
düştükleri acıklı durumdan 'bir an evvel kur
tulmalarının lüzumuna inanmaktayız. 

Ook eski .zamanlarda tedvin edilip 'beliren 
ihtiyaçlar karşısında zaman zaman tadil edile
rek veya ek kanunlar ıçı karılmak ısuretiyLe ida
re oluna gelmekte olan belediye mevzuatının 
bilhassa 'Belediye Geza Kanununun yeni Ana
yasamızın iişığı altında, ele alınarak bulgunun 
ihtiyaçlarına, cevap verecek 'bir hale 'getirilmesi 
lâzımdır. 

Mahallî hizmetlerin ifasında, büyük ehemmi
yet atfettiğimiz !öze'l idareler maalesef beklenen 
randımanı verememektedir. Kendi ıgelirleri 
ile çok yerde ancak personel aylıklarını karşı
layabildi diğer hizmetler için umumi muvaze
neden yardım görmek zorunda, kalan hu mü
essesenin yeni tesis olunacak gelir kaynakları 
ile birlikte bir an evvel malî muhtariyete ka
vuşmalarını ve hunu İdame ettirecek 'mevzua
tın ıbri an evvel tedvin e'dilmesinin lüzumuna 
inanıyorum. 

Keza eski 'bir kanun olan. ve yenilenmesin
de şiddetle lüzum, hissettiğimiz M)y Kanunu
nun hir an evvel Meclise şevkini ve bu kanunda 
köy muhtarlarına yüklenen kırtasiye vazifele
rinin .basitleştirilmesini ve aynı zamanda 'hiz
metlerini kolaylıkla ifa edecek malî kaynakla
rın gösterilmesinin zaruretine inanıyoruz. 

'Bu münase'betle ımül'ki taksimata da kısaca 
temas etmeden geçemiyeceğim. 

IBuigün köy, bucak, ilçe ve vilâyetler üzerin
de .dünya idare litaratöilerinde jyer almış norm
ların memleketimize uyarlığı gJöz 'önünde tutu
larak yeni bir revizyona tabi tutulması kaçınıl-
ınaz hir hizmettir. 
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Cuını'huriyeti ilânı ile birlikte ele alınarak 

geliştıııiLmeye çalışılan mülJki taksimat üzerin
de .tarihî, coğrafi, iktisadi ve idare durumlar 
nazara almm'aksızın birtakım partizan tasar
ruflarla! taihribat yapıldığı Yü'ec Mecliısinizce 
ve milletçe 'bilinen 'bir 'hakikattir. 

Demokratik nizam idinde milletimizin (her 
yönden kalkınmasını arzulıyan bir Meclis ve 
onun itimadı ile iş başında bulunan (Hükümet
ten iniüİki taksimattaki bu aksaklıkların ve ya
pılan tahribatın' bir 'an evvel izalesini bekle
mekteyiz. 

Bu artıda geçmiş devirlerin açtığı yaraların 
sarılma gayrot'leri içinde .haksızlığa .mâru'z kal
mış idari ünitelerin cemiyet vicdanında açtığı 
yaraların da sarılmasına içtimai adaletin 'bir 
icabı olduğunu belirtmek isterim. 

îdaııi taksimatı tümü ile ele almak, suretiy
le aynı zamanda her yıl asayişe müessir hâdi
selerin cereyan ettiği pek ıçok canların kıyıl-
nıasına ısebe'bolan hudut ihtilâflarının da orta
dan 'kalkacağına dolaynsı ile köylerde huzurun 
sağlanacağına inanmaktayız. 

Muhlterem ınilleHvekilleri: 113u (Bakanlığa 
bağlı Nüfus Umum Müdürlüğü maddi ve mâ
nevi cephelerden ele alınmaya. ,mu'htaç bir hiz
met kolumuzdur. Mıcdeni Kanunun meriyete 
girdiği 'bilhassa yeni 'hanfların kabulünden bu
güne kadar a'hvali şalhsiyet kayıtları yeteri ka
dar tahsisat verilmemesi yüzünden hâlâ halle
dilememiş 'bulunmaktadır. Bu Umum Müdür
lüğün taşra teşkilâtını da 'her yönden alâkaya. 
mu'htaç durumda görmekteyiz. 

'Mulhterem milletvekilleri: Ehemmiyeti İkin
ci 'Cihan Harbinde daha çok idrak olunan sivil 
savunma teşkil.altının memleketimizde maalesef 
lâyık olduğu veçhile anlaşılamamış bir (müesse
sle halinde bulunduğunu üzüntü ile müşa'hade et
mekteyiz. 

Bundan (böyle cereyan edecek 'harMerde mil
letlerin topyekûn harbe ihkzır olabilmesi için da
ha lazerde iken «ivil .savunmaya ehemmiyet ver
mesi, bunun İçin de bilhassa büyük vilâyetler ve 
sanayi menkezlıerindeki .halkı uyarıcı konferans
lar ve kurslar tertibetmek daha. doğrusu bu teş
kilâtın çalışır "bale getirilmesinin zaruretlerine 
inanıyorum. 

Mu'hterem arkadaşlar: İçişleri (Bakanlığına 
•bağlı müstakil birer büitçe ile idare 'edilmekte 
olan Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet 
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Müdürlüğünün 19Ö3 yılı bütçe görüşmeleri do-
layısiyle bu iki ıhizmet kolumuz üzıerinde'ki gö
rüşlerimizi de kısaca arza çalışacağım. . 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu, bir dakika
nızı rica edeceğim. 

Daha evvel bu bütçe üzerinde arkadaşları
mızdan bir kısmı münhasıran İçişleri Bakanlığı 
bütçesi üzerinde görüşme talebinde bulunmuş
lar, bâzıları Emniyet Umum Müdürlüğü ve 
Jandarma Genci Komutanlığı bütçeleri için ay
rı ayrı konuşma talebinde bulunmuşlardır. Bu 
bakımdan bunları tevhidetmek mümkün olama
dı. Zatıâlinizin de vakti hulul etti. Bu bakım
dan müsaade buyurursanız Emniyet Genel Mü
dürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçe
leri üzerinde grup adına ayrıca size söz vereyim. 
O zaman görüşünüz. (Ortadan, devam etsin ses
leri) 

Şu halde, devamı hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun, devanı edin efendim. 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Zabı

ta. hizmetlerine girmişken peşinen mutlu bir gü
nü idrak ettiğimiz için şunu arz edeyim. Kuru
luşunun 117 nci yıl dönümünü idrak ettiğimiz 
Jandarma Genel Kumandanlığına, O. H. P. Mec
lis Grupu adına tebriklerimizi arz etmeyi bir va
zife bilir, aziz milletimize şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan böyle de müspet hizmetlerinin de
vam etmesini canı gönülden temenni ederiz. (Al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri; 
Takdir buyurursunuz ki, İçişleri Bakanlığı 

bir yatırım müessesesi olmayıp, daha çok hizmet 
müessesesidir. Bir hükümetin kanatlarım teşkil 
eden bakanlıkları ne kadar iyi teçhiz edilirse 
edilsin, çıkan kanunlar ne kadar mükemmel 
olursa olsun, onu yürütecek mekanizma iyi ça
lışmazsa bir fayda sağlanamaz bu sebepledir ki, 
İçişleri Bakanlığının hizmetteki muvaffakiyet 
derecesini bu iki kolun kendi bünyelerindeki 
muvaffakiyet derecesi ile ölçer, tenkid eder ve
ya överiz. 

Bu kadar mühim hizmet sahasını kaplıyan 
jandarma ve emniyet teşkilâtının vazifeleri va
tandaş can, mal ve namus emniyetini sağlamak 
demokratik nizam içinde vatandaşların yek di
ğerine engel olmadan çalışmalarını temin et-
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inekten ibaret olan bu iki teşekkülümüzün hiz
met ve gayeleri aynıdır. 

Vazife gayeleri aynı, tabi oldukları disiplin 
aynı ve fakat eleman tâyinini teshilinde başka 
kaynaklardan faydalanan bu kollar merkezde 
ve vilâyetlerde ayrı ayrı başlarda idare olun
ması yüzünden hizmetten beklenen sürat çok ke
re temin olunamamaktadır. 

Bu görüşümüzle ne emniyet teşkilâtını ve ne 
de jandarmayı biri diğerinden daha eok verimli 
veya, az kusurlu olduğu iddiasında değiliz her 
iki hizmet kolumuzla kanunların kendilerine ta
nıdığı yetki dâhilinde vazifelerini liyakati a ve 
şerefle ifa edegelmiş bundan böyle de mazilerine 
yaraşır şekilde hizmet edeceklerine inandığımız 
teşekküllerdir. Bu açıklamayı'yapmakta gaye-

" miz 1947 yılında toplanan idareciler kongresin
de ele alındığını bildiğimiz bu mevzuun bu yıl 
toplanacağını haber aldığımız idareciler kong
resinde yeniden ele alınmak veya yabancı mem
leketler mevzuatından da faydalanmak suretiyle 
her iki teşkilâtı birbirine yaklaştırıcı huğların 
tesisi için çareler aranmasına matuf bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada şunu ifade 
etmek isterini ki, idarenin değerli bir eleman 
olarak vazife vermiş bulunan Adalet Partisi 
Sözcüsü arkadaşımızın, asayiş, emniyet ve zabı
ta hakkında tasvir ettiği durumun sanki Mecli
sin açıldığı 11 aylık bir devrenin ki, 7 ayı müş
terek mesuliyetimiz içinde geçmiştir. - içerisin
de geçmiş olduğu zehabını vermektedir. Halbu
ki bu Meclisin açılışiyle teşekkül eden hükü
metler, 'tasvir ettikleri şekilde devraldıkları em
niyet, asayiş ve zabıtayı hepinizin özlediği du
ruma yükseltmek için büyük gayretler sarf et
mektedir. (Bravo sesleri.) 

Kmniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin geçen 
yıla nazaran hiçbir artış kaydetmediğini bilâ
kis 4 milyon küsur bir azalma ile huzurunuza 
geldiğini görmekteyiz, hakikatte 21 milyon lira 
gibi bir artış görünmekte ise de bunun maaş ve 
ücretlere yapılması zaruri % 15 leıie geçen yıl 
kabul olunan 42 sayılı Kanun icaplarının yeri
ne getirilmesi için konmuş zaruri bir ödenek 
telâkki etmekteyiz. 

Günün 24 saatinde hizmet beklediğimiz ve 
devamlı bir surette diğer milletler zabıtası ile 
teşriki mesai halinde bulunan bu teşkilâtın tek-
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nik vasıtalarla teçihizi kaçınılmaz bir zaruret ha
lini almıştır. 

Vazifeden mütevellit % 17 sinin lıasta 'oldu
ğunu tesbit ettiğimiz bu meslekin feragatli çocuk
larının sıhhi durumlarını teminat altına alacak 
bütıçe imkânlarının sağlanmasının hayati bir za
ruret olduğuna inanmaktayız. 

Kadrolarda rasyonel çalışmayı teinin için 
bütün vilâyetler münhal kadrolarının kapatıl
masını ve hattâ takviyesi ile teşkilâtı nuiunmı-
yan kaza merkez I erinde polis karakolları ihdası
nın zaruretini cemiyet olarak 'hissetmekteyiz. 

Memurlarının veya yeniden mesleke alınacak
ların keyfiyet bakımından yeterli hale getirile
bilmesi için büyük vilâyet merkezlerinde polis 
okullarının açıl masını, mevcutlarının takviyesi 
ile bir müddet evvel Ihanıgi saik ve sebeple kapa
tılmış olduğunu bir türlü anlı yamadı ğıınıız is
tanbul Polis Okulunun yeniden açılmasının ka
çınılmaz bir hizmet olduğunu görüyoruz. 

Tahsil dereceleri aynı vazifede 'gayeleri aynı 
olan Emniyet Müdürlerimize Kaymakamlara mu
vazi olarak bir tazminat verilmesine bunun için 
lüzumlu tasarının Bakanlıkça yüce Meclise arzı
nı sosyal adaletin icaplarından addetmekteyiz. 

[Bir müddet önce hazırlanıp muhterem Millet-
•v ekili eri tarafından yüce Meclisinize tevdi olu
nan Polis Yardımlaşma Sosyal Sigorta Kanun 
teklifinin biran önce kanuniyet iktisebetmesinde 
bu meslekin fedakâr mensupları için büyük 
menfaatler sağlıyacağına inanmaktayız. 

1330 tarihli Çarşı ve mahalle bekçileri hak
kındaki Kanun bugün ilhtiyaıçlarma cevap vere
cek hükümleri ihtiva etmemektedir. Yeknesak 
bir talimatnameye de sahİbolunmayan bu bekçi
lerin aylık ücretlerinin ödenmesi tahakkuk ve 
tahsil şekilleri her vilâyette başka başka cereyan 
etmektedir. 

Vazife esnasında polisin sahibolduğıı bütün 
hak ve salâhiyetlerin ıhaiz bulunan ve iyi bakıl
dığı takdirde emniyet ve asayişin temininde bil
hassa mani zabıta görevinde vücutlarından çok 
istifade olunacağına inandığımız bu me'slek men
suplarının ele alınmasında çok ıgcç kalındığına 
kaani bul unmaktayiz. 

Muhterem arkadaşlar : Ehemmiyeti yukarı
da kısaca arz olunan Jandarma teşkilâtı Devlet 
mekanizmasının işlemesinden tutunuz da en lıüc-
ra dağbaşlarında kalmış vatandaş mal, can ve 
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namusunun korunmasında hudut ve kıyılarımı
zın muhafazasında ayın zamanda yurt savunma
sına kadar uzanan, mühim /hizmet kollarını de
ruhte etmiş bir müessesedir. Bütçesini tetkik et
tiğimiz zaman «örüyoruz ki kendisine tevdi olu
nan hizmetin karşılığını maalesef alamamış bu
lunmaktadır. 

Kanunda mevkiini işgal eden personel kemi
yet itibariyle ihtiyacın çok dunundadır. Bir kı
sım kazalarımız uzatmalı onbaşılarla idare oluna 
gelmektedir. 

Olaylara doğrudan doğruya el koyup icabın
da en yüksek dereceli mahkemelerimize kadar 
seVk olunan dosyaların ihzarında vazife alan 
jandarma erlerimizi keyfiyet bakımından teçhiz 
edememenin tatbikatta ıstırabını çekmekteyiz. 
Nitekim eğitim .giderlerine tahsis olunan ödenek 
bu ıstırabı teyideder maUıiyctte görülmektedir. 

En çok muhtaç olduğu motorlu araçların 
3/1 ini dahi temin edecek imkânıları verememiş 
bulunuyoruz. Bu münasebetle müzmin bir hal 
alınış bulunan Güney hududumuzdaki kaçakçılı
ğın önlenmesinde di ay ati bir ehemmiyeti olduğu 
artık kabul edilmiş olan hudut yolunun terei-
han ve takdimen ikmalini Hükümetin dikkat na
zarlarına sunarız. 

Her türlü sosyal ıbizmetlercde cevap verecek 
t^lan ve asayişin teminimde birinci derecede rol 
oynıyacak telsiz ve telefon (giderleri bakımından 
da ihtiyaca cevap verecek bütçede imkân sağla
namamıştır. 

Bütün bu imkânsızlıklara rağmen Jandarma 
teşkilâtımızın muhterem mensuplarının bu güne 
kadar Olduğu gibi bundan böylece feragatle va
zifelerine devam edeceklerine dair olan inanımız 
hiç bir zaman sarsılmamıştır. 

Muhterem Milletvekilleri : İçişleri Bakanlığı 
hizmetlerini Yüce Meclislinize canı gönülden yur
dumuzda gerçekleşmesini arzuladığına emin ol
duğumuz demokratik düzeni bütün tatbikatın
da mihver rolü oynıyacağma inandığımız iein-
dirki yukarıda objektif bir tahlil yapmış bulu
nuyoruz. 

Bu Bakanlığın kendisinden beklenen hizmet
leri gerçekten ifa edebilmesi için kanuni mevzu
atı ile malî mevzuatı ile >ve muhtaç 'hizmet saha
larını kapsıyan yeni kuruluşları ile modern ida
re anlayışının bütün icaplarını yerine getirecek 
bir reforma muhtaç bulunduğunu tebarüz ettir
mek isteriz. 
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1963 bütçesinin imkânsızlıklarını gözönünde 

tutarak bugünün hükümetinden gelecek hükü
metlerden içişleri Bakanlığının ara ettiğimiz ıs
lahata kavuşmasını sağlıyacak çalışmalara biran 
evvel başlamalarını hayati önem vermekteyiz. 

1964 bütçesinin bu anlayışa göre hazırlan
ması ve reformun bu malî yıl içinde ele alınarak 
yürürlüğe girmiş olmasını görmek bizim için 
aynı zamanda yurdumuz için büyük İrir bahti
yarlık olacaktır. 

Bu vesile ile 1963 yılı içişleri Bütçesinin bu 
Bakanlık için, yurdumuz için, rejim için hayırlı 
olmasını dil erkem en hiicra dağ başlarında vazi
fe alan jandarma eri dahil bu Bakanlığın vefa
kâr bütün mensuplarım saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; İçişleri büt
çesi üzerinde muhtelif parti grupları adına ko
nuşan arkadaşlarımız 'konuşmalarını bitlıımişler-
dir. Ancak, bu arada bâzı parti grupu adına 
konuşan arkadaşlarımız yalnız içişleri Bakanlı
ğı bütçesi üzerinde konuşmuşlar, Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Jandarma Umum Kuman
danlığı bütçesine dokunmaınışlardır. Bâzı arka
daşlarımız ise hem İçişleri Bakanlığı, hem Jan
darma Umum Kumandanlığı ve hem de Emni
yet Umum Müdürlüğü bütçesi üzerinde görüş
müşlerdir. Millet Partisi Grupu adına İsmail 
Hakkı Akdoğan arkadaşımız gerek içişleri, ge
rek Jandarma Umum Kumandanlığı, gerekse 
Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesi üzerinde 
grupu adına konuşacaklarını beyan etmiştir. 

Sayın Akdoğan siz tekrar konuşacak mısınız? 
tSMAlL AKDOdAN (Devamla) — Evet 

e fendim. 
Sayın Mustafa Kepir, konuşacak imisiniz? 
MUSTAFA KEPİR (Yozgat) — Ayrıca ko

nuşulacak diye umumiyet itibariyle karar ve
rilmiş, konuşacağım. 

BAŞKAN — Yalnız, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın llhaıni Ertem ve sayın Ethenı Kı-
lıçoğlu ayrı ayrı söz istemiş bulunmaktalar. Sa
yın Ilhanıi Ertem içişleri Bakanlığı bütçesi üze
rinde görüşlerini arz etmiş, sayın Eithem Kılıç-
ogO.ii Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinde görüş
mek arzusunu izhar etmiştir. 

İBRAHİM ETEM K I L I Ç O Ğ L U (Giresun) 
— Sayın Başkan, esasen Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Jandarma Umum Kumandanlığı üze-
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rinde konuşurken İbişleri Bakanlığının umumi 
hizmetlerine temas etmemek mümlkün değildir. 
Bir muhtardan bahsederken, köyün emniyetin
den de bahsedilecektir. Yine emniyet ve asayiş 
üzerinde yapılan konuşmalar esnasında Bakan
lığın umumi hizmetlerinden bahsetmek lâzım-
gelecektir. 

BAŞKAN — Emniyet Umum Müdürlüğü 
'bütçesi üzerinde konuşacak misiniz efendim? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Konuşacağım efendim. Yalnız konuşmam 
Umumi Heyette olacak. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi örupu 
adına da Sayın Alâeddin Eriş, Sayın Esait Ke
mal Aybar'dan ayrı olmak üzere Jandarma Ge
ndi Kumandanlığı ve Emniyet Genel Müdürlü
ğü bütçeleri üzerinde görüşme arzusu izhar et
mekte. Siz de müşir misiniz, sayın Eriş? 

MEHMET ALÂEDDİN ERİŞ (Kırklareli) 
— Görüşeceğim. 

BAŞKAN — Bu arada 'arkadaşlar bir tak
rir var. Onu okutayım. Çünkü daha evvelden 
grup adına olsun, şahısları adına olsun 'konuş
mak isıtiyenler isimlerini ayrı ayrı yazdırmış
lar; bir 'karışıklığa (meydan vermemek için du
rumu Heyetinize arz etmekte fayda mülâhaza 
ettim. 

Başkanlığa 
içişleri bütçesi müzakeresinde Jandarma ve 

Emniyet diye ayrı ayrı müzakere edilmesi ço'k 
zaman alacağından, söz alanların muayyen va
kitlerinde ikisi hakkında da mütalâa beyan et
melerinin oya arzını saygılarımızla teklif ede
riz. 

Tokat Sakarya 
Reşit önder . . Yusuf Ulusoy 
Gaziantep Hakkâri 

Osman Orhan Bilen Ahmet Zeydan 
Konya 

Fakih özfakih 

BAŞKAN — Bu taJkrir üzerinde konuşmak 
istiyen arkadaş var mı efendim? Konuşmak 
istiyen olmadığına göre takriri oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

O h'alde şimdi, Jandarma Umum Kuman
danlığı ve Emniyet Umum Müdürlüğü bütçeleri 
üzerinde ayrı ayrı müzakere açılmıyacak, yal-
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n.ız, söz talebi mahfuz bulunan bu arkadaşları
mıza söz vereceğim. Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 

A D AB İST PARTİSİ GRUPU ADINA İBRA
HİM ET KM" KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi 
Meclis Grupu adına İçişleri Bakanlığı hizmet ve 
19(h) yılı bütçe tasarısı hakkında görüş ve temen
nilerimizi arz etmek üzere söz alınış bulunuyo
rum. 

Bakanlık bütçesinin tümü hakkında Meclis 
Grupumuzun görüşünü arkadaşım ilhanı i Ertem 
ifade ettiler. Bencdeniz bu görüşlerin müsteni-
dat ve emniyet, asayiş mevzuları üzerinde dura
cağım. Bu vesile ile bütçenin aziz vatanımız ve 
büyük milletimize hayırlı, uğurlu olmasını te
menni ederiz. 

İçişleri Bakanlığı gördüğü hizmetler ve bu 
hizmetlerin özellikleri bakımından ayrı bir önem 
taşımakta ve dol ay isiyle iktidarların bütün hiz
metlerinin görüşülmesine münakaşasının yapıl
masına zemin hazırlamakta ve muhtelif görüşle
re sahip siyasi partilerin iç politikamız hakkın
daki fikir ve düşüncelerini arzına imkân bah-
şeyleınektedir. Hemen ifade etmek yerinde olur 
ki; iç politikamızın umumi prensiplerinde Ana
yasamızın koyduğu esaslar bakımından siyasi 
partilerin birleştiği ve fakat bunun tatbikatında 
ve bu tatbikata yön veren görüş ve düşüncelerle 
anlaşmaya varabilmek pek mümkün olamamak
tadır. 

27 Mayısı mutaakıp Millî Birlik Komitesi Hü
kümeti, Büyük Milletimize verdiği sözü yerine 
getirerek dürüst ve tarafsız bir seçim yapmış, 
iktidarı hakiki sahibi olan millete tevdi ve tes
lim etmiştir. 

Seçim sistemimiz icabı, iktidara, gelen koa
lisyon hükümetleri milletimizin de tasvibinden 
geçen Anayasa hükümleri gereğince milleti ida
re edeceklerini beyan eyliyerek itimat oyu al
mışlar ve vazifeye başlamışlardır. Halen iktidar
da bulunan 2 uci Koalisyon Hükümeti bunlar
dan biridir. Ve programı ile iç politikadaki gö
rüşlerini milletimize açıklamış durumdadır. 

Muhterem milletvekilleri; Hükümet olarak, 
Meclis olarak Anayasaya harfiyen riayattar ola
cağımıza yemin etmiş olduğumuza göre : 

Anayasaya aykırı her türlü tutum, davranış 
ve bunun muhtelif mevzulardaki tatbikatlarının 
A. P. si Meclis Grupu olarak karşısına dikilme-
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ye kararlı olduğumuzu il'ade etmekten şeref ve 
gurur duymaktayız. 

Anayasamızın IIG ueı maddesi (mahallî ida
reler, il, belediye ve köy. halkının müşterek ma
hallî ihtiyaçlarını karşılayan karar organları 
halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir.) 
«Mahallî idarelerin seçimleri kanunun gösterdiği 
zamanlarda... yapılır.» âmir hükmünü koyduğu 
halde, demokratik nizama bağlılığını muhtelif 
vesilelerle ifade eden ve seçimleri zamanında 
yapmıyaıı idareleri gayrimeşru ilân edecğini 
öneki tarihlerde ifade etmiş bulunan bir Hükü
met Başkanının Anayasanın ifası zaruri bu hük
münü iki yıldır yerine getirmemiş ve köy ma
halle, muhtar ve ihtiyar heyeti, belediye ve il 
genel meclis seçimlerini yaparak bu idareleri ha
kiki sahiplerine teslim etmemiştir. 

Milletin hâlâ huzursuzluk içerisinde kıvran
masına sebebolan bu kabîl davranışları A. P. si 
Meclis Cirupu Anayasanın ve demokratik niza
mın mlı, espirisiııe uygun bulmadığımızı ifade 
etmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri; Anayasaların va
tandaşlara tanıdığı «Ana, haklar» in geçmiş za
man içinde; türlü sebep, zaruret ve bahanelerle 
tahdide tâbi tutulduğu bir vakıadır. Bu tahdit
lerin İçişleri Bakanlığı ile ilgili olanlarının en 
kısa zamanda; Yeni Anayasanın ruh ve lâfzına 
uygun bir hale getirilmesi mütaaddit defalar en 
salahiyetli ağızlardan ifade edilmiş olmasına 
rağmen toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyet
leri hakkında kanun hariç hiçbir antidemokra
tik kanunun Büyük Meclise getirilmemiş olması 
cidden üzücüdür. Adı geçen kanunların hazır
lanmakta olmasını veya. komisyonlarda bulundu
ğunu ifade etmek vatandaşlarımızın ıztırapları-
nın ilâcı olamaz. 

Antidemokratik oldukları muhtelif tarih ve 
muhtelif komisyonlarca tesbit olunan bu nevi 
kanunların Büyük Mecliste görüşülmesi sırasın
da A. P. si Meclis Cürupu olarak görüşlerimizi 
ayrıca arz eyliyeceğimiz tabiîdir. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetin ve İç
işleri Bakanlığının mütaaddit teminat ve beyan
larına rağmen (Partizan idare) hey üleşi vatan
daşın kafasından silinmiş değildir. Siyasi kanaat 
ve görüşlerini defalarca izhar etmiş ve bunu ifti
har konusu olarak ağızından düşürmemiş malûm 
ve mahdut insanların Bakanlığın en salâhyetli 
kademelerinde vazife almış olmaları partizan ida-
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renin hâlâ devam ettiğinin bâraz delilleridir. Ta
mimlerle kanaatlerin ve alışılmış usullerin terk-
edileceğini zannetmek safdillikten öteye geçemez. 
Ayyuka çıkan şikâyetlerin kökünü kazımanın yol
ları aranmalı ve bulunmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri; sözü valilerimize in
tikal ettirmek istiyorum : Vali, ilde Devletin ve 
Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın 
idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır. Huzur ve gü
venliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müta-
allik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve 
önleyici zabıta yetkisine sahip, kanun, tüzük, yö
netmelik, hükümlerini yerine getirmek, Hükümet 
kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bun
ların yüklediği ödevleri yerine getirmek için ge
nel emirler çıkarmak yetkisine haizdir. İl İdaresi 
Kanunu ve diğer ilgili kanunlarımız valilerin sa
yılan bu salâhiyetlerinin daha da çok olduğunun 
misalleri ile doludur. Bu kadar salâhiyetle teçhiz 
edilmiş bir makam ve mevki sahibinin, bakanla
rın siyasi yürütme vasıtası olması ve mukaddera
tının siyasi bir şahıs olan İçişleri Bakanının iki 
dudağının arasında bulunması ve işin asıl tuhafı 
bu halin kanuni olması hasebiyle valinin gördüğü 
hizmetlerin siyasi tarafının daha ağır basacağının 
en açık delilidir. Valilerin, kaymakamların, nahi
ye müdürlerinin adlî ve askerî teşkilât hariç bü
tün Devlet memurlarının âimirferi olduğu husu
sunda nazarı itibara alındığı takdirde hizmetlerin 
kanun, nizam ve memleket gerçeklerinden ziyade 
alâkalıların bağlı bulundukları makam veya ma
kamların siyasi olması hasebiyle hizmetlerin ida
renin tarafsızlık prensibini bozacak istikamete 
yöneleceği ve tatbikatında böyle tecelli ettiği bir 
vakıadır. Kimin vali olabileceği ve valilikte ne 
kadar kalacağı belli olmıyan bir memlekette par
tizan idare devam ediyor demektir. Bu durumdan 
kurtulmanın yegâne çaresi; valiliğin hukuki bir 
teminata kavuşturulması, meslek dışından vali tâ
yin olunmaması ve valilikten ayrılma sebeplerinin 
kanunla tesbit edilmesinde bulmaktayız. Bu ve 
buna benzer hukuki biı1 teminata kavuşturulacak 
valilik makamının her türlü ard düşüncelerin dı
şında kanun, bilgi ve vicdanından ve vatan hiz
metinden başka bir düşünceye sahibolmıyacağmı 
ve partizan idarenin kökünün kazınacağını ferah
lıkla kabul edebiliriz. Muhterem milletvekilleri, 
İçişleri Bakanlığının en önemli ödevlerinden biri 
hiç şüphe yoktur ki, memleketin umumi emniyet 
ve asayişinden sorumlu olmasıdır. 
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İçişleri Bakanlığı bu görevi, teşkilât kanun

larının tesbit ettiği esaslar içinde Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Emniyet Umum Müdürlüğü 
Arasıtasiyle ifa etmektedir. İtiraf etmek lâzımdır 
ki, her iki teşkilât pers.onel, eğitim, teçhizat ve 
maddi ve mânevi imkânlar bakımından kanun
larla kendilerine mevdu vazifeleri arzu edilen 
şekilde ifa edememektedirler. 

Zabıtanın vatandaşlarla olan münasebetlerin
de üzücü olayların cereyan ettiği vâki şikâyet ve 
matbuata akseden vakıalarla ortaya çıkmakta
dır. Jandarma ve polis karakollarının bugün 
içinde bulundukları imkânsızlıklardan kurtula
madığı, suç ve suçluyu tesbit edecek modern mâ-
nâsiylc rasyonel bir iş ve ihtisas bölümüne ayrıl
madığı ve gerekli kültür seviyesine ulaştırılma-
dığı ve lüzumlu teçhizat ve vasıtaya kavuşturul
madığı takdirde bu nevi şikâyetlerin devam ede
ceğini kabul etmek icabeder. 

Polislerimizin geçmiş hâdiseler içinde sarsı
lan vazife ve itibarlarının süratle giderilmesi ve 
hiç olmazsa eski haline ifrağı çareleri aranma
lıdır. Palis Vazife ve Salâhiyetleri Kanunu ve 
Nizamnamesi süratle değiştirilmeli ve mesuliyet
lerin âmir durumda olanlara haiz olduğu husu
su kanunla tesbit olunmalıdır. Eldeki mevzuata 
göre âmilinin verdiği emri miinakaşasız yerine 
getirmek mecburiyetinde olan polislerimizin, ka
nunların tesbit ettiği bu lâzimeye riayet etmiş 
olmaları : Ceza görmeleri ile değil, takdirle kar
şılamak kadirşinaslığını gösterebilecek bir zihni
yete ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim. 

Jandarma karakollarında köylü vatandaşla
rımızın ne kad'ar çok müşkülâta ve haksızlıklara 
mâruz kaldığı herkesçe bilinen hakikatlerden
dir. Karakol personelinin, kadrolarında gösteri
len elemanlarla takviyesi ve salahiyetli amirle
rince sık sık teftiş ve kontrolünün yapılarak şi
kâyetlerin asgari hadde indirilmesinin mümkün 
olduğu kanaatindeyiz. 

Jandarma karakollarında her türlü mesuliye
ti takabbül ederek vazife gören cefakâr uzatmalı 
onbaşı ve çavuşlara emeklilik hakkı tanımalı ve 
vazifelerinin önemi ile orantılı maddi ve mânevi 
imkânlara kavuşturulmalıdır. Bu tedbirlerin il
gililer ve vatandaş nezdinde itibar göreceğine 
kaaniyiz. Bütün yolsuzluklara,'medeni ve tek
nik imkân, vasıtalardan mahrumiyetlere rağmen 
vazife şuur ve vatanperverlikle çalışan polis ve 
jandarma mensuplarının hizmetlerini Adalet 
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Partisi olarak şükranla karşıladığımızı ifade 
don zevk duymaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, emniyet ve asayiş 
işlerinde büyük sorumluluklar ve vazifeler tevdi 
edildiğini kabul ettiğimiz çarşı ve mahalle bek
çilerinin durumlarına da ayrıca temas .etmek ye
rinde olur. Mski bir kanun ve eski bir gelenek 
ve usule göre teşkilâtlanan bu müessese zabıta
nın halkla olan münasebetlerinde esaslı bir yov 
işgal etmektedir. Geceleri vatandaşların mal ve 
canını koruyan ve bekliyeıı bu insanları içinde 
bulundukları hazin durumdan kurtarmak icab
eder. Bekçilerin ücretlerinin halktan toplanması 
usulü ise cidden pek iptidai ve fecidir. Vazifeye 
alınış ve çıkarılışları hukuki teminattan mah
rumdur. İçişleri Bakanlığının bu mesele üzerin
de ciddiyetle ve lâyıkı önemi vererek eğilmesini 
çarşı ve mahalle bekçilerini polislerin tabi ol
duğu hukuki düzen içinde mütalâa etmesini ve 
mutlaka, ücretlerinin genel bütçeden verilmesi
ni sağlıyacak tedbirleri almasını İsrarla temen
ni ederiz. 

Muhterem milletvekilleri; trafik teşkilâtının 
gördüğü hizmetlerin vüsati hepinizce malûm
dur. Hizmetlerin ifasında, bilhassa mal ve can 
emniyetinin korunmasında gösterilen titizliği 
takdir etmekle beraber, bunların kâfi gelmedi
ğini de samimiyetle il'ade etmek yerinde olur. 

61 528 km. lik karayollarında 210 ÎÎ74 motor
lu vasıta seyretmektedir. Medeni ölçülerle tra
fik hizmetinin ifası için normal olarak 8 02-'> ele
mana ve 1 151 motorlu vasıtaya ihtiyaç bulun : 

duğu halde, trafik teşkilâtımız halen 172 vasıta' 
ve .1 406 elemanla çalışmaktadır. Bu imkânsız
lıkların mal ve can emniyetinin korunmasında 
kâfi gelmediği .1962 ilk 6 ayı içinde vukua gelen 
trafik kazaları ile sabit olmuş duruludadır. Ni
tekim bu devre içinde 4 95.'] trafik kazası olmuş 
ve 779 vatandaşımız ölmüştür. Bu kazalarda 
millî servetin heder olduğunu da hesaba katar
sak kayıplarımızın ne derece önemli seviyede 
olduğu anlaşılır. 

Trafik komisyonlarının çalışmalarında ve 
ehliyet işlerinin tedvirinde haklı şikâyetlere yol 
açan formalitelerden ve sadece ceza kesmek alış
kanlığından kurtulmanın çareleri ve tedbirleri 
mutlaka aranmalı ve bulunmalıdır. 

Polislerin tâyin, terfii ve nakil işleri esaslı 
ve devamlı prensiplere bağlanmalı ve bu pren-
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sipler, zaman içinde muhtelif tesirlerle değişti-
filmemelidir. 

Muhterem milletvekilleri; Güney - Doğu il
lerimizde kaçakçılıkla mücadele konusunda le-
işleri Bakanlığı ve alâkası nisbetiııde diğer Ba-
kanlıkların müştereken veya münferiden aldığı 
tedbirleri bu bölgede oturan vatandaşımıza sı
kıntı ve huzursuzluk veren tatbikatı durdurul
malı ve kaçakçılığı iktisadi ve malî tedbirlerle 
önüne geçilebileceği hakikati kabul olunmalıdır. 

Yine bu bölge halkımızın en büyük sıkıntı 
mevzularından biri olan Pasavan işleri ilgili 
devletlerle de gerekli temaslar yapıldıktan son
ra, günün şart ve icaplarına göre yeni esaslara 
bağlanmalı ve vatandaşlarımızın uğradığı müş
küller ortadan kaldırılmalıdır. 

"Emniyet ve asayiş mevzuunda ele alınması 
lâzımgelcn konulardan biri de köy sınır ve yay
la ihtilâflarıdır. Bu ihtilâfların halli için mev
zuatımız kâfi olmadığı gibi Bakanlığın bu hu
sustaki gayretleri de noksandır. Meselenin cid
diyetle ele alınmasında çokça fedakâr olduğunu 
söylemek isteriz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Kı-
lıçoğlu, güzelce bir toplayıverin. 

t. ETEM KTBIÇOOLU (Devamla) —Jandar
manın ve emniyet de bulunduğuna göre müsaa
de ediniz konuşayım. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin kararı ile ikisi 
1 e vh id edil di. 

İ. ETEM rCTLTÇOfJLU (Devamla).— Oya ko
yunuz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eteni Kılıçoğlu'nun ko
nuşmasına devam edip etmemesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Buyurun, Kılıçoğlu. 

1. ETEM KTLTOOĞLU (Devamla) - - Teşek
kür ederim. 

Muhterem milletvekilleri, 
A. P. si vatandaşın can ve mal emniyetinin 

huzur ve güvenliğinin İçişleri Bakanlığınca ge
rekli önemde korunduğuna kaani bulunmamak
tadır. Eşkiyalarm şöhret yaptığı, gazete idare
hanelerinin basıklığı, milyonlarca insanı temsil 
eden bir büyük partinin Hükümet merkezi olan 
Ankara'da baskına uğradığı ve faillerinin bu
lunmadığı, M. D. O. ve S. D. K. gibi yeraltı faa
liyetlerinin alıp yürüdüğü, vatandaşları tehdid-
ettiği, mukadderat ve mukaddesat düşmanı ya

yınların takipsiz ve cezasız kaldığı bir memle
kette bu kanaata varmakta mazur bulunduğu
muzu aklıselim ve vicdan sahiplerinin kabul 
edeceklerine kaaniiz. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasamızın 1.15 
udi mtaddesi (Türkiye merkezî kuruluşu bakı
mından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve 
kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere ve 
illerde diğer kademeli bölümlere ayrılır, demek
tedir. Halen mer'i 5442 sayılı İl İdaresi Kanu
nu ise; idari kuruluşları il, ilçe ve bucak ola
rak kademelendirmiş bulunmaktadır. 

Bu kademelerin Anayasamızın koyduğu esas
lar bakımından yeniden gözden geçirilmesinin, 
müktesep haklara riayetler ve âmme hizmeti
nin kolaylıkla görülmesini teinin, halkın Hükü
metle olan münasebetlerini zorlaştırmıyacak ve 
Devlet bütçesinden israf yapılmıyaeak şekilde 
ilmî ve memleket gerçeklerine uygun esaslara 
bağlanmasına taraftar olduğumuzu belirtmek 
isteriz. 

Mülki taksimatın bu prensipler ışığı altında 
gözden geçirildiğinin salahiyetli kimseler tara
fından ifade edildiği bir sırada; politik düşün
ce ve maksatlarla bir nahiyenin tekrar ilçe hali
ne getirileceğinin Sayın Hükümet Başkanı ta
rafından gazetelere intikal edecek şekilde ifade 
olunmasını ve kendilerine müracaat eden kim
selere vâadde bulunmuş olmasını memleket ger
çeklerine ve yukarda arz ettiğimiz düşüncelere 
aykırı bulduğumuzu beyan etmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri; mahallî idareler 
mevzuuna zamanın müsaadesi nisbetiııde temas 
etmek isteriz : Anayasamızın teminat altına 
almış bulunduğu bu idareler; malî imkânsızlık
lar, idari vesayet makamının tesirleri ve siyasi 
müdahaleler yüzünden maalesef kuruluşlarında 
beklenen gayelere ulaşamamışlar. Ve gelişeme
mişle ıMir. Bütün bunlara rağmen bu idarelerin 
memlekete ve vatandaşa büyük hizmetler ifa 
eylediğini de ifade etmek yerinde bir kadirşinas
lık olur. Mahallî idarelerin arzu edilen gelişmeyi 
sağlıyamamasının başlıca sebebinin bu idarelere 
mevdu 'hizmetlerin görülmesini temin edecek 
malî imkânlardan .mahrum oluşlarında aramaik-
tayuz. Mahallî idarelerin, kendilerinden bekle
nen hizmetleri ifa edebilecek gelir kaynaMa-
rına kavuşturacak muhtariyetlerini zedeliyecek 
bir kurululş ve hukuki 'bünyeye kavuşturacak 
ve siyasi tesirlerden azade bir hale getirilecek 
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mevzuatın tezelden tedvinin'i zaruri görmekte- I 
yiz. Bilhassa Belediye geliri Kanunu 'belediye- 1 
•1 erimizi belde halkının medeni ve müşterek ma- I 
Ihi'yetteki 'hizmetlerini (görebilecek malî imkân
lara ve gelir kaynaklarına kavuişturab'ilecek şe
kilde tadil etmek ve belediye bütçelerinden pay 
alan ve bunlara cevaz veren kanun hükümleri
nin kaldırılmasına taraftar olduğumuzu ifade 
etmek isteriz. (ıBeden Terbiyesi hissesi, Halk l 
Bankası iştirak payı, kimsesiz çocuklara yar
dım payı v. ıs. gibi) Belediye, köy ve îdarei 
umumiyei vilâyat Kanununun süratle değişti
rilmesini de demokratik şartlara uydurulması
nı temenni etmekteyiz. 

Köy (Kanununun, uzun zamandan heri ve
kâletçe demokratik ve günün realitelerine uy
gun 'bir ıhüiviyete kavuşturulması için üzerinde 
çalışmalar yapıldığını ve bu 'çalışmaların Mec
lise intikal etmek üzere olduğnu yakından ta-
kibetımekteyiız. Vatanımızın kaderi ile ilgili 
gördüğümüz bu kanunun; yeniden hazırlanma
sında bütün siyasi partilerimizin, ilim adam
larımızın, idarecilerimizin ve bütün memleket 
aydınlarının el ele 'gönül, tgöiıüle çalışmalarını 
ve mükemmel bir esere kavuşmamuzı temin et
melerini samimiyetjle temenni etmekteyiz. Bu 
vesile ile salma ve imece usulünün kaldırılıma-
'sını, imecenin köylünün rızasına 'bırakılmasını 
ve köyde vazife alan muhtar, bekçi, imam /gibi 
vazifelilerin (Devlet memuru addolunarak di
ğer Devlet memurlarının tabi olduğu hukuki 
ve malî statüye 'bağlanmasını 'samimiyetle sa
vunmaktayız. 

'Köy Kanununun yeniden tedvininde; köy
lerimizin arzu edilen kalkınmaya kavuşa'hilme-
si için yeteri kadar malî imkânlara kavuştu
rulmasının birimci plânda 'gftz önünde bulun
durulması lâizımgeldiğini i'llgililere Ih i r d#fa da
ha hatırlatmakta fayda mülâhaza etmekteyiz, 

Muhterem (milletvekilleri; 
Vatandaş Ihak ve vecibelerinin hukuki da

yanağını teşkil eden nüfus sicillerinin ilmî ve 
memleket gerçeklerine uygun şekilde yeniden 
'düzenlenmesine ihtiyaç vardır. İçişleri Bakan
lığının bu yolda çalışmalarını yakînen takibet-
mekle beraher 'varılacak neticelerin fıonmalite-
den uzak, malî külfetinin asgariye inmiş bir 
şekilde tanzim'inde fayda olduğunu hatırlat- I 
mak isteriz, I 
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I Genel nüfus sayımı Kanununun bir an ön-
I ce tedvin edilerek 'bütün vatandaşlarımızın 
I nüfus kütüğüne kaydını temin etmek zorunda

yız. Medeni 'bir millet .olmanın ilk şartının bu 
olduğunu kabul etmek, lâzımdır. Ayrıca nü
fus sicilinin memleketin 'şartlarına göre yeni
den tanzim ve teshilinin lüzumuna, kaaniiz. 

I •Türk vatandaşlığı Kanununun Anayasamız ve 
l üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Ahvali Şah

siye Komisyonunun ve İnsan Iha ki arı Beyanna
mesinin tesbit eylediği esaslara göre yeniden 
tedvini zamanı gelmiş ve geçjmiştir. 

Nüfus teşkilâtında çalışan personelin yıllar 
I yılı kadrosuzluk yüzünden terfi edemediğini, 

mahrumiyetler içinde pek önemli hizmetler 
ifa eylediğini takdirle anmanın bir kadirşinas
lık olduğuna kaaniiz. Devlet (Personel Dai
resi çalışmalarının buzlandırılarak hu mağdur 
kütlenin ıstıraplarına bir an önce çare bulun
masını temenni etmekteyiz. 

(Muhterem milletvekilleri; 
71(216 sayılı Kanunla kurulan Sivil 'Savunma 

Teşkilâtının hizmetlerine de temas etmekte 
fayda, mülâhaza etmekteyiz. Mezkûr kanun, 
Om teşkilâta cidden »önemli vaızife'ler yüklemiş 
'bulunmaktadır. Bu vazifeleri kı'saca özetlemek 
ieabederse: Düşman taarruzlarını, tbplıuım ha
yatını ve millî .servetieriımizi tehdideden tabiî 
âfetler, yangınları bunlardan doğacak mal ve 
can kayhını önlemek, resimî ve hususi ınüesse-
iseleri korumak, cephe gerisini maneviyatını 
muhafaza ve takviye etmek ve .savunma gay
retlerinin sivil halk tarafından âzami şekilde 
takviyesini temin ve her türlü silâhsız ve koru
yucu tedbirler almakta denilebilir. 

Bu vazifelerin yurdumuz için ne kadar ha
yati ehemmiyeti haiz olduğunu kabul etmemek 
mümkün değildir. Medeni memleketlerde bu 
nev'i teşkilâtların vatan ve millet hizmetinde 
ne büyük vazifeler ifa eylediğini ve haşarılara 
ulaştığını bilmekle 'beraber Türkiyemizde' adı 
geçen teşkilâtın kuruluş şart ve ortamı ve 'bu
rada vazife alanların hususiyetleri ve 'bunların 

I çlok yerlerde maaş ve ücretlerinin özel müesse-
seleree karşılanmış olma'sının yarattığı hoşnut
suzluklar ve kSivil Savunma Teşkilâtının halen 

I içinde bulunduğu durum bizde yukarda kısaca 
I (belirtmeye çalıştığımız vazifelerini arzu edi'len 
1 şekilde yerine getirilmediği kanaatini uyandır-
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maktadır. Bu İmliyle bütçeye yük olmaktan | 
ileriye gidemiyen ve bütün çalışmalarının bro
şür yayınlamak, konferans vermek ve radyoda, 
konuşma yapmaktan ibaret (Sivil Savunma Teş
kilatının yeniden organize edilmesini ve mede
ni memleketlerdeki Ibenzeri teşkilâtın gördüğü 
'hizmetleri ifa edebilecek bir hale getirilmesi 
lüzumuna, kaanliz. 

Muhterem ımilletvekilleri, 
'İçişleri (Bakanlığının, mevdu <>ok önemli va

zifeleri ,arzu edilen sekilide görebilme'si, vatan
dasın Hükümetle olan münasebetlerinin mem-
nuniyet verici 'b'ir ortama 'kavuşabilmesi ve 
plânlı kalkınma 'devrinden umulan neticelerin 
alınabilmesi 'bu Bakanlığın çok iyi çalışmasiy-
le mümkün olabileceği kanısındayız. Bu çalış
mayı temin edecek olan personelin maddi ve 
mânevi imkânlara k; vu'şturıılması (Bakanlığın 
ve hükümetlerin birinci vazifeleri lolma'k icab-
eder. Tereddüdetmeden söylenelbilir ki; içişle
ri Bakanlığının temel taşı kaymakamlıktır. 
Kaymakamlık meslekinin cazip İhale getiritme-
si, onlara gördükleri hizmetin önemi ile miite-
na«ip maddi ve im ân evi imkânlar sağlaması, 'ba
şarıları nisbetinde terfii ve tefeyyüzlerini te
min. etmek, hükümetlerin baışlıca vazifeleri ol
malıdır. 970 ilçe den KG3 nün kaymakamsız 
oldu'ğu (bir memlekette eMiyetli yapıcı vatan
perver temsilcilerden mahrum bir Bakanlığın 
ve Hükümetin başarılarının milleti memnun 
edeceğini ummak ihayal olmaktan ileri gide
mez. Bakanlığın vali, kaymakam, nahiye mü
dürü ve Bakanlık personelinin durumlarını ıs
lah yolundaki çalışmalarını Adalet Partisi ola
rak desteklemekten zevk -duyacağımızı ifade et
mek isteriz. 

Bakanlık merkez ve il teşkilâtında görevli 
6 84'5 pers'onelin kadrosuzluk yüzünden yıllar 
yılı terfi: edemediği ve bunlar içerisinde 15 -
20 yıl terfi edemi'yenlerinin bulunduğunu üzü
lerek ifade etmek isterim. (Devlet 'Personel Da-
i reisinin çıkmazına 'terk olunan bu cefakâr ve 
fedakâr memurlarımızın ıstıraplarına deva ol
masını Sayın 'İçişleri Bakanından .samimiyetle 
rica ederiz. Bir defa daha ifade etmek yerinde 
olur ki Devlet memurlarının içinde 'bulunduk
ları sıkıntı ve ıstırapların Devlet Personel Dai
resi tarafından kısa zaman içerisinde hail edil e-
mlyeceğini .ve bu teşkilâtın 'kendisinden bekle- | 
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nen fonksiyonu ifa. edemiyeceğini 'belirtmek 
aşırı biı- 'karamsarlık olmadığına kaaniiz; 

Mulh terem milletvekilleri; 
içişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde dar za

man içinde memleketin e'hemmiyetli ımeselele-* 
rinin hepsini dile getirmek ve bunlar hakkin-
da partimizin 'görüşlerini daha sarili olarak 
ifade etmeyi bizlerde samimî olarak isterdik. 
Buna, imkân bulamadığımıza güre netice ola
rak arz etmek isteriz ki; 

İçişleri Bakanlığı; vatandaşın mal ve can 
emniyetini huzur ve ^güvenliğini 'demokratik ve 
âdil ölçüler içerisinde ve kanunlarımızın tesibit 
ettiği mânada sağlıyamamaktaı ve bu hal va
tandaş çoğunluğunu huzursuzluğa sevk etmek
tedir. Bakanlığın, bu hizmetleri arzu «dilen şe
kilde görülmesini temin için maddi mânevi her 
türlü fedakârlığa katlanmasını ve bütün siya
si partilerin gayret ve d'esteği ile huzursuzluk 
âmillerini .ortadan kaldırmasını, önleyici zabı
ta tedbirlerini zamanında almasını vatandaşla
rı lehdidcnleri, partileri matbaalarını basan
ları, yeraltı faaliyetlerinde bulunanları mukad
derat ve mukaddesat düşmanlarını 'ciddiyetle 
arayıp bulmalı ve adaletin şaşmaz pençesine 
teslim etmeli ve bu vazifeleri yerine getirmek 
mecburiyetinde olduğunu hiejbir zaman hatır
dan çıkarmamalıdır, ödevlerin ifa edilmesinde 
veya, edil'inemesindc kullanılaıcak veya kıılla-
mlüııyaeak yetkilerin mesuliyetlerinin çok ağır 
olacağını, davranışlarının kıstası olarak kabul 
etmesini samimiyetle temenni ederiz. 

(Susmanın, unutturmaya çalışmanın veya 
'hakikatleri ifade etmiyen 'beyanların, haksız
lıkları, ıstırapları dindirmiyeceği hakikati ka
bul olunmalıdır. ISayın 'içişleri (Bakanının teş
kilâtını, bu hakikatler istikametine yöneltilme
sini ve bu temennilerimizi ısrarla takip ve fiilî 
neticelerinin alınmasına kararlı (bulunduğumu
zu ifade etmek isterim. 

1 Muhterem milletvekilleri; 
A. P. si Meclis Grupu adına 1968 yılı büt

çesinin milletimize 'hayır ve uğur getirmesini 
temenni eder Yüce Heyetinizi hürmetle selâm
larım. »(Alkışlar) 

BAŞKAN — Grup adına başka söz istiyen 
var mı? Şahısları adına 47 arkadaşımız söz 
almış bulunmaktadır. Sayın Eriş, söz mü is
tiyorsunuz? 
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MEHMET ALÂRDDİN ERÎŞ (Kırklareli) 

—• Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Y. T. P. GRUPU ADINA MEHMET ALÂ-

EDDİN ERİŞ (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
aziz milletvekili arkadaşlarım; 

Huzurunuza; İçişleri Bakanlığı Bütçesinin 
Emniyet Umum Müdürlüğü ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı bölümleri üzerinde Yeni Tür
kiye Partisi Grupunun düşünce ve görüşlerini, 
tenkid ve temennilerini arz etmek üzere çıkmış 
bulunuyorum. Bu vesile ile hepinizi sevgi ve 
saygı ile selamlamayı zevkli bir vazife telâkki 
ettiğimi arz etmek isterim. 

Yüksek malûmlarıdır ki ; cemiyet hayatın
da en başta gelen unsur insan topluluğunun 
huzur ve emniyet içinde bulunmasıdır. Bunun 
temini ise zannedildiği kadar basit ve kolay 
bir hâdise değil, bilâkis üzerinde ciddiyet ve 
ehemmiyetle durulacak bir mevzudur. (Bir 
yerde ki insan vardır, orada, suç vardır.) na
zariyesi doğrudur. Ve her devre değerini ay
nen muhafaza etmiştir. Çünkü insan toplumu 
her zaman standart ölçülerle aynı karakterle
rin bir araya gelmesinden derlenmiş değildir. 
Bilâkis fikir ve kanaatleri, mizaç ve a/h lâk'] arı, 
tabiatları birbirinden çok farklı ve ekseriya 
birbirine zıt fertlerden terekkiibeylemektedir. 

Bu itibarla cemiyet haline gelen, insanların 
ilk endişesi; toplum fertleri arasında çatışma 
ve çarpışmayı önlemek ve herkesi kendi hak
kına, razı, başkalarının hakkına hürmetkar 
bir halde yaşatmanın yollarını aramak olmuş
tur. Hal böyle olunca hükümetlere düşen va
zife ; sadece suçluların peşine düşmek ve on
lara yaptıklarının cezasını mutlaka çektirmek 
değildir. Cemiyet nizamının bozulmamasını 
sağlıyacak, suç işlemeye fikren veya mizaeen 
m üst ait kimselerin cesaretlerini kıracak veya bu 
emellerini imkânsızlaştıracak tedbirlerin alınmış 
olmasıdır. 

Zabıtanın; intizam zabıtası, adlî zabıta, si
yasi zabıta ve trafik zabıtası gibi bölümlere ay
rılmasının sebep ve âmilleri, ,göreceği hizmetin 
maksat ve gaye bakımından kesin çizgilerle 
birbirinden ayrılmış olmasından ileri gelir. Bu
gün Türk zabıtası bütün şümuliyle beraber ön
leme tedbirleri bakımından da kâfi derecede 
teciliz edilmiş değildir. Çünkü bilhassa önleme 
tedbirleri; kanun, nizam veya mevzuatla yeri-
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ne getirilemezler. Bunun tahakkuku için, ihti
yaca, uygun ve geniş mevcutlu bir kadroya, 
münakale, muhabere ve teknik bakımlardan ile
ri ve bol vasıtalara, zabıtanın mekâna yayılışı 
itibariyle, her türlü stratejik noktaları sabit 
ve seyyar bir halde kapsıyaea'k bir teşkilâta 
ihtiyacı vardır. Yıllardan beri teşhis edilmiş 
bulunan ve üzerinde her zaman bol, bol konu
şulan bu konu, bu yılkı bütçede de nazara alı
namamış ve maalesef daima artan çeşitli ihti
yaçlara rağmen geçmiş senelerdeki malî porte
sinin üstüne çıkamamıştır. 

Biz Yeni Türkiye Partisi olarak Türk zabı
tasını n mevziî, palyatif küçük gayretlerle de
ğil, cesur ve geniş bir reform ve önemli bir 
malî fedakârlıkla, ve aynı zamanda realiteye 
uygun kısa vadeli bir plânda ıslah edilebilece
ğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Bugün zabıta kadrosu Garp memleketlerine 

kıyasla gülünç denecek derecede azdır. Bu gö
rüşümüzü bir te'k misalle teyidetmeme (müsaa
denizi istirham edeceğim. Gerek mahallî ve ge
rekse devletlerarası muhtelif suçların ika .edil
diği ve mütenevvi cereyanların mihrakı olan 
İstanbul şehrinin 'trafik hizmeti dâhil fiilî kad
rolu âmir ve memur olarak 2 898 dir. Ancak 
bu mevcuttan senelik ve hafta mezuniyeti, de
vamlı ve geçici hastalıklarla, müteferrik hiz
metlerde çalışanlar istisna edildiği takdirde 
1 500 memur iki milyona yaklaşan şehirde va
zife görmektedir. Buna mukabil aynı nüfuslu 
Viyana'da adlî ve trafik polisi hariç 10 000 po
lis zabıta hizmeti görmektedir. Bu vesile ile 
uzun tecrübeler mahsulü tesbit edilmiş modern 
esaslara göre Viyana'da 190, Paris'te 221, Ka-
hire'de 155, Batı - Berlin'de 140 nüfusa bir po
lis memuru ve -memleketimizde 721 kişiye vasa
ti olarak bir memur isabet etmektedir. Bu du
rum karşısında hizmetin lâyıkiyle ifasında ne 
derece müşkülâta düşüleceği açıkça görülür. 
Şu mülâhazalar göstermektedir ki, bütün gay
ret ve fedakârlıklara rağmen Türk zabıtasının 
başarıya ulaşması kadro, vasıta ve teçhizat ek
siklikleri dolayısiyle gayri mümkündür. Bu nok
sanlıklar ve 'kadro kifayetsizliğinin iki mühim 
mahzuruna da temas etmeyi ve kısa bir tahli
lini yapmayı çok lüzumlu telâkki ediyoruz. 
Yurdumuzun umumi asayiş durumunu gözden 
geçirdiğimiz zaman yalnız polis mmtakasında 
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1960 senesinde işlenen suçlanın yekûnu 53 659, 
1961 de 68 432 ve 1962 senesi zarfında da 74 530 
olduğunu üzüntü ile müşahede etin ekteyiz. 

Jandarma -bölgelinde şekavet gibi velev mah
dut dahi olsa mahiyeti itibariyle küçümsenmiye-
cek endişelere sevkedecek .suçların ikaı üzerinde 
ciddiyet ve hassasiyetle durulmaya değer bul
maktayız. 

Diğer taraftan herhangi bir ecnebi misafirin 
istikbal veya teşyi i, aktif ve pasif bir kütle ha
reketinin dağıtılması ve hattâ alelade 'bir maçta 
intizam ve asayişi temin etmek vazifesi Ordu
muzun yardımına ihtiyaç 'göstermekte ve batta 
bu hizmetler doğrudan, doğruya Ordu Birlikle
rine ıgördürülmektedir. Hemen, hemen itiyat ha
lime ıgclmiş bulunan bu halin doğuracağı netice
lerin neler 'olabileceğini yüksek takdirlerinize arz 
etmek isterim. 

Kıymetli arkadaşlarım ; 
İleri Oarp memleketi erindeki polis kadrola

rı; bol nakil vasıtaları, uçaklar, helikopterler, 
serî deniz vasıtaları, jeneratörler ve iher türlü 
teknik cihanlarla teçhiz edilmiştir. Buna muka
bil 67 Vilâyetimizde yalnız motorlu nakil vası
tası bakımından zabıta 'hizmeti igören 397 vası
tadan 201 adedi tabiî ömürlerini bir kaç defa 
ikmal etmiş ve ancak 196 vasıta büyük gayret
lerle hizmete âmâde bir halde bulundurulabil
miştir. 

Aziz arkadaşlarım ; 
Takdir buyuracağınız veçfbile suçlar, cinayet

ler, kaza ve sabotajlar kurunu vustadam kalma 
şahit dinleme veya izleme ,gi'bi basit usullerle de
ğil, bir lâboratuvar halinde ilmî metodlarla ince
lenir. Adalet makamları, failin kim olduğunu 
değil, zabıtanın reddedilmez delillerle tesbit et
tiği faile ne ceza verilmesi icabettiğini, suçun 
vasfının tâyininin ne şekilde mümkün olacağını 
araştırırlar. Biz de bu hale ıgelmek istiyorsak, 
memleketin şehir ve kır zabıtasını - yâni polis 
ve jandarmayı - bünyevî bir 'istihaleye kavuştur
maya, ihtiyacı olduğu maddî ve malî fedakârlığı 
karşılammya mecburuz. Şu ciheti de ayrıca be
lirtmek isterim ki, memleketteki nüfus hareke
tiyle son derece ve pek 'yakından ilgili bulunan 
zabıta teşkilâtının nüfusumuzun büyük bir nis
pette artmasına mukabil, bu tezayütle ahenkli bir 
ilâveye ve imkânlara nail olamaması, her yıl hiz
meti büsbütün, ağır şartlar altına inmekte ve 
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varmak istediğimiz 'neticenin istihsali daha ziya 
de müşkül bir hal almaktadır. Bunun içindir ki; 
biraz evvel arz etmeye çalıştığım 'hayatî mahzur
ları da -bertaraf etmek ve gerek vatandaş cephe
sinden gerekse rejim bakımından memleketi mut
lak huzur ve sükûna kavuşturmak maksadiyle 
ciddî, zecrî, bünyevi ve plânlı tedbirlerle ihti
yaçların temin edilmesinde Yeni Türkiye Par
tisi Grupu olarak büyük bir zaruret görmekteyiz. 

'Muhterem arkadaşlarım; zabıtanın ıslâhı için 
şimdiye kadar izahını çalıştığımız hususlara bâzı 
•moral şartların da ilâvesinde katî ihtiyaç vardır. 
Teşkilât ve teçhizatı ne derece mükemmel olursa 
olsun memleket zabıtasının hizmette muvaffaki
yet sağlıyabilmesi halkın kendisine itimat etme
siyle mümkündür. Halkla zabıta karşılıkla iti
mat ve saygı hisleriyle birbirine bağlı olmadık
ça matlup netice istihsal edilemez. Sebep ve 
âmilleri ne olursa olsun, hakikat şudur ki, hal
kın zabıtaya itimadı azalmış, zabıtanın kendisi
ni; emri altında tutan mercilere 'güveni sarsıl
mış ve hinnetice hadiseleri, halkın ve hizmetin 
alejdıine pasif bir görüşle, sonunda ^kendisini 
mesuliyet ve mahkûmiyete götürmiyecek zihni
yetle ve ürkek bir davranışla karşılaması âdeta 
bir itiyat halini almıştır. Açık ifadesiyle en bü
yük âmirden en ufak bir memura kadar herkes 
daima mesuliyet tekaibbül etmekten kaçınır bir 
hale gelmiştir . 

Bu zararlı tutuma 'bir an evvel nihayet ve
recek manevî ve kanunî tedbirlerin yerine geti
rilmesinde istical edilmek lâzımdır. Bu lâzimc 
temin edilemezse memlekette emniyet ve huzur 

I tam ve kâmil olarak teessüs edemez. Bir momle-
j keti huzur içinde yaşatmaya memur ve bununla 
I görevli bir teşkilâtın evvelâ kendisini emniyet 
I ve huzura kavuşturması şarttır. Bu temin edil-
J mediği takdirde hizmet de tahakkuk etmez. Bu 
j münasebetle vazifelerini ifa esnasında mahkûm 
I olan bâzı emniyet mensuplarının bedbaht yuva-
I larma ve büyük geçim zorluğu çeken eşlerine 

kavuşacakları ıgünü sağlıyacak olan ve bugüne 
kadar çeşitli sebeplerle henüz tahakkuk ettirile-
miyen Af Kanununun bu mesleğe huzur ve kırı
lan itibarı ıgeri getirmekte başlıca unsur olaca
ğını düşünüyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, diğer mühim bir mesele 
de zabıtamızın halkla ilk temas mercii ve.yaban
cılara vasıtasız muhatap olan bir uzuv olmak 
itibariyle son derece nazik, teiniz ve anlayışlı 

73,— 
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bir hale /getirilmesinin artık 'zamanı ıgelmiş oldu
ğudur. Bir memleketin turizm bakımından inki
şafı, polisin tutum iyle yakından ilıgilidir. Zabı
tanın kıyafetinden, davranışına kadar tuta
cağı istikametin, memleketin umumi muaşe
reti ve idaresi bakımından büyük bir önemi 
vardır. 

Halen hizmette bulunan memurların mes
lekî ihtisası bakımından ayrı olarak bu mak
satla açılacak kuralardan geçirilerek noksan
larının izalesi ve gerekli bilgilerle teçhizi be
hemehal zaruridir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; fevkalâde ve 
mesuliyeti! bir hizmet olduğunda şüphe bıı-
lunmıyan zabıta memsuplarının terfih ve is
tikballerinin temini bakımından gerekli ted
birleri almadıkça ve bu mesleki Ifıyıkı olan 
şerefli mevkie yükseltmedikçe, vasıf ve şart
ları haiz kalifiye elemanlarla takviye etme
nin imkânı olabileceğini /tahmin etmiyoruz. 
İleri ve mırassır memleketler zabıta mensup
larına tanınmış olan sosyal ihtiyaçların, ef
radı ailelerinin sıhhat ve tahsil durumlarının, 
hiç değilse büyük şehirlerde lojman ınevzuu-
ııııtı süratle ele alınması, her türlü iklim şart
ları altında vazife görecek olan bu teşkilât 
mensuplarının fiziki mukavemetlerini temin 
maksadiyle kalori üzerinden iaşe edilmelerini 
ve Yüksek Meclise sevk edilmiş bulunan em
niyet ıinüdürlerine makam tazminatının müs
pet bir neticeye süratle ulaştırılmasını, terfi 
ve nakil usullerinin makul esaslara bağlanma
sını temenniye şayan görmekteyiz. Her ne ka
dar kendilerine tayın bedeli namı altında bi
rer miktar para ödenmekte ise de, şimdiye 
kadarki tecrübeler göstermiştir ki, şahsan 
sıhhatlerinden her gün biraz daha kaybetme 
bahasına bir munzam tahsisatı da cüz'i olan 
maaşlarına eklemek suretiyle ailelerinin maişe
tine ve özleyip yerine getiremedikleri ailevi ih
tiyaçlarına hasretmektedirler. 

Aziz arkadaşlarım; bugün demokratik re
jimle idare edilen muasır medeni memleketle
rin çok ciddi bir tehlike olarak kabul ettik
leri ve bu mevzuda büyük malî külfetleri ik-
tiham ederek gerek fikir sahasında ve gerek
se -hususi surette yetiştirilmiş zabıta teşkilât
ları vasıtasiyle amansız mücadeleye giriştikle
ri komünizmin memleketimiz için de aynı ehem
miyeti taşıdığı ve yurdumuzda bugüne kadar 
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tezahürlerine şahidolduğumuz diğer menfi eö* 
reyanlarm hayati önemi üzerinde bilhassa 
durmayı kaçınılmaz bir vatan vazifesi telâkki 
etmekteyiz. Demokratik rejimin en geniş şe
kil do tatbikatımı takibettiğimiz ileri memle
ketlerde dahi hususi kanunlarla tedip ve im
hasına çalışılan bu rejim düşmanlarının mem
leketimizde de Anayasanın hudutları içinde, 
hattâ icabcdcr.se tedvin edilecek mahsus ka
nunlarla amansız bir mücadeleye girişilmesin
de Yeni Türkiye Partisi olarak muıtlak ve 
hayati zaruret bulunduğuna inanıyoruz. Bu 
münasebetle bugüne kadar birtakım politik 
tesirlerle esas fonksiyonundan uzaklaşmak su
retiyle hizmet ifa ettiğini birtakım şahsi vaka
lar zi'kretmekle ifade edebileceğimiz hususi 
emniyet teşekkülünün artık basit ve iptidai 
metotları /terk ederek esaslı surette ıslâha ih
tiyacı bulunduğuna kaaniiz. 

Çok muhterem arkadaşlarım; huzurları
nızı daha fazla işgal etmemek üzere memleket 
bünyesinde husule getirdiği büyük zararları 
ıttılaınıza arz etmekte fayda mülâhaza ettiğim 
trafik mevzuuna da kısaca temas etmeme müsa
adenizi istirham edeceğim. Asrımızın sürat te
kâmülünde ifa ettiği büyük ve inkâr edilmez 
hizmetleri yanında meydana getirdiği kor
kunç, ve endişe verici neticeleri bakımından 
motorlu nakil vasıtalarının üç senelik bilan
çosunu arz etmek istiyorum. 1960 yılında Tür
kiye'de 9 578 trafik kazası vukua gelmiş 1 '682 
vatandaşımız ölmüş, 9 112 kişi yaralanmış 
veya sakat kalmış, millî bünyemizde 550 mil
yonluk bir zarar ika etmiştir. 1961 de 10 309 
kazada 1 825 ölü, 10 325 yaralı, maddi za
rar 800 milyon lira olmuştur. Nihayet 1962 de 
bu rakam 11 625 e yükselmiş, 1974 ölüm, 
11 825 yaralanma vukubulmuş, bir milyar Türk 
lirasından fazla bir zarar meydana gelmiştir. 

Bendeniz tedbir ve temenni olarak mün
hasıran bu mevzu için ecnebi memleketlere 
gönderilmiş olduğunu tahmin ettiğim kıymetli 
emniyet mensubu arkadaşlarımın etütlerinin 
tahakkuk safhasına 'konulmasını temenni ve 
tavsiye etmekle iktifa edeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım; mâruzâtıma niha
yet verirken Yeni Türkiye Partisi ve şahsım 
adına bütün imkânsızlıklarına rağmen, zabı
ta tarihimizde büyük muvaffakiyetler kazan
mış olan Türk polis ve jandarmasının, bu-
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güne kadar kendisine verilen vazifeyi büyük I 
bir gayret, mahrumiyet ve fedakârlıkla ye
rine getirmek iein sıhhati ve hayatı bahasına 
çalıştığını ve çalışmakta bulunduğunu şük
ranla ifade etmeyi bir vecibe telâkki eder he
pinizi tekrar sevgi ve hürmetle selâmlarım. I 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, içişleri Bakanlığı, dağ başındaki ço- I 
ban çadırından başşehirdeki apartman katına 
kadar, cemiyetin bütün kademelerinde kendisi- I 
ni hissettiren ve hissettirmesi gereken bir mü
esseseler topluluğudur. Bu müesseseler toplulu- I 
ğunun hâl ve ahvaline ba'kmca, onun muvaffak I 
olup olmadığını veyahut da nasıl muvaffak ola- I 
cağı hakkındaki kanaatlerimizi açıklıyabiliriz. 

Halkın kendi kendisini idaresi demek olan 
demokraside ve bugünkü cemiyette içişleri Ba- I 
kanlığı yine kendisi vi hissettirir. Eğer halkı- I 
mız, kendi kendini idare edebiliyorsa, o zaman I 
demokratik rejim içerisinde yaşıyor demektir. I 
Türkiye'de demokrasi, bugün, maalesef topal I 
bir haldedir. 15 Ekim seçimleri ile dörtte biri I 
tahakkuk eden demokratik hayatımızın esas kök I 
ve çapakları olan halk idaresi, halkın kendi I 
kendisini idaresi, yani, köyün muhtarı kazanın I 
belediyesi, şehrin genel meclisi ile idaresi maale- I 
sef tahakkuk etmemiştir. Bu bakımdan biz, de- I 
mokratik rejimin dörtte biri ile idare edilen bir I 
memleket olarak yaşıyoruz. I 

Memleketin, 5 Yıllık Kalkınma Plânı içinde I 
toplu kalkınmasının sağlanması için bütün yük, I 
idareci arkadaşlarımızın omuzlarına yüklenmiş- I 
tir. Valilerimiz, kaymakamlarımız, nahiye mü- I 
(Türlerimiz, emniyet müdürlerimiz, bugün ken- I 
dilerini 5 Yıllık Kalkınma Plânın tatbiki için I 
teçhiz etmemiz gereken kanunlardan uzak ve I 
ellerindeki plânın hisselerine düşen kısımlarını I 
nasıl tatbik edeceğini bilmeden intizar etmekte- 1 
dirler. O bakımdan da yapmış olduğumuz prog- I 
ramların, kalkınma plânına uygun programla- I 
rın içişleri Bakanlığı zaviyesinden tahakkuku I 
mümkün olamıyacaktır. Mahalli idarelerin bu I 
yönden takviye edilmesini gerektiren kanunlar I 
hazırlanmamış, Büyük Millet Meclisine gelme- I 
mistir. Bu bakımdan belediyeler ve özel idare- I 
ler lüzumlu vazaifi ifa edemeyeceklerdir. Muh- I 
terem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi I 
Sözcüsü arkadaşımızın çok cana yakın ifadele- | 
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ri içinde valilerimize, kaymakamlarımıza, emni
yet müdürlerimize buradan güzel güzel boyanda 
bulundular. Ben, arkadaşımızın bu beyanına 
bir şey ilâve edeceğim. Arkadaşlar, geçenlerde 
buraya, onların bir miktar olsun yüzünü güldü
recek olan bir tazminat kanunları gelmişti. Bu 
kanun dolayısiyle birçok arkadaşlar bizim gru-
pumuzun leyhte beyanı karşısında, aleyhte be
yanda bulunmuştu. Çok hürmet ettiğimiz Da
hiliye Vekili de bu kanunu geri almak zorun
da kalmışlardı. Temennim odur ki, muhterem 
grup sözcüsü, Inşaallah önümüzdeki günlerde 
bu tazminat kanunu geldiği zaman, bu güzel 
beyanlarını teyidederler ve Büyük Meclis, idare
cilerimize bir nebze himaye elini uzatmış olur. 
(Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bugün İçişleri Bakan
lığının üzerinde en çok durması gereken konu
lardan birisi, memleketimizdeki huzur ve rejim 
meselesidir. Şimdi, bu Bakanlığın bütün vazi
fesini bihakkın yaptığı veyahut yapacağı şek
linde ifade etmiyelim. Şöyle bakalım arkadaş
lar; cemiyetimizin içerisinde, hiçbir zaman sol 
cereyan bugünkü kadar su sathına çıkmamıştır, 
(Soldan, bravo sesleri.) 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Sol ve sağ. 
BAŞKAN — Sayın Aysan müdahale etmeyi

niz. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Böyle bir id

dianız varsa onu siz çıkar söylersiniz. (Gürültü
ler.) Benim görüşüm mutlaka sizin kanaatinize 
uymak durumunda değildir. 

Çünkü, komünistler memlekette kol gezmek
tedirler, memleketi sabote etmektedirler. Bunu 
Hükümetin yetkili unsurları devamlı şekilde 
beyan etmektedirler. Fakat, Hükümet buna kar
şı Yüksek Meclisin huzuruna bir tedbir getir
memektedir. 

Eğer, sağ cereyanlar da bu memleket için 
tehlikeli ve zararlı ise; Hükümet elinizdedir, 
onun için de tedbir getirin, parmaklarımızı kal
dırırız, aziz arkadaşlarım. (Soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Cümlenizi bağlayınız efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — isterseniz 5 

dakika daha konuşmamı oya koyun, uzasın. 
(Gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Arzu ediliyorsa o şekilde yapa
biliriz ama, o zaman bu işin sonunu alamayız. 
Zira, 47 arkadaşımız söz almış vaziyette idi, 
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sonra 6 kişi daha söz aldı. Halen 5:1 kişi söz 
alınış durumdadır. 

Sayın Ataöv'ün daha fazla konuşmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Buyurun. 

Devam ediniz efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Teşekkür 

ederim arkadaşlar, zaten fazla vaktinizi işgal 
etmek niyetinde değilim. Çünkü, avei silâhım 
•bir defa kullanır, eğer uçarcı ise beş altı tane 
avı birden düşürür, ikinci defa silâhını kullan
maya lüzum kalmaz. Şevki Aysan arkadaşı
ma teşekkür ederim, bana bu fırsatı verdi, ben 
sıkımı attım, gayeme vâsıl oldum. Onun için 
fazla vaktinizi almıyacağım. Yalnız içişleri Ba
kanından şunu soracağım. 

Muhterem arkadaşlar, hizmet ediyoruz, mem
leketin refaıhı için çalışıyoruz, büyük gayret
ler safediyoruz; bunu kabul ediyorum ama bun
lar lâfta kalmamalıdır. Bana Hükümet, bu 
kürsüye çıkarak diyebilir mi ki, «Ey büyük 
meclis iş başına geldiğimizden bugüne kadar 
memlekette muhtelif hâdiseler olmuştur; bu
nun içlinde rejime kasdedenler olmuştur, (bun
lara karşı tedbirler aldık ve bunun çaresini 
bulduk.» Bâzı olaylarda 'bunun çaresi bulun
muştur, bâzı tedbirler almıştır. Bu yönden 
Hükümeti takdir ediyorum. Fakat, bana diye
bilirler miki, «Bu memlekette bir grup sokağa 
dökülmüştür, mesken masuniyetine ve fikir 
hürriyetine taarruz etmiştir, şahıslara kaydet
miştir ve bu, Türkiye'nin başkentinin göbeğin
de olmuştur. Bunlardan üç tane suçluyu ya
kaladım, adalete teslim ettim, şimdi cezaları
nı çekiyorlar.» Bana Hükümet diyebilir miki, 
«Bu memlekette hakikaten bütün partilerin 
ittifak ettiği rejim düşmanlarından on tanesi
ni yakaladım, adliyeye tevdi ettim, Gazaları
nı çekmektedirler veyahut kanun huzurunda 
hesap vermektedirler.» 

6 - 7 Eylülün İstanbul'daki hesapları sene
ler geçtilkten sonra, bir divan huzurunda veril
miştir'. Orada da vatandaşın dükkânı yıkılmış, 
orada da vatandaşın eşyası tarumar edilmiş
ti. Zanneder misiniz ki, Anayasanın, 27 Mayı
sın getirdiği Anayasanın mâsun kıldığı vatan
daşın mesken hürriyetini, can hürriyetini, mal 
emniyetini Hükümet teminat altına almıştır? 
Almamışsa; bunu teminat altına alamıyan bun
ların suçlularını bulamıyan hükümetlerin ta-
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rih boyunca kendilerini her hangi bir masuni-

; yet 'kalkanı arkasında tutabileceklerini zanne
der miziniz aziz arkadaşlarım1? 

[ BAŞKAN — Vaktiniz tamam sayın Ataöv. 
| • ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Gün gelecek 
i bu kalkanlar yıkılacak, her şey ortaya çıkacak, 

biz ve hepiniz, şu kürsüde millet adına konu
şanların hepsi işlemliş oldukları günâhların he
saplarını bu millete teker teker vereceklerdir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam tSayın Ataöv, 
çok rica ederim. 

i ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Hepimiz ve 
hepinizi tanrı böyle hesap vermek durumun
dan uzak bırakmasın. Hürmetle selâmlarım ar
kadaşlarım. (Soldan alkışlar) 

I BAŞKAN — İhsan Kabadayı yerine sayın 
; Mustafa Kemal [Çilesiz, buyurun. 
I iSaym arkadaşlarım, Başkanlık hatibe vak-
j tiniz tamamdır dedikten sonra, lütfen arka-
, daşlarımız sözlerine devam etmesinler. (Ortadan 

bravo Başkan sesleri) 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Oiresun) — 
Muhterem arkadaşlarım. İçişleri Bakanlığı büt
çesinin, müzakeresi münasebetiyle, yapacağım 5 
dakikalık konuşmayı, bu Bakanlığın esas gö
revlerinden biri olan, zabıta konusuna hasrede
ceğim. 

Dinamik ve bilgili bir zabıta teşkilâtının, suç
ların önlenmesinde, mühim bir rol oynıyaeağı 
inkâr olunamaz bir hakikattir. Suç işleme tema
yülünde bulunanların, derhal yakalanarak, ka
nunun pençesine teslim edileceklerine dair 
inançları, bu temayülde bulunanlar üzerinde 
elbette ki tesirini gösterecektir. 

Bilhassa rejimle ve asayişle ilgili suçlarda, 
bu tesir kendini daha da fazla gösterir. Cemiye
timizin, asayişsizlikten doğan huzursuzluğunu 
gidermek, enerjik ve dinamik zabıta teşkilâtı
nın kurulmasına bağlıdır. Bugünkü zabıta teş
kilâtımız, çeşitli tesirler altında, bu dinamizme 
malik sayılamaz. 

Bu tesirlere kısaca temas edeceğim. 
Zabıta teşkilâtının, büyük ve mühim bir kıs

mını teşkil eden jandarmada subay azlığı yüzün
den, emir ve kumanda mekanizması, geçmiş se
nelere nazaran çok zayıflamış ve hattâ birçok 
birlikler kifayetsiz ellerde1 bulunmaktadır. Jan
darmanın subay kadrosunun, ikmali için gerekli 
tedbirlerin acele alınması lâzımdır. Jandarma 
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meslefkinin en cefalkâr sınıf olan, ellerine anca'k, I 
ayda 400 lira civarında para geçen uzatmalıla
rın maaşa geçirilmesi işi ise, yıllardı t* tahakkuk 
ettirilememiş, sosyal durumları açıklı bir vazi
yette bırakılmıştır. 

Asayişi bozan hareketler vukuunda, zabıta
mız, bugünün inkişafları ile mütenasibolarak 
mücehhez değildir. Telefon, telsiz, silâh ve nakil 
vasıtaları çok eksiktir. Bu yüzden, zabıta bekle
diğimiz vazife gücüne sahip değildir. Polis ve 
jandarmanın, telefon, telsiz ve nakil araçları 
gibi ihtiyaçlarının, vakit geçirmeden temini ve 
çarelerinin derhal aranıp bulunması gerekir. 
Ezcümle, jandarma erlerinin, askerliğini yap
mak ve bu ödevlerini yerine getirmekle mükel
lef olmaları, bu teşkilât da istikrarı yok ettiğin
den bu sınıfın da polis gibi bir meslek haline ge
tirilmesinin icabettiğine kaaniim. 

Ordu, jandarma ve polis teşkilâtı, birbirleri
ni ikmal ve itmam eden silâhlı kuvvetlerden sa
yıldığına göre, ordumuza temin olunan vasıta
ların, zabıta teşkilâtının maksadına uygun olan
larını da aynı yoldan temin etmelidir. 

Bilhassa jandarmanın, asayişi ihlâl eden ha
reketleri, zamanında bastırması ve failleri yaka
layabilmesi için, asayişi bozuk mahallerde sırf 
bu maksada hizmet edecek birlikler vücuda ge
tirilmesi, çok uygun düşen bir tedbir olacaktır. 
Bu arada, mahalle köy ve kır bekçilerinin hu
zur ve asayişe hadim olacak bir tarzda teşkilât
landırılmasını lüzumlu addediyorum. Kanunlara 
riayet etmiycnleri, kanunlarla mutlaka ceza
landırılacakları, suç işleme istidadında olanları 
muhakkak göstermelidir. 

Ayrıca çok mühim ve hayati bir mevzu olan 
sivil savunmaya hakiki önemin betahsis veril
mesi lâzımdır. 

Zaman olmadığından, teferruata girmek 
mümkün değil. Bu konuya mütedair dilek ve te
mennilerimi ayrıca İçişleri Bakanına bildirece
ğim. 

Arz ettiğim hususların İçişleri Bakanlığımız
ca nazari itibara alınacağını ümideder, hepinizi 
saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı yeri
ne Sayın Kadri Eroğan. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Çok muhterem 
arkadaşlarını; her vekâletin takdir buyurursu
nuz ki, Devlet bünyesinde bir fonksiyonu ve 
hizmet sahası vardır. Ama, hiçbir Vekâlet Da-
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biliye Vekâleti kadar şümullü vatandaşa mu
hatap değildir. Zira, bir emniyt'e ve asayiş me
selesi bahis konusu olduğu zaman, yedisinden 
yetmişine kadar bütün vatandaşları ekmek ve 
su kadar alâkadar eder. 

Muhterem arkadaşlarım; İçişleri Bakanlığı 
nâzım bir Bakanlıktır. Benden evvel konuşan 
muhtelif arkadaşlarım, gayet esaslı şekilde, bu 
Bakanlığın vazifelerini tarif etiler. Bunların 
hepsi beş dakika içinde bitirilemez. Şevki Güler 
arkadaşımın lütfettikleri ikinci beş dakika ile, 
yani J0 dakika içerisinde, bunların hepsini aka
demik bir şekilde münakaşa ve müzakere etmek 
mümkün değildir. Onun için, ben yalnız ve yal
nız, bugün hayati bir mâna ve kıymet ifade 
eden emniyet ve asayiş meselesi ve rejimi her 
i>;ün zedeliyeu hâdiseler üzerinde duracağım. 
(Soldan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; açıkça ifade etmek 
lâzımdır ki, İmparatorluk devrini bilmem, tarih
çiler daha iyi bilir; fakat aklımın erdiği za
mandan beri, Atatürk devri de dâhil, 40 yıldan 
beri hiçbir zaman vatandaş bugünkü kadar, ma
lından, canından emniyetsiz ve itimatsız, korlar 
ve tereddüt içinde yaşadığı bir devri idrak et
memiştir. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, biz burada 
hatır için iş yapmıyoruz. Daima Tanrının huzu
runda, milletin huzurunda olduğumuzu unutma
dan hakikatleri olduğu gibi söylemeyi; vicdani 
vazifemizi yapmakla mükellef birer milletve
killeri olarak mecbur addediyorum. Bu bakım
dan konuşmalarım hiçbir zaman hiçbir şahs'a 
matuf değildir; hizmet ifa etmiyen ilhanların 
vazifcsizliklerini ortaya koymak içindir. 

Eşkıyalar bavsın toptan tısı yapıyor, boy 
boy resimler çektiriyor, «SENTO'ya, CJ'.N-
TO'ya, taraftarım» diyorlar. Ama, buna mukabil 
Dahiliye Vekili bunları bir türlü bulamı
yor. Vali uyuyor, jandarma ve zabıta 'kuvvet
leri uyuyor, öbür taraftan muhterem arkadaş
larım, ecnebi firmalara ait petrol şirketleri 
üç defa üst üste soyulmaktan dolayı bizar 
oluyorlar; alâmetleri bulunduğu halde tasını 
tarağını toplayıp yurt dışına çıkıyor. Şehir
ler içinde aslan gibi nişanlılarının kolundan 
'kızlar kaçırılıyor. Ortaokul taleboleeri ströp-tâz 
yapıyor. Sokaklarda, caddelerde, şımarık 
kimseler yüzünden doğru dürüst insan geze
miyor. Fakat bütün bunlara rağmen biz kal-
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kıp »diyoruz ki, bu memleketin emniyetiyle, 
as'ayişiyle mükellef bir İçişleri Bakanlığı var 
diyoruz. Yok benim 'kanaatime göre!. Çünkü, 
devlet otoritesine, Hükümet otoritesine, 'kanu
na karışı saygı, büyüğe karşı saygı o ka
dar azalmıştır ki ; erken kalkan horoz... 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Valiliğe getirenin gözü çıksın. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Çıksın kim 
getirmişse. 'Burada vatanın, memleketin işini 
konuşuyoruz; hep ıberaber 'buna karşı gelece
ğiz. Vatandaş, bu mukaddes topraklarda, cen
net misali vatanda yaşamaktan bizar olmuş. 
Artık buna bir nihayet vermek lâızımdır. Bu 
kadar da olsa; yine insan der ki, koca 30 mil
yonluk bir cemiyettir, her zaman kanunu çiğ
neyen insanlar olabilir, vukuat eksik olm'az. 
Ama bundan daha mühimini vardır. 

SÜLEYMAN iBİDGEHAN (Edirne) — Ça
re, çare? 

KADRİ 'EROĞAN (Devamla) — Hükü
met programında, en esaslı umde ve vazife 
olarak rejimi koruyacağım dedi. 27 Mayısın 
getirdiği bütün müessese ve hizmetleri kökleş
tireceğim ve yerleştireceğim, dedi. Am'a arka
daşlarım, sabahtan akşama kadar, her gün 
«kanlı ihtilâl geride)» diyebilen adı Fikir Ku
lübü ama fikirsizlik manzumesi toplanmış ek
mek - peynir yer gibi, ihtilâlden 'bahsediliyor. 
Kanlı ihtilâl gendedir. Sonm, her gün beyan-
n'ameler, taklip - i Hükümetten bahsedilir, 
MDO, SDK 1ar... Buna mukabil Hükümet ga
yet serin. Ölüm taraftan aziz arkadaşlarım, bakı
yorsunuz ibir gün birkaç çocuk çıkıyor, Sıhhi
ye'den Kızılay'a doğru yürüyor ve «Başba
kanı istemezük» diyorlar ve 'birkaç kilometre 
ötede, memleketin en büyük partisi olan Ada
let Partisinin ocağına incir ağacı dikiliyor, 
kapılar kırılıyor, evrakları yakılıyor, Hükümet 
lakayt kalıyor. Nasıl kalkarım da ben bun
da hüsnüniyet ararım? Ey Muhterem İsmet 
Paşa! Tarih huzurunda, millet huzurunda 
hüsnüniyetsizlikle itham ediyorum. Çünkü, sen 
bunları yapamıyaıcak bir insan değilsin! (Orta
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
Çok rica ederima arkadaşlar sakin olunuz, mü
dahale etmeyiniz. (Gürültüler.) 
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KADRİ EROĞAN (Devamla) — Aziz ar

kadaşlarım, gücenmeyin, bunun İsmet Pasa'nın 
şahsiyle değil, Hükümet Reisi olarak alâkası 
vardır, mesuldür. 180 milyonluk Amerika'ya 
karşı Kennedy, diyoruz biz. (Orta sirtolardan 
gürültüler.) Evet aziz arkadaşlarım, kalkıyo
ruz ıbiz burada gayet umumi şekilde... (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — vSaym Uyar, müdahale etmeyi
niz. (Gürültüler.) 

KADRİ EROĞLU (Devamla) — Rejimi yık
mak istiyenlere karşı müsamahalı hareket 'edi
yoruz, yetişmiyor o, binbir çeşit yollardan 
muayyen zümreler ve sınıflar bakımından ev
hamlar yaratılıyor. Bir Hükümete, isnat yakış
maz. Hükümet, suç işliyenleri, suç ika ve irti-
kabedenleri meydana çıkarmaya mecburdur. 
Bu onun vazifesidir. Böyle muğlak kelime
lerle, müphem ifadelerle buraya gelip de ne 
partiler, ne de şahıslar itham edilemez. İsmet 
Paşa 40 yıllık devlet ve Hükümet Başkanıdır. 
Bunların nasıl, yapılacağını bilir, hepiniz
den çok iyi bilir. Fakat hüsnüniyetle hareket 
etmediği için... 

BAŞKAN — Sayın Eroğan vaktiniz dolmak 
üzero lütfen bağlayınız. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan daha 5 d'akika oldu. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Eroğan, Sayın 
(lülcr'in de (sırasını size .vermesiyle konuşmanız 
î) dakikayı bulmuştur. 1 dakikanız kalmıştır. 
Yalnız sizden sonra -gelecek arkadaş sırasını ve
rirse ıo zaman 5 dakika daha konuşabilirsiniz. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Efendim, 
konuşmamı biraz daha uzatmanızı istirham edi
yorum. 

(Sabahattin Savacı da sırasını vermişti ses
len.) 

BAŞKAN — Bu mümkün değil efendim 
1 dakikanız kaldı lütfen bağlayınız. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Aziz ve 
muhterem arkadaşlarım; biz bu memleketin 
selâmeti için, bu mukaddes vatanın refah ve 
saadeti için elbette 'hep birlikte elbirliği yapa
cağız. Hüsnüniyetle vatanı selâmete götüre
ceğiz. Ben bu hüsnüniyeti görmediğim için ıs
tırap çekiyorum. Artık buna bir nihayet ver
mek lâzımdır. Dışarda kalkılıyor, her gün her
kes ihtilâlden bahsediyor. Bu ne lâubaliliktir, 
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Hükümet bunu nasıl müsamaha ile karşılıyor? 
Burada söyliyemediğim sözleri beş on sual ha
linde Mu'hterem Dahiliye Vekiline sora-ca-
ğım, arkadaşlar. Bu memleketin dertleri ve me
seleleri burada konuşulmalı, bir karara bağlan
malıdır. 

BAŞKAN — Tamam efendim, Sayın Halûk 
Nur Baki. 

HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar) — 
Söz sıramı Hatipoğlu'na verdim. 

KADRİ EROÜAN (Devamla) — Ben de 
muhterem arkadaşlarımdan istirham ediyorum, 
beş dakika daha uzatılması için. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır Sayın Ero-
ğan. Buyurun, Sayın Halûk Nur Baki yerine, 
Sayın îbralhim Sıtkı Hatipoğlu. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Muhterem Başkan ve muhterem arkadaşla
rım, bugün, sınır ve kıyı cmndyetiyle memleke
tin umumi asayişini temin ederek huzur ve gü
veni sağlıyaıı İl idaresi Kanununun dışında he
men her kanunun kendisine vazife yüklediği 
idareci bütün âmme hizmeti gören müessese
lerin muvaffak olması için çırpman, didinen, 
gecesini gündüzüne katan bir organizatör, fe
dakâr bir koordinatördür. 

Muhte rem Milletvekilleri; 
Zaman zaman Büyük Mecliste vali, kayma

kam, jandarma, polisten şikâyetler vâki olur. 
«Atarlar san-ki tarizi dıralhtı meyvadar üzere» 
sözü mücerrep bir atasözüdür. Elbette ki bu 
her şeyi kendisimden beklediğimiz meyvalı bü
yük hizmet ağacının, dallarını taşlıyacağız. 
Arkadaşlarım, her meslekte olduğu gibi, bu 
meslekte de bir yaptığını beş gösteren veya hiç-
'bir şey yapmadan, iş yapmış görünen birkaç 
kişi mevcudolabilir. Fakat İkinci Cihan Barbi-
nin en "buhranlı yılariylc 1950 den sonraki suiis
timale elverişli Millî Korunma tatbikatlarında 
bu meslek mensupları arasından mürtekip ve 
mürteşi insanlar çıkmamış, meslek her devirde 
şerefle mevkiini mulhafa etmiştir. Yalnız ida
re meslekinin garip bir tecellisi vardır. Her 
yeni iktidar, tasfiye ve tahvile maalesef ilk de
fa idare meslekinden başlar. Bu Mutlakiyetten 
Meşrutiyete, Meşrutiyetten Cumhuriyete ge
çişte böyle olduğu gibi 1950 ve 1960 da da 
bu böyle olmuştur. 
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Ne hazin ve gariptir ki, her parti, iktidar

larının sonunda onları muvaffakiyete götüren 
icranın başı idare mesleki olduğunu anlar ama, 
iş işten geçer. Ya demokratik yollardan ikti
darlarını muhalefete devrederler veya Anayasa
mızın dibacesinde yerini alan bir duruma düşen 
son iktidarda olduğu gibi düştükleri feci âkibe-
te idarecilerin bir kısmını da, maalesef beraber 
sürüklerler. 

Büyük milletimin yüce temsilcileri; 
Buı meslekte yavrularını ve hayatlarını feda 

etmiş, hâtıraları önünde hürmetle eğildiğim pek 
çok idareci olduğu gibi; bu vatanın her 'karış 
toprağında üzerinden geçilen yol ve köprüler, 
yalağından su içilen çeşmeler, gölgesinde otu
rulan ağaçlarla, yüzlerce dkulun yapılmasında 
nıütevazi bir idarecinin alın teri ve el emeği 
vardır. 

Muhterem 'arkadaşlarını; 
Mersin, Muş, Kastamonu'ya gidersiniz, dev

letin yapamadığı işleri türlü imkânsızlıklar 
içinde 'bir vali, Merhum Tevfik Sırrı Gür, Bur
sa ve Antalya 'ya gidersiniz Hâşim İşcan, İzmir '-
de merhum Kâzım Dirik ve daha nice isimsiz 
İdare Âmirleri aynı işleri yaparak şehir ve ka
sabaların çehrelerini değiştirecek yüzlerce eser 
meydana getirmişlerdir. Bunun benimle bera
ber bu meslekte çalışan ve valileri uyumakla 
itham eden Kadri Eroğan'da bilirler. 

Kısaca İdareci memleket kalkınmasının mad
di ve mânevi sahada muhtacolduğu çalışma ve 
iş yapma gayretlerinin mihrak noktasıdır. 

Ehemmiyeti derkâr olan idare mesleki için 
olan temennileri Yüce Heyetinize arza çalışaca
ğım arkadaşlarım. 

1. Evvelâ biz politikacılar, idareye tasal
luttan vazgeçmeliyiz. 

Esasen bitaraflığını kaybedip, politikaya 
âlet olan idare âmiri halkın idimadını, Hükü
metin itibarını sarsacağı için 'bizzat yaranmak 
istediği iktidar partisine zararlı olur. Bunun 
yakın tarihte, Uşak, Gaziantep Valileri ve Zile 
Kayma'kamı gibi çok az da olsa tipik misalleri 
vardır. 

2. İdare meslekine girişte fizik yapısı, ka
rakteri ve zekâsı sağlam gençler seçilerek 'alın
malı ; 

3. Staj sistemi değiştirilip her dairede ya
pılan staj değerlendirilmeli; verimli stajlarını 
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ikmal ettikten ısonra ehliyetleri sabit olan nam- I 
zet idareciler, Âmmıe İdaresi Enstitüsünde bir 
aylık İdari Organizasyon .kursuna tabi tutul-
mal ı; vazife görecekleri kazaları imar ve ihya 
edecek olan bu gençlere, iki !ay Batı memleket- I 
terinin idare ve belediye çalışmaları gösterildik-' 
ten sonra dünya görüşüne sahip, enerjik kay
makamlar olarak kazalara gönderilmelidirler. 

4. Meslekte kıdem tablosu tutulmalı; fakat 
mutlaka ehliyet ön plâna alınmalı. Üç yılda 'bir 
İdareciler Kongresi toplanmalıdır. Kayseri'de 
yatan idarecilerin vebalini; bu vebal altında 
olanlar yüklensinler. -O 'bizi enterese etmez aziz I 
arkadaşlarını. 

BAŞKAN — Sayın Hatip oğlu, bir dakikanız 
var. 

İBRAHİM SLTKI HATİPOĞLU (Devamla) 
— 5. Tâyin, nakil yönetmeliği tam tatbik edil
memi okt e, bâzı şartlı tâyinler yapıldığı gibi bâ-
zan da vali ve mülkiye müfettişlerinin raporu 
nazara, alınmamaktadır. Bunun için staj hariç, 
meslekin 'her kademesinde yönetmeliğin yürür
lüğe girdiği tarihte (10) hizmet yılını dolduran 
idare âmirlerini yönetmelik hükmünden istisna 
edip, bunların lıa'kkı mükteseplerini koruya
rak Vekâleti de şartlı tâyinler yapmaktan kur
tarmalı. 

Gene meslekte yaşlanmış olmaktan ileri 'me
ziyetleri 'bulunmıyan. bâzı kaymakamlar, yönet
melik icabı en büyük kazalara tâyin edilmekte
dirler. Böyle tâyinlerde tecrübe ikadar ehliyete 
önem verilmeli, toplu tâyin ve nakiller iş mev
siminin dışında, Mart ve Ekim aylarında yapıl
malıdır. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, vaktiniz dol- j 
du. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 
— Efendim, müsaade ederseniz, benden evvel- ı 
ki arkadaşlara tatbik edilen usule uygun ola- ! 
rak, bana da söz verme imkânım sağlayınız. j 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, sizden sonra 
konuşma sırası olan arkadaş, sırasını size ve- j 
rirse o zaman olur, ' konuşmanıza devam ede- ! 

bilirsiniz, efendim. i 
Sayın Öner, konuşma sıranızı veriyor muşu- : 

nuz? | 
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Hayır. j 
BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu 'nun konuşma

ya devam isteğini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.., Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Buyurunuz sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu. 
İBRAHİM SİTKİ HATİPOĞLU (Devamla) 

— Muhterem -arkadaşlarını; 
(). Yabancı memleketlere gönderilecek ar

kadaşların dönüşlerinde ihtisaslarından istifa
de edilmeli. 

7. Merkez ve taşra teşkilâtı, mutlaka reor-
ganiza'syona tabi tutulmalı, bunun için tetkik 
kurulu organizasyon ünitesi 'haline .getirilmeli, 
teftiş sistemi, yeni mevzuata ıgöre değiştirilme
li da'ha yapıcı ve öğretici hale sokulmalıdır. 
İdari taksimat yeniden 'düzenlenmelidir. 

8. Mahallî idareler, maliyesi takviye ye tar-
sin edilmeli, belediyelerin üzerindeki lüzumsuz 
yükler alınarak Belediye Gelirleri Kanunu tadil 
edilmeli ve belediye muhasibi yetiştirmek için bir 
fon tesis ederek Maliye M esiek Mektebinde, mu
hasip yetibtirihneli, politik baskılara karşı ka
nuni vazifesini rahat yapabilmeleri için bunların 
tâyin ve terfihleri Bakanlığa bırakılmalıdır. 

9. On yıl dhliyetle vazife ıgören nafiliye mü
dürleri merkez kaza, nüfusu 20 000 i geçen ka
zalarda daimî kaymakam refiklikleri ihdas 
ederek oralarda ve sivil savunma uzmanlıkla
rında çalıştırmalı, kaza 'tahrirat kâtiplerini de 
lise mezunlarından alarak meslek kursuna tabi 
tutmalı, nahiye 'müdürlerine tanınan haklar
dan 'onlara da istifade ettirmeli teşvik ve teşci 
edilmelidir. 

Valiyi nâzım mevkiine yükseltmek için mer
kez kaymakamlığı ihdasını zaruri görmekte
yim. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
.10. 1940 yılından beri 35 lira kadro maa

şından fazla maaş alamayıp, yıllarca aynı kad
roda bekliyen insan sicili gibi -en mühim mev
zularda çalışan nüfuisçularla, idarenin bütün 
yazışma yükünü taşıyan tahrirat kâtipleri için 
Yüce Meclise bir* intibak ve kadro kanunu ar
kadaşlarımla beraber sunmuş bulunuyoruz. 

'Teklif, Yüksek Meclisin tasvibine mazhar 
olursa, bu kütlenin mağduriyeti önlenir. 

11. Değerli Milletvekilleri... 
Meslek e her giren idarecinin ideali vali ol

maktır. Fakat, maalesef başka meslek mensup
larından vali tâyin etmek suretiyle 'kaymakam
ların çalışma şevkleri kırılmaktadır. Valilikte 
dâhil idare idarecilerin olmalıdır. 
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Değerli milletvekilleri; 
Bir ayakkabıcılık için dahi çıraklığa, tecrü

beye lüzum 'hissedilen bir cemiyette Devlet ve 
Hükümet temsilcisi 'valinin yetiştirilmesinde 
aynı ş̂ eye maalesef yer vermiyoruz. 

©enim, Sayın İçişleri Bakanından ricam, 
hiçbir 'zaman tavsiyeye tgitmeden emeklilikleri
ni dolduranlardan enerjilerini kaybeden vali
lerin yerine plân tatbikatının dinamizmini nef
simde taşıyan genç, ehliyetli kaymakam, vali 
muavini, mülkiye müfettiş ve emniyet müdür
lerinden vali tâyin buyurmalarıdır. 

12. Arkadaşlarım... 
_ Emniyet ve jandarmayla, Bakanlık taşra teş

kilâtını bayrak ve kâğıt kalem alamıyacak du
rumda bırakarak kırtasiye dilenciliğinden kur
tarmalı, sıhhi karakol binaları yapmalı, jandar
ma erlerinin seçiminde titiz davranmalı, uzman 
jandarma yetiştirmeli, kadro noksanlıkları ta
mamlanmalı, Öğretim ve eğitime -ehemmiyet ve
rerek mu'tlaka polis ve jandarmayı maddeten 
tatmin ederek motorlu vasıtaya sahip kılmalı
dır. Ayrıca, kaymakamsız kazaları şimdilik 'eh
liyetli nahiye müdürleriyle muvakkaten kapa
malıdır. 

•Sivil savunma nasıl ki, bir sigortanın kıy
meti başa gelen felâketten sonra... 

13. Muhterem 'milletvekilleri... . 
Son »olarak şunu arz 'edeyim ki, meslekin, 

mânevi hava ve teminatını yeni Anayasamızla 
Sayın Dahiliye Vekilinin teşkilâta yaptığı ta
miminde kısmen bulmaktayız. Fakat idareci
leri 'teşci edecek, takviye edecek onur ve şere
fiyle yaşamasını binnisbe temin edecek imkân
ları bir an önce' yaratmalıyız. Bunun için de, 
kaymakamların Tazminat Kanununun bir an 
önce (Büyük Meclislin tasvibine ımazher olmalı. 
Takdir Yüce Heyetinizindir. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — iSaym Asım Eren'in yerine 
Sayın iSüreyya 'öner. 

SÜREYYA. ÖNER (iSiirt) — Sıramı Suphi 
Baykana'a veriyorum. 

BALKAN — Buyurun Sayın Baykam. 
(SOPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlarım; biraz önce konuşan muhale
fet Milletvekilleri, İçişleri 'Bakanlığının bütçesi 
münasebetiyle, maalesef normal olarak bu 'kür- . 
süde söylenmesi gereken sözlerin hudutlarının 
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zorlamışlar, çok aşırı ithamlarda bulunmuşlar
dır. O kadar ileri 'gidilmiştir iki, bugün bütün 
milletin ittifakla, feragatle memlekete hizmet et
tiği artık herkesçe kabul edilen îsmet Paşa dahi 
hüsnüniyetsizlikle itham edilmiştir. 

'Sevgili arkadaşlarım, bu ithamların mesnedi 
olarak; İçişleri Bakanının eşkiyayı şimdiye ka
dar yakalıyamamış olduğunu ıgöstermiye çalış
maktadırlar. Doğrudur, yakalanamamış eşkiya 
vardır. Ben bunun sebepleri üzerinde duracak 
değilim. Zira, Sayın Bakan her halde bu ten
kitleri cevaplandıracaklardır. Arkadaşlarım eşki
ya her zaman vardır ve bugün şikâyet •edilen 
eşkiyanm yüzde doksanı İnönü'nün devrinde de
ğil, çok daha evvel dağa çıkmışlardır. Bu husu
su muhalefet mensubu arkadaşlara hatırlatmak 
isterim. Bugün Hükümetin imkânları, Vekâle
tin gücü, belki içinde bulunduğumuz vasat sebe
biyle, yeter derecede huzur ve asayişi hepimize 
sağlıyacak bir durumda olmıyabilir; ama Hü
kümet; herhalde bütün gücü ile, bunu sağlıya-
bilmek için, en büyük üyesinden, en geride ka
lan sorumlusuna kadar bütün İçişleri Bakanlı
ğı teşkilâtını seferber ederek çalışmaktadır. Bu
nun böyle olduğunda kimsenin şüphe etmemesi 
icabeder. 

Arkadaşlar, hafızayı beşer nisyan ile malûl 
değildir. Biz bugün eşkiyalarm hepsini yakalıya-
mıyan Hükümetleri, hüsnüniyetsizlikle itham 
ederken, bir zamanlar bu nevi hareketleri biz
zat tasvibetmiş tertibetmiş olan Hükümetlerin 
bu Parlâmentoda vazife ıgormüş - olduklarını 
unutmıyalım. (Ortadan alkışlar) Bugüne böyle 
bir devirden ıgelinmiştir. Arkadaşlarım bir gün
de her şeyin düzelmesini beklemek hayal olur. 
Burada, ihtilâl sonrası şartlarının nasıl gelişti
ğini, ihtilâl sonrası şartlarının hanıgi ağır atmos
fer içinde cemiyeti kıskıvrak bağladığını nasıl 
unutabiliriz? Herşey söylenebilir ama, bugünün 
iktidarını hüsnüniyetsizlikle itham etmek kimse
nin hakkı ve haddi değildir. (Ortadan alkışlar) 

ıSayın arkadaşlarım, bu cemiyet, arkadaşları
mız ne söylerse söylesin, huzura kavuşacaktır. 
Bu cemiyette özlediğimiz asayiş, özlediğimiz hu
zur mutlaka gelecektir. Ancak bunu, asla polis 
devleti metodlarına iltifat etmeksizin, demokra
tik kurallar içinde gerçekleştirmek mevkiinde 
bulunuyoruz. Bütün güçlükleri, bu ağır atmos
fer içinde de olsa yeneceğiz. Biz, huzur istika
metinde alınmakta olan tedbirlerin, gelecekte da-
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ha da sağlam, temeller üzerine oturacağına ina
nıyoruz. Muhalif arkadaşlarımın; insafla düşün
dükleri zaman teslim edecekleri gibi, hu mem
lekette iktidarı elinde bulunduran insanlar, is-
tdkba'l endişelerini bir tarafa bırakarak mahvi-
yetkâr insanların gayreti içinde hizmet etmeye 
çalışmaktadırlar. iHüısnüniyetsizlikle itham et
tikleri Hükümet Başkanı insan -gücünün bütü
nünü kullanmak suretiyle iyi gelenekler tesis et-
miye çalışan kimse olarak tarihe geçecektir.. 

BAŞKAN — Sayın Baykam, bir dakikanız 
var. 

ıSOTHÎ BAYlKAM (Devamla) — Arkadaş
larım; bu istikamette a tamış olan tedbirlerin 
üzerinde ayrıca durmak bana düşmez. Ama, şu
nu söyliyebilirim. Demokratik nizam içinde, 
bu memlekette ne kadar iyi bir idare kurmak 
mümkünse, o kadarı kurulmuş ve bir mesafe 
alınmıştır. 2 sene önceki, 3 sene önceki ve daha 
önceki asayişi bugünün asayişi ile mukayese et-

• tiğimiz zaman, muhalefet mensubu olan arka
daşların insafsızca konuştukları kendiliğinden 
ortaya çıkar. Herhalde bunu kendileri de kabul 
ederler. 

BAŞKAN — Sayın Baykam, bir dakika. 
Sayın Baykam'm konuşmaya devamını Heye

ti Umumiyenin oylarına arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Sayın 
Baykam, beş dakika daha konuşabileceksiniz. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Yine muhalefete mensup bir arkadaşını 
burada Anayasa hukukundan bahsetmiş ve bu
na riayet etmemiz gerektiğini söylemiştir. Kim 
bunun aksini iddia edebilir arkadaşlar i . . Şu 
Parlâmento içinde, Anayasa düzeninin tam ve 
kâmil bir surette tatbik edilmemesini düşüne
bilecek tek insan var mı ? Elbette yoktur. Ve 
yine aynı arkadaşım, ilâve ediyor; «Hesap ve
recektir herkes; bir gün Milletin önünde herkes 
gelip hesap verecektir.» 

Sevgili arkadaşlarım; umarını iki, bu sözleri 
yine C. H. P. sıralarına bakara söyliyen arka
daşım, bu konuda da; bir parça insafsız dav
ranmıştır. Biz açıkça, bu memleketin tarihin
de, 40 küsur seneden beri vazife görmüş, şeref
li bir partinin mensupları olarak, dün de söy
ledik, iktidarda iken de söyledik, iktidardan 
düştükten sonra da söyledik, geçmiş devrin he
saplarını • adım adım, zamanaşımı düşünmeden 
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vermeye hazırız. Bugün de cesaretle aynı şeyi 
tekrar ediyoruz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen gürültüyü keselim ar
kadaşlar... 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — * Ancak, 
özellikle ifade edeyim ki : Arkadaşımla bera
berim, arkadaşım gibi düşünüyorum, âmme hiz
meti gören hiçbir kimse bulunduğu mevkiler ne 
olursa olsun bir gün bunun hesabını verememek 
durumuna düşülebilir. Bu sorumluluk duygusiy-
le çalışmamız lâzımdır. Evet arkadaşlar, bun
dan sonra herkes bulunduğu, ve işgal ettiği mev
kilerin sıfatlarının her türlü hesabını elbette ki, 
verecektir. Bunun davacısı olarak devam edi
yoruz. Biz eğer hâlâ bir af kontenjanı içinde 
dahi suiistimal hâdiselerinin, hırsızlıkların affedil
memesini istiyorsak, sadece bu fikre herkesin 
hesap vermesi gerektiği fikrine saygımızdan do
layıdır. Kimseden intikam alalım diye değil. 
(Alkışlar) öyleyse hep beraber iyi niyetli ola
lım Hükümetin ve iktidarın muvaffak olması
na çalışalım. Emin olun ki ; bunda, iktidar men
supları kadar, en az bu kadar, muhalefete men
subu arkadaşların da menfaati vardır. Kaldı ki, 
hepimizin menfaatlerimizin üstünden, bir İh
tilâl sonrası, intikal devresini sarsıntısız geçir
mek istiyen, .mesut bir yarma kavuşmak için 
çırpman Türk Milletinin menfaati vardır. 

Sevgili arkadaşlarım; elbette hassas olaca
ğız. Hükümeti tenkid edeceğiz. Biz de, İçişleri 
Bakanı kendi partimizden, Başbakan kendi par
timizden olsa dahi onları takibedecek ve hatalı 
gördüğümüz hareketlerini söyliyeceğiz. Onları 
uyaracağız. Ama bunu yaparken, sorumluluk ve 
insaf ölçülerini bırakmayacağız. Bir an olsun, 
bunları bir yatırım mevzuu haline getirir pole
mik mevzuu yaparsak; ne kendimize, ne Par
lamentomuza, ne de memleketimize hizmet et
miş oluruz. Bunu asla unutmıyalım. Hep bera
ber çalışacağız, yarının daha mutlu olması için 
Türkiye'de her kesin haklarına sahip olarak, 
muhalif - muvafık herkesin insanca, başı dik, 
alnı yukarıda yaşaması için çalışacağız... İkti
darda olabiliriz, muhalefette olabiliriz. Bu hede
fimizi değiştiremez. Her vatandaşın bu memle
kette haysiyetli bir kimse olarak yaşıyabilmesi, 
hepimizin, müşterek ideali olmalıdır. Bu ideali 
mensubu bulunduğumuz bu Parlâmentonun, • 
gerçekleştirecek kudrette olduğuna şahsan ina
nıyorum. 
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Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Ortadan, al

kışlar.) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇÎŞLERÎ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 

(Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi) — Muh
terem Başkan; ve muhterem arkadaşlarım, 
içişleri Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle bu 
kürsüden gerek partileri adına ve gerek
se şahısları adına tenkidlerde, irşatlarda 
ve uyarmalarda bulunan arkadaşlarıma, en şid
detli konuşmaları da dâhil olduğu halde, -ayrı 
ayrı teşekkür ederim. İçişleri Bakanlığı ve ca
miası bu irşatlardan ve tenkitlerden önümüzde
ki çalışma yılında tahmin edeceğiniz ölçülerde 
faydalanacaktır. . Bunların arasında hüsnüni
yetli ikazlara kendisini intibak ettirecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; her şeyden önce, 
içişleri Bakanlığını Büyük Meclise ana çizgile
riyle tanıtmakta, fayda mülâhaza ediyorum. 
Vaktin darlığını düşünerek, teferruata inmiye-
ceğinı. 

Ana çizgileriyle de olsa tanıdığınız takdirdi;, 
içişleri Bakanlığından dolayı bu kürsüde konu
şulanların hangilerinin insaf ölçüleri dâhilinde 
olduklarını tâyinde kolaylık olacaktır. 

Bakanlığımız, bütün vatan sathında huzuru, 
emniyet ve asayişi sağlamak; hakları ve hürri
yetleri korumak gibi bir esas vazifeyi üstüne 
alınış bulunmaktadır. Bu vazifeyi zaman ve im
kân içinde yapmak durumunda olan Bakanlık, 
Merkez Teşkilâtı olarak; Tetkik Kurulu, Teftiş 
Kurulu; Mahallî İdareler, İller idaresi ve Nü
fus Genel Müdürlükleriyle Jandarma Genel Ku
mandanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sivil 
Savunma Başkanlığını bünyesi içinde toplamış 
bulunuyor. 

Bakanlığımızın hizmet sahasını da, ana hat-
lariyle şöyle ifade edebiliriz : 

67 il, 570 ilçe, 940 bucak, 35 7:32 köy, 1 023 
belediye, Bakanlığımızla doğrudan doğruya 
alâkalı olarak idare edilir. Bu arada 1 873 ki
lometrelik hudut, kaçakçılığa karşı yine Ba
kanlığıma bağlı teşkilât tarafından korunur. Bu 
arada memleket nüfusunu teşkil eden, 27 mil
yon vatandaşın emniyet ve huzurunun sorumlu
luğu da, biraz evvel arkadaşlarımın anlattıkla
rı gibi, doğrudan doğruya veya dolayısiyle İçiş
leri Bakanlığına çevrilmektedir. Bu durum kar
şısında Büyük Meclis, şu hakikatleri de bilme
lidir : 
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1. Bugünkü mevzuatımız eskidir. 
2. Teşkilâtımız, şimdi vereceğim birkaç ra

kamdan da anlaşılacağı üzere; bu ölçüde hiz
metleri görebilecek şekilde bizlere devredilme
miştir. 

Halen, 114 kaymakamımız mevcut ol
madığından maiyet memuru veya jandarma ku
mandanını vekil kaymakam olarak çalıştırıyo
ruz, bu rakam 200 ü aşkındır. 

Kaymakamların aylıkları, arkadaşlarınım da 
ifade ettikleri gibi çok azdır. Ve üçyüz kayma
kamın nakil vasıtası da yoktur. 

Polis : Bir arkadaşımın daha önce hesapla 
verdiği rakamları, biraz daha yükselterek, lehi
mize kıymetlendirmek suretiyle, vereceğim : 

Başka memleketlerde ortalaması 300 vatanda
şa bir polis isabet ettiği halde, memleketimizde 
ortalama 800 vatandaşa bir polis isabet etmekte
dir. Polisin nakil vasıtaları ve muhabere vasıta
ları da kifayetsiz; bugünkünün iki misline çık
ması halinde dahi yetmiyecek ölçüde azdır. 

Trafik mevzulunuzu da şöyle hulâsa edece
ğim : 

Gl 519 kilometrelik karayollarımızda 220 000 
nakil vasıtası dolaşmakta ve biz bunları ancak 
1 311 trafik memuru ile kontrol etmeye çalış
maktayız. Halbuki hakiki rakamı vermek lâzıın-
gelirse bugün 8 023, yani mevcudun sekiz misli 
trafik memuruna ihtiyaç vardır. 

Jandarmaya gelince : Jandarmamız, subay 
kadrosunun % 22 siyle çalışmaktadır. Yani mem
leketimizde jandarma subayı, kadromuza naza
ran % 78 noksandır. Jandarmanın 3 882 nakil 
vasıtasına ihtiyacı vardır. Buna mukabil elinde
ki nakil vasıtaları 891 adeddir. Bütün bunlara 
rağmen; bu yetersiz mevzuat, bu kifayetsiz sayı 
ve bu noksan nakil, muhabere, telsiz vasıtaları
na ve saireye rağmen, Türk zabıtası ve jandar
ması Büyük Meclisin takdirine lâyık ölçüde hiz
met görmektedir. 

Muhterem arkadaşlarını; memleketin önem
li bir ıbaşka konusu üzerinde de Büyük Mec
lise bâzı hususlan arz etmekte fayda görüyorum. 
Mahallî idarelerimizden bahsedeceğim. Bugün 
mahallî idarelerimiz fonksiyonunu yapamaz hale 
gelmişlerdir. Bunun, başlıca iki sebebi vardır : 
Biri gelir kifayetsizliği, diğeri ise mevzuatın ye
tersizliğidir. Bu hususta da birkaç rakam ver
mekte isabet olacaktır : 
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Bütçe tahminlerine göre özel idarelerin 1962 

gelirleri toplamı 232 milyon liradır. Buna, 88 
milyonu kanuni paylara ayrılır, 85 milyonu per
sonel giderleridir. Geri kalanın yüzde 20 sini 
millî eğitime ayırınca elde 63 milyon lira kal
maktadır. Yani, vilâyet başına bir milyondan az 
isabet ediyor. , -

Belediyelere geçiyorum. Türkiye'de halen 1023 
belediye vardır. Bütün belediyelerin 1962 gelir
leri toplamından Ankara, İstanbul, î^mir, Adana 
ve Bursa belediyelerinin gelir toplamı olan 476 
milyon çıkarılırsa, geri kalan 62 vilâyet beledi
yelerinin gelir toplamı: 426 milyon liradır. Be
lediye gelirlerinin 103 milyonu kanuni paylara, 
285 milyonu da personel giderlerine verilince 
belediyelerin elinde kalan, lâşey mesabesinde bir 
paradır. Bunun yanıbaşmda belediyelerin ve iş
letmelerinin halen 1 727 000 lira borcu mevcut 
bulunmaktadır. 

Köylerimiz hakkında da bilgi vereyim; 85 732 
köyümüz vardır. Köy bütçelerinin 1962 yılı top
lamı 150 milyon liradır. Bunun 47 milyonu ida
re masraflarına ayrıldıktan sonra geriye kalan 
paraya göre köy başına senede 2 900 lira kadar 
bir şey isabet etmektedir. 

îşte elimize devir aldığımız idare; personel, 
mevzuat, teşkilât ve bünye itibariyle budur ar
kadaşlarım. Bütün bu durumu ıslah etmek ve 
arkadaşlarımın belirttikleri gibi yeni bir idari 
reformu, Türk milletinin ve topraklarının ihti
yacına tam karşılık verecek halde gerçekleşti
rebilmek zorundayız, işte bu dâvayı cesaretle ve 
ciddiyetle ele almış bulunmaktayız. 

Jandarmada, emniyette, idarede kanunlar 
bakımından, teşkilât, bakımından, diğer vasıta
lar bakımından, yeni bir organizasyon, zihniyet 
ve moral bakımlarından dört başı mamur bir 
idare bünyesini yeniden kurmanın çalışmaları 
içine girmiş bulunmaktayız. 

Bu yıl toplamayı kararlaştırdığımız idareci
ler kongresine; memleketimizin gerçek ihtiyaç
larına cevap verecek bir şekilde hazırlanmakta 
olduğumuz çalışmalarımızı götüreceğiz. Kongre
de bu hazırlıkları değerlendirdikten sonra, Yük
sek Meclise kanun tasarıları halinde getirerek, 
arz ettiğim bünyeyi, memleketin gerçek ihtiyaç
larını karşılıyacak şekle koyma yoluna girmiş 
olacağız. 

Çok muhterem arkadaşlarım; asayişle ilgili 
bâzı rakamlar vermek suretiyle de umumi ten-
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kid ve irşatları cevaplandırmakta kolaylık ola
cağını düşünüyorum : 1961 de asayişe müessir 
612 vaka olmuştur. Bunların 753 suçlusunun 
745 i yakalanmış, 8 i firarda kalmıştır. 

Aynı yıl içinde asayişe müessir olmıyan ve 
fakat zabıtanın takibatını gerektiren 70 011 hâ
dise olmuştur. Bunların 445 inin faili meçhul
dür. Bu olayların 104 890 suçlusunun 104 317 si 
tutulmuştur ve yalnız 73 (i firarda kalmıştır. 

1962 yılında ise, asayişe müessir 692 vaka 
tesbit edilmiştir. Bu vakaların 1 102 suçlusun
dan 1 063 ü yakalanmış, 39 suçlu henüz yaka-
1 anmamıştır. 44 vakanın faili meçhul olarak kal
mıştır. 

Yine aynı yıl. içinde asayişe müessir olma
makla beraber, zabıta takibatını icabettiren 
74 572 hâdise vukubulmuştur. 814 ünün faili 
meçhul kalmış olan bu hâdiselerin 108 638 suç
lusundan 108 393 ü yakalanmıştır. Ancak şimdi
lik 245 suçlu firarda kalmıştır. 

Bu vesile ile bir hususu da cevaplandırmak 
istiyorum : Muhterem arkadaşlarım; burada 
yakalanmamış bir suçluyu dile getirmek istedi
ler. Böyle suçlular vardır. Bunlardan adı en çok 
duyulmuş olanı, bildiğiniz gibi Koçero'dur. Ben 
İçişleri Bakanı olmadan evvel Koçero'nun yeni 
dağa çıkmış bir adam olduğunu sanıyordum. 
Pek çok arkadaşlarım gibi, vakayı tetkik edince 
gördüm ki, Koçero 1956 dan beri dağlardadır ve 
yakalanmaınıştır. , 

RUHİ SOYER (Niğde) — Ve o zaman da 
Eroğan Validir. 

BAŞKAN — Müdahale etmiyelim efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 

(Devamla) — Bununla beraber, bu mevzuları 
arkadaşlarımın hiçbirinin gözlerinde fazla bü
yütmemeleri lâzım geldiğini söyliyeceğim. 

İşte bir örnek : Yer yüzünün en mükemmel 
polis teşkilâtından biri Amerika'dadır. Ameri
ka'nın Boston şehrinde biri türemiştir. Adamı 
Boston canavarı diye duymuşsunuzdur. Her ay 
bir kadını boğmaktadır, sekiz ayda sekiz kadın 
boğmuştur. Bütün bir Amerikan polisi peşin
dedir, bütün gayretlere rağmen henüz yakalı-

yamamışlardır. O 'halde meseleleri, gözümüzde 
fazla büyütmeden düşünelim : Yeryüzünde in
sanlar yaşadıkça suçlar işlenecek ve suçlular 
olacaktır. Suçluların çoğu yakalanaıcak ve pek 
az sayıda da olsa bir kısmı hattâ ebediyen meç-
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'hul kalacaktır. Bu tabiîdir. Bunun dünyanın 
her yennde örnekleri çoktur. Bize mahsus asa
yiş noksanı diye vasıflandırmak her hangi bir 
insaf ölçüsüne sığmaz. 

•Bu arada bir hususu muhterem arkadaşla
rıma müjdelemek istiyorum -: Memleketimizde 
asayüşe müessir olan veya olmıyan hâdiselerin 
sayıları gittikçe azalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Müsaadenizle biraz önce bu kürsüden soru

lan münferit bâzı soruların cevaplarını da kı
saca arz edeyim: 

Sivil Savunma Başkanlığı; memleketimizin 
, 'her hangi bir şekilde taarruzlara, âfetlere, yan
gınlara mâruz kalması karşısında vatandaşı ha-
zıfl'ayıcı, maddi, mânevi felâketlere uğrama
sında tedbir alıcı çareleri vatandaşa öğretmek 
ve halkımızı organize etmek için kurulmuştur. 
Henüz yenidir. Eğitim bakımından, organi
zasyon bakımından, hazırlıkları bakımından 
memleketin bütün illerine sirayet edici bir ,fa-
aliyetün içindedir. Ve her ,gün bu faaliyet, mak
satlarına varıcı şekilde inkişaf etmektedir. 

Mevcut antidemokratik' kanunların kaldırıl
ma tekliflerinin Meclise getirilmediğini ileri sü
ren arkadaşımız olmuştur. Adalet Bakanlığın
da antidemokratik kanunları tesbit eden bir 
komisyon, içişleri Bakanlığı iile ilgili 16 ka
nunun antidemokratik olduğumu bildirdi. Bun
ların hepsinin yürürlükten kaldırılması tasarı
larını Meclise takdim ettik. Bu tasarıların bir 
kısmı da kanunlaşmış bulunmaktadır. T'enkid 
eden arkadaşlarım, o celselerde Mecliste bu
lunmamış olacaklar. 

Kaçakçılıkla mücadele mevzuuna geçiyo
rum : Arkadaşlarım, itiraf etmek isterim ki, 
kaçakçılıkla mücadele mevzuunda, dünkü ve 
bugüntkü metotlarla katî sonuçlara varılamaz. 
Çünkü, kaçakçılık konusu, tamamen ekonomik, 
ticari ve sosyal sebeplere dayanmaktadır. Bu 
sebeplere dayanan memleket ölçüsünde geniş 
ve müzmin bir kaçakçılık hâdisesini, kifayet
siz zabıta kuvvetleriyle ortadan kaldırmak 
mümkün değildir. Bu olayın altında ekonomik 
ve ticari sebepler bulunduğuna göre aynı se
kilide mukabil tedbirlerin de ekonomik ve ti
cari olması gerektir ve işte bu çareleri başa al-
nmk lâzımdır. 

Şimdiye kadarki boş tecrübelere bir son 
vermek yerinde olur. Hem hudut boyunca mem-
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mı, yasak sahayı kazanma'k ve hem de bu müz
min derdin devasını bulmak, hudutta «Ser
best ve müşterek pazarlar» kurmak formülü 
içinde mümkün olabilir. Unutmıyahm ki, mal
ların, bir nlizam içinde, rahatça girip çıktığı 
hudutlarda silâhlı nöbetçi bekletmeye ihtiyaç 
kalmaz. Yıllardır bütün [bir memleketi rahat
sız eden bu dertten ancak bu zihniyetle kurtu
labileceğimize inanıyorum. 

Pasavan mevzuunda da sual sorduJar ; Hu
dutların tesbitinde bâzı vatandaşlarımızın arazi
si hem bizim hududumuzun içinde kalmış, hem 
de elimizde olmıyan sebeplerle komşu memle
ketlerin arazisi içinde kalmıştır. Keza komşu 
memleket vatandaşlarının bir kısmının arazisi de 
bizim hudutlarımızın içinde kalmıştır. Hudut 
dışındakiler alınıncaya ve hudut içindekiler de 
satılıncaya kadar bu muamelelerin devam etme
si zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarımın hemen hepsi İçiş
leri Bakanlığı camiası içinde bulunan az maaş
lı memurların uzun yıllar aylıklarının intibakı
nın ve terfilerinin yapılmadığı ve tatmin eder 
ölçülere vardırılamadığmdan şikâyet ettiler, 
doğrudur. Bu haklı ve mağdur memurlara bu öl
çüde sahip çıkarak alâkadar olan arkadaşlara te
şekkür ederim. Mevzuubahis meseleyi halletmek 
için getirilen kanun teklifi Encümendedir. Be
nimle beraber bu kürsüde konuşan arkadaşlar da 
bu teklifleri takip buyururlarsa bu esaslı der
din devasına bir an evvel kavuşmuş olacağız. 

Zabıtanın bir ve beraber olması, yani jandar
ma ve emniyetin birleştirilmesi konusunu ileri sü
ren arkadaşlarımız oldu. Bu, şimdilik mümkün de
ğildir. Çünkü, jandarma, ordunun bir parçası ola
rak başka statü dâhilinde vazife görmektedir. Em
niyet ise bir sivil teşkilât olup o da başka bir 
statüye tâbi olarak vazife görür, ikisinin bugün 
için birleştirilmesi mümkün değildir. Ama, ileri
de belki ele alınabilecek ve bir çare bulunacak
tır. 

Jandarmanın özel eğitim kurslarına tâbi tu
tulmalarının nerelerde hizmet göreceğini sordu
lar. Jandarmanın bir kısmına özel eğitim gördü
rüyoruz. Bunlar daha çok hususi eğitimle iş ya
pılabilecek bölgelerde, meselâ Doğuda hizmet 
göreceklerdir. Biz jandarma ve emniyet çalışma
larını; toplu jandarma ve toplu emniyet istika
metine sevk etmek üzereyiz. Bu denemeyi Trak-

- 8 5 — 



İMİ. Meclisi B : 51 
ya'da ve Uşak'ta yaptık. Bu sene 9 ilde daha uy
gulamayı kararlaştırdık. 

Kaymakam ödenekleri ve jeep mevzuu üze
rinde duran arkadaşlarımız oldu. Kaymakamla
rın ve emniyet müdürlerinin yetersiz olan aylık
larına, halen Bütçe Komisyonunda bulunan öde
nek kanunu teklifinin kabulü suretiyle, yardım
cı olmakta ciddî fayda vardır. Meclisin göster
diği bu alâıka ile teklif, yakında kanunlaşmış 
olursa, bu arkadaşların imdadına yetişmiş ola
cak ve hizmeti teşvik edecektir. 

Bugün çalışan 14 099 bekçimiz var. Bekçile
rin durumunu ıslah etmek için, mevzuu ele al
dık. Bekçileri yetiştirmek ve bir nevi zabıta yar
dımcısı gibi hizmet görür hale getirmek husu
sunda çalışmaktayız. 

Trafik konusunda arkadaşlarınım verdikle
ri rakamlara bakınca, Türkiye'yi bir felâket için
de gibi görmek mümkündür. Halbuki bunu rea
list ölçülerle düşününce, hâdiseyi mübalâğa et
memek lâznııgeldiği kanaatine varacağız, Ger
çekten, 1961 yılımla 1 025, 1962 de ise 1 461 va
tandaşımız trafik kazalarında ölmüştür. Bunu, 
başka memleketlerle; meselâ trafik sahasında en 
ileri; yolu en güzel, kontrolü on modern olan 
Amerika ile kıyaslayınca tabiî görmek mümkün
dür. Nitekim 1962 senesinde Amerika'da trafik 
kazalarından 41 000 insan ölmüştür. O halde bir 
yerde nakil vasıtası olacak, yürüyecek ama biç 
kaza yapmıyacak, bu mümkün değildir. Bütün 
gayemiz; bu kazaların daha cok azalması, maddi 
ve mânevi zararların daha çok eksilmesi için te
sirli gayretlerde bulunmaktır. 

Arz ettiğim gibi trafik memuru sayısının 
artması bunların vasıtalarla teçhiz edilmesi, 
hizmetin süratlenmesiyle bu «a'hadaki çalışma
lar da daha. çok gelişmiş olacaktır. 

Nüfus .kayıtlarının, eski kütüklerinin yeni 
yazıyla yenilenmesi; nüfus dairelerinin bugün
kü halden kurtarılması ve bu sahadaki hizmet
lerin müspet istikamette inkişafı tisi de ele alın
mıştır. Bunu Bağlıyacak tasarılar yakında Yük
sek iMeclilse sunulmuş olacaktır. 

Jandarma için istimlâk edilen arazinin pa
raları ödenmiştir. ıSadece 121 bin liralık baki
ye bir miktar kalmıştır ki, hu da istimlâk do-
layısiyle "çıkan ihtilâflardan dolayı ödeneme
miştir. 

İ6.2.İ963 6 : 3 
Jandarma ıbölge kumandanları daha çok lojis

tik 'sahada müstakil, fakat mer'i kanunlarla yi
ne valilerin emrindedir. 

Bir arkadaşım ısormuştu, kısaca arz edeyim: 
2 Ekim 1962 [hâdiseleri, 'dolayısiyle ı22 kişi ada
lete teslim edilmiştir. 

(Şimdi Kadri Erogan arkadaşıma da bir iki 
cümle ile cevap vermekte fayda görürüm. Bu
gün kötü olarak ne (görüyorlarsa ve bunları bi
rer meyveye benzetirlerse 'bilmelidirler M gör
dükleri, daha evvel dikilmiş ağaçların meyva-
1 arıdır. 

Bu itibarla kendileri, tezahürleri ele alarak 
asıl sebeplerini inkâr istikametine gitmesin
ler. 

Şimdi, arkadaşım Baykam cevap verdiği 
için ben, daha 'kısa olarak bir noktayı arz ede
ceğim : 

Bu memlekette 'huzurun, sükûnun teessüs 
ot m elsini istiyen ki misele rin, huzuru ve sükûnu 
tesis için bu 'Mecliste, bu kürsüde vatansever
lik yarışma, çıkmaları lâzımdır. Yoksa bu mem
leketi mübalâğalı şekilde kötü gösterme yarışı, 
hiçbir zaman için ne ıMecliste, ne Türk hudut
ları içinde, ne de dışında makbul ve muteber 
•olmıyacaktı r. 

Bu bahsi bir sözle cevaplandırarak kapat
mak istiyorum. Politika adamları sorumluluk 
İbişlerinin ve akıl ölçülerinin dışına çıkmamak 
zorundadırlar. Memleketi (hissi »gayretlerle kö
tü gö'stermek, her şeyden evvel bu memlekete 
hizmet yanışına çıkma şuuruna uygun olma
sa gerektir. •Cemiyetler, 'hissi ve kaJsitli görüş
lerle değil, akıl ölçüleri ile idare edilirler. Bu 
vesile il o bir şey daha arz edeceğim: Hesap 
sormak mevzuu. Arkadaşlarım, tahmin ©derim 
ki, bugünkü Hükümet de hesap vermekten ka
çınacak bir tek politika adamı yoktur. 

Buna mukabil eğer hesap sormak yarışına 
çıkılırsa; sormak Miyenlerin hesap veremiye-
eek hale gelmeleri ilhtiımali vardır. (Ortadan, 
alkışlar ve bravio, sekleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mahallî se
çimler konusunda da bir, iki 'hususu arz etmek 
istiyorum. . 

Arkadaşlarım buyurdular ki, mahallî seçim
lerinin yapılmaması Anayasaya aykırıdır. Bu 
(hükme varan arkadaşlarım lühami Ertem ve 
Ethem fKılıçoğlu bunu sarahatle tekrarladılar. 
Bir an için kabul ediyorum: Belediye ve il ge-
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nel meclisleri 1955 te yapıldığına ıgöre, on
dan sonra 1959 da yapılacaktı, 4 sene ıgeç-
ti yapılmadı. (Gürültüler ne alâkası var sesleri) 
E!.. Anayasaya aykırılığını bir tesbit edelim, 
bakalım nereden başlıyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Sa
yın Uzun çok rica ederim. 

İÇİŞLERİ ©AKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA ('Devamla.) — Ben Kadri Eroğan arkada
şımızın mazinin avukatlığını kabul ettiğini bil
miyordum. 

BAŞKAN — .Sayın Erogan, lütfen müdaha
le etmeyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (GDevamla) — Köy, şehir ve kasaba muh
tarları ve ihtiyar kurulları seçimleri 1954 te 
yapılmıştı, yenisi 1958 de yapılacaktı, yapılma
dı. Şimdi, 'o 'halde Anayasa ihlâli diye yeni bir 
mevzu 'çıkarttıklarına güre, Yassıada'da bu, 
Anayasa suçu görülmemiş elemektir. O halde 
•bu, Anayasaya aykırı değildir. Aykırı diyen 
arkadaşlar hu duruma kendileri cevap versin
ler. Zamanımıza aidolan kısmın da hesabını arz 
edeyim, 15 Ekim. 1961 de ısoçimler yapıldı. 1901 
Kasım, ayında Birinci Koalisyon Hükümeti ku
ruldu. Şimdi, insaflı olunuz. Anayasaya göre 
suç işlemişsek, rahatça konuşularak itham edi
len hu mevzuun hesabını verelim. 1961 yılı 15 
Ekiminde, seçim yapılmış. 1961 Kasını ayında 
Hükümet kurulmuş. Hükümet kurulur kurul
maz mahallî seçimlere igidilcmiyeceğine göre. 
çünkü ekle kanun da yok, demek ki, 1962 ye 
geçtik. 10,62 yılının Mayıs ayında Birinci Ko
alisyon bozuldu. Sonra, Haziran ayında 2 nci 
Koalisyon kuruldu. Yaz ortası, henüz seçim ka
nunları hazır değil, demek ki, seçim yapılamaz
dı. 1962 'Haziranından sonrasının da hesabını 
veriyorum. Arkadaşlar, fsöylediğim kanun tasa
rıları hazırlanmıştır. Nasıl hazırlanmıştır? 

1. Yeni .girdiğimiz rejime uygun mahallî 
seçimler için, 22 'devletin mahallî seçimleriyle 
ilgili kanunları getirtilmiş, tercüme edilmiştir. 
Sonra bu hususlarda anketler tertibedilmiş ve 
hazırlıklar nihayete ermiş. :Ne vakit? Haziran
dan hu yana kanun tasarıları hazırlanmış, Mec
lise takdim edilmiştir. (Daha evvel hazırlandı, 
sesleri) daha evvel hazırlanan tasarılar üzerin
de tekrar bir tetkik yapmak zarureti hasıl ol
muştur. 
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I BAŞKAN — Sayın Balım, iSaym Aydm, Sa

yın Süreyya Öner çok rica ederim müdahale 
I etmeyin. 

(HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ar
kadaşlarım; deminden beri konuşulan en sert 
«Özleri bütün Meclis sükûn içinde dinledi. Ben: 
hiçbir sertliğe kapılmadan sadece sorumlu bir 

| insan olarak, meseleleri tahlil edip dile ge-
I tirmeye çalışacağını. 
I Hükümetin itibarı mevzuuna .geleyim. Bâ-
I zı arkadaşlarım bu mevzuu ortaya getirirken, 
I bilmem bilirler mi ki, itibarlı ve kuvvetli bir 

Hükümetten en çok faydalanacak olan muha-
I lefettir. Hükümetin itibarını zedelemekten hiç 
j kimse bir fayda sağlıyamaz, buna mukabil, 
I bütün Türk Milleti bundan zarar görür. O 
I halde, bu itibar üzerinde titremeliyiz. Nasıl 
I kuvvetini millî iradeden alan Türkiye Büyük 
I Millet Meclisine en ufak bir söz getirmemek 
I için hepimiz kararlıysak, Büyük Millet Mec-
I lisinin güvenini alan Hükümeti de korumak so-
I rumluluğu önce T. I>. M. Meclisinde yer alan 
I politikacıların başta gelen vazifeleridir 
I Hükümetin yanlışını tenkidetmek herkesin 
I hakkıdır, ama, bir Hükümet düşmanlığında 
I memleketin faydası yoktur. (Karşılıklı 'konuş-
I malar) O halde, şimdi dinlerseniz her şeyin 
I hakkını vererek konuştuğumu, misâllerini ver-
I diğimi göreceksiniz. Bu böyle, olunca, arkadaş

larım; bir noktaya dikkat buyursunlar. Hu 
nokta şu : Hakanlığımız hâdiselerin tezahür-
1 eriyle meşgul olur. Bir de hâdiselerin sebep

l e r i vardır. Sebeplerine inersek, rahatça bâzı 
I hükümlere varabiliriz. 

Bu memlekette huzur mevzuu diye bir mev
zu varsa istikrar mevzuu diye bir mevzu var-

j sa, işte bu huzur ve sükûnu bozmakta po-
I litikaeıların büyük rolü vardır. O halde se

bepler kendimiz iken, tezahürü önlemedi di
ye İçişleri Bakanlığında suç aramak, ken
disine aidolan suçları örtmenin başka yolu
nu bulmakla birdir; müsavidir. 

Başka bir konu : 67 valiyi bâzı arkadaş
larımız beğenmiyorlar. Beğenmiyen arkadaş
larımıza bakıyorum, kendileri de idare mes
lekinden gelmişler. Demek ki, şu anda burada 
milletvekili olmamış olsalardı o beğenmedik
leri valiler arasında bulunacaklardı. Bu ar
kadaşlarıma şöyle bir konuşmayı nakledece-

I ğim; iki idareci biraz evvel konuşuyorlardı, 
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diyorlardi ki ; «Bizim başımıza ne gelmişse, I 
bizim meslek arkadaşlarından gelmiştir.» Bu
nu ispat etmek için îlhami Erten arkadaşımla, 
Etem Kılıçoğlu ve Kadri Eroğan arkadaşları
mız birbirleriyle yarışa çıktılar, üçünü de teb
rik ederim. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Yanlış 
anlaşılmış efendim. I 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ar
kadaşlarım, konuyu bir mühim noktaya geti
riyorum. Anayasamızda, Cumhuriyetin temel 
kuruluşu diye bir fasıl var. Bu fasıl; yasa
ma, yürütme, ordu ve yargı bölümlerini ih
tiva eder. 

Ben komisyonda ve Senatoda bir misâl ver
dim. İzahı kolay olduğu için, bu misâli mü
saade ederseniz, burada da tekrar edeceğim. 
Farz buyurunuz ki, idare, Devlet bir masa
dır. Bu masanın dört ayağı vardır. Yasama, 
ordu, yargı ve idare. 

Yasama, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
(karşılıklı konuşmalar) sizin bir sözünüze ha
zırlık yapıyorum, lehinize konuşacağım, ace
le etmeyiniz. Burada masanın bir ayağı ne olu
yor? Yasama, milletin meşru iradesiyle gel
diği için, kimse bunun üzerinde münakaşa 
yolunu açmıyor, doğru. Bir ikincisi; ordu. I 
Tarihi şanla, bugünü şanla, geleceği şanla 
dolu olarak Türk milletinin kaderini bekliyor. 
Münakaşa konusu değildir, doğru. 

Ötekisi; yargı, adalettir. Verdiği karar ve 
ceza münakaşa konusu değildir, O da doğru. 
Ama, 'biri var ; diğer üçü gibi bir teminata-
sahip değildir, idare rahatça herkes onunla 
uğraşıyor, işte Devlet mânasının arasıra esne
yişine sebep, tam bir teminata kavuşamamış 
bulunan idaredir.^ Bu bir bakıma politikacılar 
diğerleri ile uğraşamadıkları için idare ile çok 
uğraşmakta olmalarından ileri gelmektedir. 
Arkadaşım Etem Kılıçoğlu teminattan bahset
mişti. îşte bu teminat, idareyi biraz rahat bırak
makla mümkündür. Herkes kendisine göre kay
makam, kendisine göre vali istememelidir. İda
renin; rahat olarak tarafsız, rahat olarak par
tizanlık dışında kalmasına ve bu memlekette 
devletin garantisini sağlıyan bir organ olarak 
kurulmasına beraberce yardım edelim. 

Bu vesile ile bir de kanaatimi arz etmek isti
yorum : Şahıslar geliyor, gidiyor; partiler geli
yor, gidiyor. Şu halde ebedî olan birkaç esasta j 
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birleşelim arkadaşlar. Bu esaslar vatan, millet 
ve devlettir. Bunun aksini düşünmek düşman
lıktır, kasıtlı olan bir harekettir. Bizim millet
çe dayanma gücümüz için lâzım olan temelde bu
dur. Hangi partinin içinde olursak olalım, bu 
böyledir. 

O halde, tarafsız Devleti ayakta tutabilmek 
için idareyi, gündelik politikanın dışında tut
mak ve partilerin şahsi tesirlerinin dışında bı
rakmak ; Devletin, Hükümetin gerçekten, tek 
mümessili haline koymak mecburiyetindeyiz. Bu 
anlayış, hepimizin birleştiği esas olmalıdır. Böy
le olmasına yardım edelim. Bu hususta, Devlet 
masasının esnememesi için idarenin itibarım, 
kuvvetini muhafaza edelim. Partiler halinde ve 
politikacıların anlayışına bir vuzuh getirmeye 
çalışalım. Bu arada, bir hususu da arz ederek 
sözlerimi toparlıyorum. Muhterem arkadaşla
rım, şunu arz etmek isterim ki, hepinizin teşhis 
koymuş olduğunuz devir, bu memlekette bir in
tikal devridir. O halde, bu intikal devrinin bâzı 
kaçmılamaz zaruretleri, olacaktır. Ekonomik in
tikal devri, siyasi intikal devri, sosyal intikal 
devri; sükûn ve huzurla istikrara kavuşmuş; 
oturmuş memleketlere nazaran elbette ki, bizim 
memleketimizde biraz arızalı olacaktır. Bunla
rın bütün sebeplerini unutarak, bir an evvel bu 
memlekette bir cennet arzulamak hepimizin 
hakkıdır. Bunun gerçekleşmesini bozmak, sade
ce itham etmek, haksızlığın ta kendisidir. O hal
de, benim bu noktada düşündüğümü şöyle hulâ
sa edeceğim : Bizler bu nâzik devirde, hangi 
parti safında bulunursak bulunalım, vatansever
lik yarışma çıkmış insanlar olmak mecburiyetin
deyiz. Memleketin kaderi; henüz, istikbale ma
tuf bütün tehlikeleri atlamış sayılamaz. Bu sö
zümü söylerken mesuliyet taşıyan bir adam ola--
rak arz ediyorum : Binaenaleyh memleketin ka
derine bekçilik yapmak istiyen insanların bu an
layışı kendilerine mal etmesi zaruridir. Bunun 
güzel bir misalini biraz sonra Gümüşpala'nm 
şahsında vereceğim. 

Arkadaşlarım, komünizm mevzuu üzerinde 
de durdular, doğrudur. Bir memleketin sosyal 
bünyesinde komünizm propagandası vardır. Bu 
sahada hiçbir hareket yoktur demek mümkün 
müdür?. Değildir. Peki! Niçin bütün komünist
leri birbir kulaklarından yakalayıp hapse koy
muyorsunuz? denebilir. Bunu söylemek kolay
dır, ama bunu bizzat söyliyen arkadaşım bile bi-
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raz sonra dedi k i : «Mesnetsiz şüphelerle insan
ları itham etmek doğru değildir.» Birçok insan
lar vardır ki, hareketleri şüpheyi muciptir. Fa
kat bunlar, kanun karşısına getirildiği yaman 
kaçamak noktalarını önceden bulan kimselerdir. 
îşin tekniği var, taktiği var. O halde, bu mem
lekette komünizme karşı en güzel silâh, sadece 3 
kişiyi hapse atmak değildir. Bir taraftan bunlar 
takibedilmelidir. Fakat bu memlekette komü
nizme karşı vatandaşları kuvvetli kılmakta, 
Devlete, idareye güven getirmekte birleşelim. 
Ekonomik farkları; sosyal tahrikleri gidermek
te beraber olalım, birleşelim. (Bravo sesleri) 
Binaenaleyh, 3 kişiyi hapsetmişsiniz neyi ifade 
eder?... Yapmıyalım demiyorum; hâdise yalnız-

- ca zabıta kuvvetleri ile ortadan kalkmaz bunun 
sebepleri üzerine eğilelim. Bu memleketi komü
nizme karşı, tarihi ile kâl'a, köylüsü ile kâl'a, 
din telâkkisi ile kâl'a, imparatorluk kurmuş bü
yük tarihî haşmeti ile kâFa, millî şuuru ile kal'a-
dır. Bunu biz bozuyoruz, bozmıyalım arkadaş
lar, Güvensizliğe meydan vermiyelim. Ekonomik 
hayatımızı süratle düzeltelim, yapmıyalım. 

Toprak altı faaliyetlerden, M. D. O. gibi, ar
kadaşlarımızın sık sık ortaya getirdikleri mesele 
üzerinde de durmak isterim. 

Memleketimizde bu gibi cereyanlar vardır, 
bu cereyanları büyütüp mesele haline getirmek 
mümkündür. Aslında ordumuzla alâkası olma
yıp mahiyeti, üç, beş insanın macera hevesi 
içinde kalabilecek bir meseledir. Bunu kendi kü
çüklüğü içinde susturmak da mümkündür ve 
nitekim bugünlerde böyle hareketler de yoktur. 
Varmayınız üzerine. Takip etmeyiniz demiyo
rum, Devlet ve Hükümet adım adım bu hâdise
lerin peşindedir ve bunları takibediyor. 

Arkadaşlarımız soruyor; hangi tedbiri aldı
nız? Nerede görülmüştür ki, Hükümetler bu gi
bi gizli hususlarda aldıkları tedbirleri gelip 
Meclislerde açıklarlar ve şu, şu tedbiri aldım di
ye ifade ederler?.. Elbette tedbir alınmıştır ki, 
artık bir şeyler olmuyor. Hâdiseler yok değil, 
vardır. Üç adam yanyana gelip konuşuyor. Çün
kü bizim memleketimizde bâzı münevver insan
lar işsiz kalmıştır. Yanyana gelip konuşuyor
lar. Onların tesirlerine imkân vermiyecek be
raberliği gösterirsek bu üç kişi kendiliğinden 
dağılır. 

Bir arkadaşım dedi ki, Hükümetin itibarı 
yoktur, memlekette hiçbir sözü tutulmamakta-
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dır. Biz bu şekilde konuşma yarışma çıkarsak 
elbette başkaları da böyle konuşur. Kendimizi 
itham etmeyip, de sorumsuzları itham etmek 
haklı olur mu arkadaşlar ? 

Bir arkadaşımız diyor ki : Vatandaşı sonuna 
kadar aldatmıyalım. 

Bu sözü, bugünkü Hükümet üzerine almı
yor... Vatandaşı, sonuna kadar aldatmanın ağır 
neticelerini biz gördük. (C. H. P. sıralarından 
bravo sesleri.) Bugün, memlekette vatandaşları 
aldatmak yarışma çıkan insanlar Hükümette 
yoktur. Hizmet yarışına biz tahammül ediyor
sak bu, makamda 3 gün daha fazla kalmak için 
değil, memlekete hizmet etmek içindir. 

Arkadaşlarımıza soruyorum, bu memlekette 
her şeyden mesul benim, desem bunda insaf var 
mıdır? Hiç kimse benim hüsnüniyetimden şüphe 
edebilir mi? Vazifeye başladığımdan beri par
tizanlığın bir tek misalini verebilirler mi?.. Ve
remezler arkadaşları. 

Ben oturduğum masaya şeref getirdiğim 
müddetçe oradayım, itibarı sarsıldığında der
hal ben, bana düşeni yaparım. Bu itibarla ben
ce Devlet adamı, Hükümet adamı, siyaset ada
mı budur. Onu, kolay kolay hırpalamıyalım, 
hırpalamakta yarış etmiyelim ki, bu makamla
ra gelip tahammül eden insanlar, arkadaşlar 
çok olsun. 

Şimdi sizlere bir ecnebî mütehassısın sözle
rini arz etmek istiyorum. Demokrasi milleti
mize, dünya içinde ve memleket içinde itibar 
getirmiştir. Bu itibarın azalmasına yardımcı 
olmıyalım, topal demokrasi demiyelim, her ya
nını örselemiyelim. İngiliz demokrasisinin, Ame
rika demokrasisinin; isviçre demokrasisinin biz
de de gerçekleşeceğini idddia edelim. Topal de
miyelim, onun doğru yürümesi için yardımcı 
olalım, demokratik Devleti adakta tutmanın 
başka yolu yoktur. Demokrasimizi zedelemek 
ve perişan etmek, sadece bunu bekliyen başka
larının işine yarar. Bunu bekliyen insanlar 
vardır. 

Birisi diyor ki, ihtilâller üç merhaleden ge
çer. Bizim ihtilâlimiz üç merhalesini de tamam
lamıştır. 27 Mayısta birincisi olmuştur. 14 1er-
le ikinci olmuştur. 22 Şubatta da üçüncüsü ta
mamlanmıştır. Millî şuur ve anlayışa vararak 
bundan sonra her hangi bir ihtilâl hareketi mil
letle beraber olmaz, millete karşı olur. (Alkış
lar) O halde mesele; 27 Mayıs Devrimine bağlı 
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ve milletle beraber olduğunuzu; içinde bulun
makla şeref verdiğinizi ve şeref aldığınız Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde de ayırıcı değil, 
beraber olduğunuzu göstermeye bağlıdır. 

O halde arkadaşlarım, her hangi bir kötü ha
reketin bu memlekette olmasını istemiyorsak, 
temel meselelerde, parti programlarının farklı
lıkları ne olursa olsun, beraber olalım. O zaman 
göreceksiniz ki, temelini meşru millî iradeden 
alan ve Millî irade ile gelen T. B. M. M. ne, kar
şı bir hareket için hiçbir insana, hiçbir zümre
ye cesaret gelmez. 

Bunu arz ettikten sonra ve bu sözümle bü
tün partilere tercüman olduğunu umarak, Sayın 
Gümüşpala'nın, 6 Şubat tarihli Cumhuriyet ga
zetesinde çıkan ve benim şimdiki maruzatımı 
destekliyen güzel bir beyanımı okuyacağım : 

«A. P. nin, ne 22 Şubatçılarla ne de 14 lerle 
alakası yoktur. Adalet Partisi; Hükümet ve re
jim aleyhinde olan her türlü 'hareketin karşısm-
dadır. (İSoldan alkışlar) Esasen Hükümete karşı 
olan bir (hareket, rejime karşıdır.» 

İşte bir siyasî parti lideri; (memleketin âm
me vicdanına karşı partisini ve kendisini so
rumlu sayarsa, büyük hadiselerde sağlam bir 
fikri (getirirse, bunu topluma mal eder ve parti
sinin en uzak teşkilâtına kadar, Hükümete karşı 
olan hareketin, rejime de karşı olduğu idrakini 
yerleştirirse, bir kurtuluş yoluna ıgirmiş oluruz. 
Bu tutumla, yarına çok ümit bağlamış bulunan 
-ve yeni badireleri asla istemiyen, huzur ve sü
kûnu bizim arzularımızdan çok daha fazla listi-
yen Türk milletini birleştirecek ve Türk istik
balini garanti edecek iç teminatı tesis etmiş olu
ruz. Bu itibarla, arkadaşlarım burada ve her-
yerde konuşurlarken Genel Başkanlarının bu 
esas prensibine hürmetkar ve riayetkar olsunlar. 

Şimdi sözlerimi şöyle noktalıyacağım : 
Bugün gördüğünüz Hükümet, tecavüzler han

gi istikametten gelirse .gelsin, hangi dedikoduya 
muhatap olursa olsun, kuvvetli ve kendine gü
venmektedir. Sebeplerini arz edeceğim, Çünkü 
Hükümet : 

1. Temelini meşru bir millî iradeden alan 
Türkiye Büyük Millet [Meclisinin güvenini al
mıştır. 

2. Memleketin bugününü, yarınını ve mille
tin nifak dışında ayakta kalmasını koruyan şanlı 
(bir ordunun idrak birliği ve demokratik rejime 
inancMe beraberdir. 

16 . 2 .1963 Ö : â 
3. Tarihi boyunca çektiği çilelere bir son 

vermeye kararlı olan Türk milletinin ümidini 
temsil etmektedir. Böyle bir Hükümeti ayakta 
tutunuz. Böyle (Hükümetleri takviye ediniz. 
(Memleketin bu intikal devrinin geçmesi, hepimi
zin arzu ettiği huzuru istiyen insanların kol 
kola girmesi ile tahassul eder. Milletçe huzur 
konusu; birbirimizle küçük politika yarışı yap
makla, bir tarafı kötülemekle teessüs etmez. 
Bu memlekette vatandaş, Hükümete, bugünkü 
inancını, yarınki itimadını kaybetmemelidir. 

Bu Hükümet, değme Hükümetlerin göze ala-
mıyacağı büyük bir plânı ve bunun zarureti 
olan ıvergileri getirdi, zamları 'getirdi. Bu plânı, 
cesaretle tatbik etmek için yüklendi, onun her 
tarafından çekilmemeli. Hükümet muvazeneüi 
bir cemiyet kurmak için, memlekette huzuru, ik
tisadî temeli, sosyal temeli kurmak için cesa
retli kararlar alıyor. Bu, kolay değildir. Biz de 
biliriz ki, zam ve vengi elbette bâzı rahatsızlık 
getirir. Buna rağmen, bizi destekleyin! Hükü
mette ebediyen kal alını diye değil; memleketin 
ciddî olan derdine deva (getirelim, diye. Bu plân, 
bu dâva bir Hükümetin değil, milletin malıdır. 
Bunu mutlaka başarıya elbirliği ile ulaştıralım. 

•Sözlerime son verirken şu kanaati izhar ede
ceğim : 

Memleketimizde, hiç bir insanın bir diğerin
den daha üstün vatanseveri iği iddia edilmemeli
dir. Hepimiz samimî olarak, yaşadığımız bu güç 
devrede hizmet kabul etmiş, bu vatanım, bu mil
letin, bu devletin emrinde vazife kabul etmişiz. 
Vatanı, milleti ve Devleti badireler dışında, 
ayakta tutabildiğimiz; Türk milletinin yegâne 
ümidini teşkil eden bugünkü neslin, dört başı 
mamur bir Devlet nizamiyle iç meselelerini hal
lettiğimiz; sosyal, ekonomik ve siyasî huzura 
kavuşturduğumuz ve bu sağlam bünyeyi gele
cek nesillere devredebildiğimiz zaman ancak va
zifemizi yapmış olacağız. Yoksa bir vatanın için
de muvazeneli bir topluluk olmaktan uzak ve .bir 
siyasi çalkantı içinde birbirine giren vatandaş 
kütlelerinin bugünü emin; yarını teminatlı ola
maz. Geçirdiği tecrübelerden faydalanmasını bi
lelim. Geçmiş devri tarihin takdirine bırakalım. 
Bugün biz memlekette örnek insanlar olmak 
mecburiyetindeyiz, içişleri Bakanlığı sandalyesi
ne otururken, her ıgünkü hadiselerin önümden 
geçişine bakarak bu anlayışta hayatî zaruret ıgö-
rüiyorum. Vatanperver ve milletini seven insan-
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lar olarak buna mecbur olduğumuzu da ifade 
ediyorum. Muhalif, muvafık her partiden bü
tün arkadaşların vicdanlarının benimle beraber 
olduğuna, inanıyorum, delip *geçici gündelik ha
diselerin, üzerinde fazla durmamak, asıl büyük 
memleket meselelerine gönül vermek gerek. Bu 
inanışta birleşen arkadaşlarımın hepsini ayrı ay
rı minnetle, şükranla ve <saygiyte selâmlarım. 
(Orta ve sağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Bir dakika say m Bakan. Sual 
.soracaklar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı arkadaşla
rın sualleri vardır, lütfen cevaplandırınız. 

Buyurun, sayın Sadi Pehlivanoğlu, rica ede
ceğim, sualleriniz kısa ve öz olsun. 

$ADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — ıSayın 
Bakan buyurdular ki, «Amerika'nın en ücra kö
şelerinde komünizm propagandaları ve faaliyet
leri mevcut iken coğrafi durumu itibariyle Sov
yet Rusya'ya çok yakın olan Türkiye'de elbet
te komünizm propagandası ve faaliyeti mevcut 
olacaktır. Daha evvel 'de Başbakan ve Hüküme
te mensup diğer Balkanlar aynı şeyi teyit bu
yurdular. Bu durum karşısında Hükümet, bil
hassa Adliye Vekili kendi teşkilâtına, memle
ketin emniyet teşkilâtına bu faaliyetleri ya-
kînen takibetmeleri ve •delilleriyle yakalayıp 
adalete teslim etmeleri hususunda her (hangi bir 
tamimde bulunmuşlar mıdır? 

İkincisi Ceza Kanunundaki 141 ve 142 nci 
maddelerin kifayetsiz olduğu hususunda biraz 
evvel zımnen beyanda bulunduklarına göre, 
acaba bu maddelerin daha sarahate kavuşma
sı ve realize edilmesi hususunda bir tasarı ge
tirilmesini faydalı buluyorlar mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (ıDevamla) — Arz edeyim: 

Arkadaşımın suallerini dinlediniz. Bir kıs
mını herhalde geçen gün Adalet Bakanına sor
muş olsalar gerektir. Ben bana taalûk eden 
kısmına cevap arz edeyim. 

Tedbirliyiz, takibediyoruz, katiyen gaflette 
değiliz. Bu sözlerime arkadaşımın inanmasını 
rica ederim. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Bakan, izahları sırasında 1962 yılı içerisinde 
asayişe müessir hâdiselerin bundan önceki se
nelere nispetle azaldığını ifade buyurdular ve 
rakamlar vererek 1962 yılı içerisinde 692 asa-
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yişe müessir vaka olduğunu, bunların failleri
nin çoğunun yakalandığını ve halen 39 firarı 
suçlu bulunduğunu ve 49 hâdisenin de failinin 
meçhul olduğunu ifade buyurdular. 

1962 yılında asayişe, müessir hâdiselerin 
savcılıklara intikal eden yekûnları ile, bakan
lıklara idari kanallardan intilkâl eden yekûnlar 
arasında bir fark olup olmadığını tetkik buyur
muşlar mıdır? Sualimin birincisi bu. 

İkinci sualim : Komünizmle mücadele mev
zuunu izah ederlerken mücadelenin (bir usulü
nün de ekonomik farklılığı ortadan kaldırmak 
olduğunu ifade buyurdular. Bu tabirden, bu 
cümleden neyi kasdettiklerini açıklamasını is
tirham ediyorum, Teşekkür ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BERA
TA (Devamla) — Arkadaşımızın birinci suali
nin cavabı daha çok tekniktir. Bu itibarla in
şallah rakamları beraber tetkik ederek ne ka
dar müddeiumumiliğe intikal etmiştir, ne ka
darı intikal etmemiştir, aradaki farkı beraber
ce öğrenmiş oluruz. 

İkinci kısma cevap arz etmek istiyorum, 
bu cümleden maksadım şudur: 'Muvazeneli bir 
cemiyet kurmak istiyoruz, dedim. Toplumun 
sosyal huzuru içinde muvazeneli bir cemiyetin 
zaruretini belirtmek istedim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Dalha açık. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (Devamla) — Daha açık ifade edeyim: 

Bugün biz kurunu rılâda yaşıyan insanlarla 21 nci 
asra yaklaşan insanları bu toprak üstünde aynı 
zamanda beraber barındırıyoruz, tşte bu, mu
vazeneli bir cemiyet demek değildir. Muvaze
neli cemiyetten kastım ilk çağlardaki, gibi ka
ya kovuklarında yaşıyan adamı, 20 nci asrın 
şartlarına yaklaştırmaktır. Bunu arz ettim Tür
kiye'nin huzuru bir bakıma tamamen buna bağ
lıdır. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Eğer müsaade 
ederseniz hoparlörden okumak istiyorum. 

BAŞKAN —• Hayır efendim. Grup Sözcüsü 
İlhama Ertem arkadaşımıza son sözü vereceğim. 
Kendileri söz istediler. 

Sual yerinden sorulur, kısa ve kesin olur. 
KADRİ EROĞAN (Devamla oturdu yer

den. kalkarak) — 1. Normal idareye geçtiği
miz tarihten bu yana, 1,5 yıla yaklaşan zaman 
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içinde demokratik rejime yöneltilen neşriyat, 
toplantı ve beyanname dağıtılması gibi mem
leketin huzur ve sükûnunu bozan ve bilhassa 
iktisadi hayatı alt üst eden kaç hâdise adalete 
intikal •ettirilmiiştir, bunun kaç tanesi takip
sizlik kararı, kaç tanesi hükme bağlanmış ve 
'kaç tanesi derdesti niyettir? 

2. Rejimi tamamen yok etmeye matuf ve 
fiilî hareketlerin önderliği mânasını tazammun 
eden ve mlillî huzuru yüzde yüz bozucu, ikti
sadi hayatı yüzde yüz felce uğratıcı MDO, SiAİK 
beyannameleri üzerinde kanuni takibata geçil
miş midir; geçilmiş ise takibat ve tatbikat 
hangi kanuni safhadadır; geçilmemliş ise se
bepleri nedir? 

3. idare meslekinde her türlü mahrumiyet
lere göğüs gererek ahlâklılık, ehliyet ve liya-
katla temayüz etmiş ve ömrünü meslekine vak
fetmiş ve bu meslekte gaye bulunan valilik 
için sıra bekliyen pek çok eleman mevcut iken, 
bir'buçuk seneden beri normal rejime avdet et
tiğimize göre, hangi zaruretledir ki, ihtilâl 
icabı olarak istihdam edilen zevatı1 âliyenin 
hâlâ istihdamına devam edilmektedir? Bu ba
kımdan mesleke 'karşı hevesleri kırılan bu ida
recilere morallerini iade etmek için Sayın Ba
kan ne düşünmektedir? 

4. Sayın Bakan, Cum'huriyet Senatosunda 
bütçe müzakerelerli sırasında, Türk Milletinin 
başına yeni badireler açmak için bâzı faaliyet
lere girişildiğini haber aldık; Hükümet yeni 
badirelere asla sokul mıyacaktır, tedbir alın
mıştır, dedi Akabinde, bundan iki gün sonra 
gazetelerde Hükümet darbesinden ba'hsedildi. 
Bunun akabinde Hükümet bir tebliğinde K<Böyle 
bir şey yoktur, Hükümet her çeşit tedbiri al
mıştır.» şeklinde iki tezat fikir meydana çıktı. 
Eğer yanlış bir zehap edinmemişsem tenevvür 
etmek istiyorum, istirham ediyorum. (Gürül
tüler, ortadan, yeter artık sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
hatibin söz hakkını ketmefmiyelim. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — 5. Gecen 
sene bütçe konuşmalarında Hakkâri, Mardin, 
Urfa, Gaziantep ve Hatay vilâyetleri sınırla
rında senede birbuçuk milyara yaklaşan bir 
kaçakçılık okluğunu bu kürsüden ariz ve amik 
izaıha çalışmıştım. Âcizane alınacak idarî ve 
iktisadi tedbirleri bertafsil arz etmiştim. Ara
dan bir yıl geçmiştir, bunun üzerinde Hükü-
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met olarak, Vekâlet olarak ne gibi idari, ik
tisadi tedbirler alınmıştır, bunu istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan bu sualiniz sön-' 
sualinizdir, çünkü beş dakikanız geçti, bun
dan son bir sual soramazsınız, İçtüzükte sualler 
söz hükmüne tabidir, söz hükmü içindedir, böy
le mütalâa edilir. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, oya arz ediniz. Böyle bir şey hatırlamı
yorum. 

(BAŞKAN — (Sualler de İçtüzük hükümleri
ne tabidir. Beş dakikayı tecavüz ettiniz, bu
yurunuz, kâfi. 

İÇİŞLERİ IRAIHANI HIFZI OĞUZ (BEKA-
'TA (Devamla) — Kısa kısa cevaplarımı arz 
edeyim: 

(Beyanname, neşriyat ve saire do'layısi'yle 
kaç hâdisenin adliyeye intikal ettiğini stoıruyor-
lar. 

(Neşriyatı savcılar takibeder. Polis (memur
ları takilbetmez. 10 (halde 'bu, 'bizimle ilgili de
ğildir. MDO, ve 'saireye ait cevapları arz et
miştim. 

Bir (memleketin iç. emniyeti ile ilgili 'husus
ları ziorlıyan 've onun peşinde çalışan insanlar 
vardır.. Hükümetlerin 'gizli meselelerine aidolan 
konularını açıklamak, açıklamamak hususun
da takdir ölçülerini ylok etmek 'mümkün değil
dir. 

Arkadaşım, bâ'zı idare âmirlerinden« büyük 
zevatı âliye» diye 'bahsettiler. Askerî valiler
den balhsediylorsunuz değil mi? 

KADRİ EROĞAN ((Devamla) — Evet. 
HIFZI OĞUZ (BEİKATA ('Devamla) — Biz 

Hükümet olarak, 27 IM'ayıs 'İhtilâli tasarrufla
rının tasfiyesi ile meşjgul değiliz. (Alkışlar 
bravo sesleri) Ehliyetli ve kifayetli olarak va
zife (gördükçe, zamanın şartları içinde, 'bu va
zifeleri ifa edeceklerdir. 

Arkadaşımız, 'tezattan Jbaihis 'buyurdular. 
Gönül arzu ederdi ki, bir 'gazetede yanlış .ola
rak çıkmış (bir stözü okuyarak değil, bizzat 
Öumkuriyet ISenatösundaki konuşmamda söy
lediğim sözlerimi okuyarak ıgerçeğe 'vâkıf ol
sunlar, o zaman tezat olmadığını ıgörecekler-
dir. 

Hakkâri, Diyarbakır, Gaziantep (hudutların
da senede 1,5 milyarlık kaçakçılık olduğunu 
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geçen sene dile ıgetirmiş 'olduklarını 'hatırlıyo-
yorum. 'Bu (mevzuu da'ha 'önce arz ettim, "bü
tün etrafiyle ele aldım. Bu işin halli için 
Gümrük 've Tekel Balkanlığn dâJhil, diğer Ba
kanlıklarla münasebete ıgeçti'k. Müzminleşmiş, 
u'zıın 'bir mazisi «lan bu işe 'bugün gayet isa
betle elkonulmuş ve "bir hal çaresiıre varılmak 
için Hükümet gayret etmiş 've ilgilenmiştir. (Bu
nu da yine arz etmiştim. 

BAŞKAN — Sual sordurmıyacağum. Adalet 
Partisi Grupu adına llhami Ertem, buyurun. 

«KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Söz sı
rası bende idi. Söz hakkımın mahfuz tutul
masını istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz iSaym îllha.mi Er
tem. (Gürültüler) 

KADRÎ 'EROĞAN (Urfa - Oturduğu yerden 
ayağa kalkarak) *— Sayın Başkan, söz istiylo
rum. 

BAŞKAN — içtüzüğün 85 n'c'i maddesi ge
reğince 'size söz 'veremiyeceğim. (Gürültüler) 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Sayın Bakan, 
konuşmalariylö hana sataşmış "bulunuyor!ar. 
Şahsıma karşı bir sataişma olmuştur, onun için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bendeniz, sataşma olmadığı 
kanaatindeyim. 'Eğer, zatıaliniz hu hususta ıs
rar ediyorsanız, 'keyfiyeti Heyeti .Umumiyenin 
oylarına sunarım. (Gürültüler) 

KADKÎ EROĞAN (Urfa) — İkrar ediyo
rum. 

'(Mustafa Uyar 'm anlaşıLmıyan müdahalesi) 

BAŞKAN — Sayın Uyar lütfen müdaftıale 
etmeyin. 

ıSaym Eroğan'a fcir sataişma vâki olup ol
madığı hususunu oylarımıza arz ediyorum. Sa
taşma olduğunu id,dia edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Olmadığını iddia edenler lütfen 
işaret buyur'sunlar... iSataşma vâki 'olmamıştır, 
gördünüz mü Sayın Eroğan... 

Buyurun iSayın Ertem. 
AHİME'T TOFALOĞLU (Adana) — Bir su

alim 'var. 
BAŞKAN — Suallere son veriyorum ISaym 

Topaloğlu. 
İOÎŞLERİ BAKANI HD7ZI 'OĞUZ BERA

TA (Devamla) — Bütün arkadaşlarıma, içişle
ri Bakanlığı bütçesine ve camiasına ^gösterdik -
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leri ilgilerinden dolayı tekrar teşekluırlerimi 
ve saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın îl!hami Ertem. !Son .sıöz milletVekilinin-
dir Ihükmüne göre is'öz almış bulunuyor. 

A. P. GRUPU ADINA lUHAMl ERTEM 
(Edirne) — (Muhteremi arkadaşlarım, Sayın 
içişleri Bakanının üslûlbuııa, konuşma tarzına 
evvelâ teşekkürlerimi arz ederim. Bu kadar na
zikâne, bu kadar efendice konuşmalariyle, bizle
ri hakikaten memnun etmişlerdir. Yalnız, sözle
rinin ve konuşmalarının içindeki hükümlere, biz 
de kendilerine lâyık olacak tarzda cevap vermeye 
gayret edeceğiz. 

Biz dedik ki, Anayasanın 116 ncı maddesi, 
mahallî idarelerin genel karar organlarının secim
le gelmesini âmirdir. Bu hükmü geciktirmek, Ana
yasanın âmir hükmünü geciktirmek olduğu için, 
Anayasayı ihlâldir. Yine aynı fikirde ısrar ediyo
ruz. Bu fikre Sayın Bakanın cevap vermesi gere
kirken, 27 Mayıs evveline dönmek suretiyle eski 
zamandaki mahallî seçimlerin de geciktirilmiş ol
ması yoluyla bize cevap vermek istediler. 

Yani demek istediler ki, siz, sanki o zaman 
iktidarda bizmişiz gibi, siz de geciktirdiniz. Evve
lâ, bu hissiyatla konuşan Sayın Bakana, biraz ev
vel Millî Savunma Bakanlığı bütçesi sonundaki 
bir takriri, soygun ve zulüm kelimesi ihtiva eden 
bir takriri, hatırlatmak isterim. Düşünceleri ne 
olursa olsun suali soran Adalet Partisi Grupu-
dur. Şu halde ona cevap verilmeliydi. Ona cevap 
verirken, onunla, alâkası olmıyan bir iktidarın ic
raatından bahsedilmesi, onunla aralarında bir ya
kınlık bulunması demektir. Eğer böyle bir hissi 
yakınlık mevcut ise, Cumhuriyet Halk Partisi 
içinde, soygun ve zülüm devri diye bir takrir ve
rilmesi suretiyle bir nevi hislerin tahrik edilmesi 
acaba kardeşlik ve bu memlekette huzur kurma
ya uygun mudur? Bu tarz takrir vermek sure
tiyle, bir nevi hislerin tahrik edilmesi, acaba, 
kardeşliğin ve bu memleket içinde huzurun ko
runması bakımından mantığa uygun mudur? (Sol
dan alkışlar ve bravo sesleri) 

Eğer, bizim geçmiş iktidar ile her hangi bir 
hissi münasebetimiz dahi yoksa; bir bakanın bi
zim noktai nazarımıza, bizimle alâkası olmıyan 
bir iktidarın icraatiyle cevap vermesi zayıflıktır. 

Eğer, bir hissi münasebetimiz varsa; bâzı C. 
H. P. nin, bu devir için, hiç yeri ve lüzumu yok
ken ve Ordunun politika dışında kalması zaruri 
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iken, onu, politika içine sokmak istiyen zulüm ve 
soygun devri kelimelerini ihtiva eden bir takrir 
vermesi huzuru, kardeşliği istememek demektir. 
(A. P. si, ve Y. T. P. si saflarından bravo sesleri 
ve alkışlar) Bizim bütün dikkat ettiğimiz husus 
samimiyet içerisinde konuşmak ve samimî olmak
tır. Sayın Suphi Baykam arkadaşımız burada ko
nuşurlarken, yeri yok iken, af mevzuunu bura
ya getirdiler, hırsızlık ve suiistimal yapanların 
affını biz bu sebeple istemedik, dediler. Arkadaş
lar, sizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak hırsız
ların, suiistimal yapanların affını istemiyorsunuz 
da, biz mi istiyoruz'? Ne münasebet, asla. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, efendim. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Asla hırsız

ların veya suiistimal edenlerin affını istemiyoruz. 
Biz, biraz evvel Adalet Partisi namma konuşur
ken, bahsettiğimiz gibi, türlü indî mütalâalarla 
vazife suiistimalidir diye mahkûm • olanların af
fını istyoruz. Çünkü 240 neı madde eliyor ki; «her 
ne suretle olursa olsun vazifesini suiistimal eden» 
Her ne suretle olursa olsun ibaresi zaten Ceza Hu
kukunun umumi hükümlerine aykırıdır. Çünkü 
kanunsuz suç olmaz. Kanunda suç unsurları ayrı 
ayrı yazılmıştır. Buna dayanarak bu noktayı na
zardan hareketle, türlü takdir sebepleriyle, zama- -
nm türlü hissi hareketleriyle tahtı mahkeme altı
na alınmış olanların affını istiyoruz. Yoksa, asla 
hırsızların affını istiyoruz demiyoruz. (Soldan, al
kışlar) 

Sayın Suphi Baykam yine hesap vermekten 
bahsettiler. Bunda da samimî değildiler. Kendileri 
de gayet iyi bilirler ki; bu hesapların verilmesine 
hukukan ve maddeten imkân yoktur. Biz bunları 
deşmek suretiyle, karşılıklı münakaşalara girme
yi, birbirimize kızmayı, huzuru bozmayı zaten ka
bul etmiyoruz. Bizim böyle bir arzumuz yoktur. 
Biz bu mevzua dönmek istemiyoruz. Fakat maa
lesef arkadaşlar, Vekilleri: de başta olmak üzere, 
hiçbir sebep yokken, bizi bu mevzua doğru sürük
lemek istiyorlar. 

Şimdi aynı yere, ilk izahatımıza geliyoruz. 
Anayasanın madem ki, hükmü mahallî seçimlerin 
yapılmasını âmirdir, madem ki, Anayasanın hük
mü, mahallî idarelerin genel karar organlarının 
seçimle gelmesini icabettirmektedir, o halde bunu 
geciktirmek, Anayasayı ihlâl etmektir. | 
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1962 yılı Nisan ayında mahallî idare seçim

leri kanunları 1 ııci koalisyon zamanında hazır
lanmıştır. Bu hazırlık yapılırken dış memleket
lerden Sayın (Bakanın (bahsettiği dokümanlar 
getirilmiştir. Ve sayın Bakanın da bu kanunlar 
altında Devlet Bakanı olarak imzaları vardır. 

İşte, 1962 yılı Nisan ayından bu yana mahallî 
seçim kanunları geciktirildiği, Meclise getiril
mediği için, bunda biraz hüsnüniyet demiydim; 
kendilerinin üslûbuna uygun olsun, bir gayret 
görmüyoruz. Bu gayretsizliğin devamını, Ana
yasanın ihlâli mânasında alıyoruz. 

Daha başka şeylerde ifade edeceğim. Gelmiş 
olan kanun tasarıları İçişleri Komisyonunda gö
rüşülürken, ekseriyet mevcutken, Cumhuriyet 
Halk Partisi, reyde arzu ettiği ekseriyeti bula
madığı için, komisyonu terk etmiş, başkanı da 
istifa etmiştir. Peki Mahallî İdareler Seçim ka
nunlarının bir an evvel çıkarılmasında samimi
yet bu mudur?. (Soldan, alkışlar) 

Biz bu noktayı nazara dayanarak diyoruz 
ki; Anayasanın âmir hükmü daha fazla şu ve
ya bu sebeple uzatılamaz. Uzatılırsa, bu uzatılış, 
Anayasayı ihlâl olur. Yoksa uzatılması için daha 
çok sebepler bulunur. Anketler yapılır, valilere 
sorulur, kaymakamlara sorulur, üniversitelere 
sorulur, sorulur oğlu sorulur!.. Ama bu memle
ketin seçim durumu zaten tesbit edilmiştir. Kal
dı ki, bu maddeleri hazırlamak için hiç de bu 
kadar çok hazırlığa ihtiyaç yoktur. Çünkü umu
mi seçim sistemi bellidir ve durum meydanda
dır. İşte bizim üzerinde durduğumuz ve Ana
yasayı ihlâldir dediğimiz mesele budur. 

Şahıslardan bahsediyorlar, dediler ki, llha-
mi Ertem ve t. Etem Kılıçoğlu hakkında meslek 
arkadaşları, bu mesleke ne gelirse idarecilerden 
gelir. Bunu hangi arkadaş söylemiş ise teessüfe 
şayandır. Çünkü bu arkadaş konuştuklarımızı 
anlamamış. Yarın buradan zabıtlar dağıtılacak
tır. Bu zabıtlar ortaya çıkacaktır'. Biz bilhassa 
idarenin kuvvetlenmesi, idarecinin takviye edil
mesi idarenin var olması için çalışıyoruz. 

Biz dedik ki, şu şu hatalı tutumlar eğer de-
.vaııı ederse bu müessese göçecektir. Bu müessese 
valilik ve kaymakamlıktır. Bu müessese göçer
se doldurulması kabil olmıyan bir boşluk hâsıl 
olacaktır. Kaymakam iken, mülkiye müfettişi 
iken de her zaman söylerim millet aktif idare 
adamı istiyor. Bizler çekingen oluyoruz, yapıcı 
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olamıyoruz. Bizim teftiş sistemimiz bizi baskı al
tında tutan formalitelerle doludur. Formaliteler 
uğruna vatandaş sesine kulak vermiyoruz diyo
rum. 

Ben, burada bunları söyledim. Ben, nasıl va
liler olması lâzımgeldiğini tafsilâtiyle anlattım. 

Yine vasıflarını sayarken bir valinin muvaf
fak olabilmesi,,.. , ' • 

RUHİ SOYUR (Niğde) — Deve kesmesi lâ
zım. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayısız va
sıflar arasında en başta hukuki esaslara vâkıf ol
ması lâzımdır, dedim. Bunların da ancak kayma
kamlarda bulunabileceğini ifade ettim. Binaen
aleyh, söylemediğimiz hususlar zabıtlardan an
laşılacak... Bizim, asla aklımızdan ve hayalimiz
den geçmiyen şeylerin bize isnadedilmesi bizi 
çok üzer. 

Yalnız şunu dedim ki, konuşmamın başında 
da ifade ettim ki, biz İçişleri Bakanlığını Hükü
metin dâhildeki politikasının" esası kabul etmek
teyiz. Onun için ilâve ederek dedim ki, bütün 
hizmetlerde yapıcı, yaratıcı arkadaşlar ortadan 
çıkarılmıştır. İddia ediyorum İçişleri Bakanlı
ğında, 27 Mayısta ö-'î vali tasfiye edilmiştir. Bu 
5!J validen asgari 1)5 tanesi bu memleketin hiz
metine muhtacolduğu yapıcı, dinamik, enerjik 
arkadaşlardır. İşte ben bunları kaydettim. Ken
dileri «O da onların içinde olacaktı» dedi. ITayır, 
hayır Sayın Bakan, açıkça söylüyorum, şahsım 
olduğu halde ben bu tasfiye edilenlerden o5 in 
içinde bulunurdum. Ben her gittiği yerde eser 
veren ve ses getiren bir idareciydim. (Orta sıra
lardan, gürültüler) Evet, aksi varsa... 

NURETTİN ÖZDEMİR (Gümüşüne) — 
(Ayağa kalkarak) Senin de alnında kara var. 
(Orta sıralardan gürültüler) Senin de valiliğini 
gördük. Müsaade ederseniz söyliyeyim. 

İLHAMI ERTEM ' (Devamla) — Nurettin 
Bey, Arıkaıı Bey sizinle her sahada münakaşaya . 
hazırım. 

BAŞKAN — (Jok rica ederim Sayın Özde-
mir, şahsiyatla uğraşmayın. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Uvel arka
daşlar sözlerimi tamamlıyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özdemir size ihtar veri
yorum; devam ederse takbih cezası vereceğim. 

Sayın Boztetfe... (O. H. P. sıralarından «kar
şı tarafa da söyle» sesleri) Sayın Boztepe, rica 
ediyorum. 
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Buyurun, Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Evet muh

terem arkadaşlarını, sözlerimi topluyorum, bi
rinci mesele olarak mahallî seçimler hakkındaki 
kararımızın ve görüşümüzün açıklandığım tah
inin ediyorum. 

İkinci meseleye gelince : Biz idarede sadece 
iyi personel istihdam edilmesini istiyoruz. Biz 
idarecinin yapıcı olmasını, enerjik olmasını, me
suliyet deruhde etmesini, eser vermesini, halk 
ile hem hah olmasını istiyoruz. Halk ile hem hal 
olukken, - kanuna, hukuk devleti anlayışına 
bağlı yapıcı, enerji'k kimseler olmasını isti
yoruz. Eğer bu sözlerimizle idareci arkadaşla
rımızı gücendiranişsek, ben bunu hayretle 
karşılarım. Çünkü pasif arkadaşların, eser ver-
miyen arkadaşların tutumıu, idare ve millet 
menfaatlerinin aleyhine olmaktadır. Biz idareyi 
böylesine "anlıyoruz, böyle istiyoruz, ©iz Ada
let Partisi olarak sadece kardeşlik, sadece hu
zur, sadece demokratik rejimin icaplarına uyul
masını ve millî iradenin hâkim olmasını is
tiyoruz. Bu hususları gerçekleştirmiye mütevec
cih Hükümet icraatı ile daima beraberiz, yar
dımcıyız, destekleyicisiyiz. Hürmetlerimle. (Sol
dan alkışlar.) 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — 
Sataşma vardır söz istiyorum. 

BAŞKAN.— Kime?. 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — 

Bana.. (Gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Sayın Arıkaıı, sana sataşma 
vâki olduğuna kaani değilim. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — 
Sizinle her sahada münakaşaya hazırım dedi, 
dolayısiyle bana sataştı. 

BAŞKAN — Yok suna sataşma Sayın An-
kan. 

MEHMET ALÎ A R K A N (Mardin) — 
Bana çatışalım dedi beyefendi. Mardindeki 
valiliğinin icraatını biliyorum ve bu "bakımdan 
çatışmaya hazırım. Israr ediyorum beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan'a sat&şma vâki 
olduğunu reylerinize sunuyorum. Arıkan'a sa
taşma olduğunu kabul edenler işaret buyur
sunlar.. Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Yeterlik önergesi vardır okutuyorum. 
RAHMÎ GÜNAY (Sivas) — Sayın Başkan, 

îçişleri Komisyonunun bir üyesi olarak Su-
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ym îihami Ertem, komisyonu terk ettiğimizi 
beyan ettiler, Bunda bir suiniyet olduğunu ka
bul ettiler. Müsaade ederseniz biz bunu kürsü
den bir iki 'kelime ile ifade edelim. 

BAŞKAN — Şimdi, burada bir sataşma yok
tu. 

RAHMİ GÜNAY ('Sivas) — Biz komisyonu 
suiniyetle terk: etmedik. 

BAŞKAN —• Bunu ayrıca izah edersiniz. 
RAHMİ GÜNAY (Sivas) — Melâhat Ge

dik Hanınım getirdiği tasarıyı birleştirelim, 
Bakan da gelsin, etraflıca izah etsin, eledik. 

BAŞKAN — Yctcl ik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim gibi şümullü bir Bakanlığın büt

çesi üzerindeki görüşmelere imkân vermek 
üzere, tenevvür edinilmiş olan İçişleri Ba
kanlığı bütçesi müzakere yeterliğinin oya vaz'-
ını arz ederim. 

Ordu 
Yusuf İzzettin Aağoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan içişleri Bütçe

sinin tümü üzerinde parti grup sözcüleri ile 
şahsı adımı konuşanların verdiği izahattan 
kâfi derecede tenevvür edilmiş bulunulduğun
dan müzakerenin kifayetinin, oya arz edilme
sini teklif 'ederim. 

Niğde 
Haydar Özalp 

Yüksek Başkanlığa 
Grup sözcüleri ve diğer milletvekillerinin 

konuşmaları ile durum aydınlanmıştır. Kifaye
tin oya, konulmasını 'arz ve teklif ederiz. 

Adana Urfa 
Mehmet Geçioğlu Sabri Kılıç. 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin

deki görüşmelerle durum tavazzuh etmiştir. • 
Müzakerelerin kifayetinin oya konmasını 

arz ve teklif ederim. 
Elâzığ 

Nurettin Ardıç oğlu 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, müzakerele
rin yeterliği hakkında önergeler okunmuştur. 
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önergelerin aleyhinde Sayın Kemâl Bağ-

cıoğlu. 
KEMAL BAÖCIOĞLU (Maraş) —Çok muh

terem arkadaşlarım, 'gerçi zaman bir hayli 
ilerlemiş ve ,gecikmiştir. Bunu ta'kdir ediyo
rum. Fakat çiok muhterem arkadaşlarım, 1963 
yılı bütçe tasarısında bakanlıklar bölümü ola
rak en mühim bir bölümü konuşmakta ve onun 
müzakeresini yapmaktayız. Grup adına konu
şan sözcülerden sonra, beş 'milletvekili arkadaş 
da konuştuktan sonra yeterlik önergesi sebebiy
le, Mulhterem Bakanın tenkidlere vermiş oldu
ğu -cevaplara muka'bil Adalet Partisi Grupu 
adına kıymetli arkadaşım îihami Ertem meselâ 
söz sırası bende olduğu 'halde, grup adına ko
nuşmuş ve cevaplarını vermiş bulunmaktadır. 

Bu çok mühim Bakanlığın müzakerelerinde, 
çok rica ederim arkadaşlar, şu Meclisten 5 
milletvekilinden başka 'bir arkadaşın konuş
turulmam ası ve derhal müzakerelerin burada 
kesilmesi memleket ve millet 'menfaatine değil
dir. Müsaade buyurunuz, bizimde söyliyecek-
lerîmiz var. 15 er dakika ile tahdidedilmiş olan 
bu konuşmaların kesilmesine matuf 'böyle öner
gelerin verilmesini uygun bulmamaktayım. Son
ra, bir hususun aydınlatılması için bir mâruzâ
tım daha " vardır. Başkanlık Divanının tutu
mu da bu meselede yanlış tezalhür etmektedir. 
Usul hakkında .şunları arz etmek isterim: 

İçtüzük, yeterlik önergesinin oylanıp kalaul 
edilmesinden sonra son söz milletvekilinindir, 
der. Sırada ıolan bir arkaçlasın sözü biraz ev
vel yapılan bir tatbikat ile adeta onun elinden 
alınmakta ve 'bunun yerine her 'hangi bir arka
daşa [grup adına söz verilmektedir. Arkadaşla
rım, içtüzüğün bir (hükmü icafoı zaten grup 

- [hatipleri istedikleri zaman söz alabilirler. Bu
na bu hakkı -içtüzük vermektedir. Ama, içtü
züğün vermiş olduğu ıhir hakkı 'bir başka (hak
kın üzerine ıbina etmekte, yanlıştır. Milletve
kiline söz verir, bu iş bittikten sonra grup adı
na konuşma yapılır. Bu bakımdan Başkanlık 
Divanı, tutumunu 'bu şekilde tasrih etmesini 
arz ve istirham ederim. 

Arkadaşlar, kifayet 'önergesini reddediniz, 
birkaç arkadaşımıza dalıa konuşma imkânı ve
riniz. ıKonuşma sırası bana geldiği !halde fikir
lerimi burada s-erd edemiyeceğim. Hürmetle
rimle. 

96 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Başkanlık 

Divanının ıSayın Kemal Bağcıoğluna şu nokta
da izalhat vermesi lâzımigelmektedir. 

Biz, içtüzüğün 85 nci maddesi (gereğince 
ve, «Son Söz mille'tvekilinindıir.» hükmüne gö
re Sayın Kemal Bağcıoğlu'na söz vermiş bulu
nuyorduk. 

Ancak; geçen birleşimlerin birinde (Sayın 
th san Kabadayı'ya söz verilmiş idi. Bu husus
ta Adalet Partisi Grupu adına söz istenmiş ve 
söz verilmediğinden dolayı ertesi ıgünü vuku-
bulan müzakerede bu 'husus bir takrirle He
yeti Umumiyeye intikal ettirilmiştir. 

Heyeti Umumiyede, muhalefet grupunun 
bu şekilde, «Son 'söz milletvekilinindir.» hük
münün değerlendirilmesi hususunda Yüce He
yet bir karar vermişti. Biz, bu karara atfen 
bulgun 'Sayın Kemal Bağcıoğlu'na vermiş oldu
ğumuz sözü, A. Partisi ıGrupu adına ıSaym II-
Ihami Ertem istemiş bulunduğu için, takdimen 
ona verdik. (A. P. sıralarından, «içtüzükte boş
luklar var» sesleri) Yüce Heyetin kararını ifa 
ettik. İçtüzükte bâzı boşluklar mevcutsa yeni 
İçtüzük müzakere edildiği zaman ele alınabilir. 
Şimdi, bâzı boşlukları Yüce Heyetin i'ç'tfhatla-
niyle doldurmak mecburiyetindeyiz. 

Yeterlik önergesini, ıgelen takrirle birlikte, 
oyunuza sunacağım. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dahiliye Bütçesi üzerinde Grup sözcülerin

den başka şahısları adına da konuşan arkadaş
lar konuyu yeter derecede aydınlatmışlardır. 
müzakerenin yeterliğini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Ruhi S oy er 

BAŞKAN — Müzakerelerin yeterliğini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
3er... Kabul edilmiştir. 

içişleri Bakanlığının bütçesinin tümü üze
rimdeki müzakereler ısona ermiştir. Bölümlere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

12 000 

B. 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

228 

301 

302 

ikinci kısım - Personel 
(giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler* 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN _ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) tfıkrasdyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaymakamlık ve meslek kurs
larımda verilecek konferans 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

72 328 950 

9 974 500 

152 200 

2 141 620 

3 000 

5 616 400 

2 840 600 

5 750 

382 500 

2 912 500 
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306 

307 
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309 

403 
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Lira 

'Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKANİ — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon üc
ret ve (giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN -
Etmiyenler. 
4598 sayılı 
ödenecek tedavi 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.Dördüncü.kısım - Daire 
hizmetleri 

'Temsil giderleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
Kanun gereğince 

giderleri ve 

408 Yabancı ad taşıyan meskûn 
yerlerin adlarınım değiştiril
mesi için toplanacak Komis
yon üyelerine yenilecek ücret 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Nüfus işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Duınlupınar'da Zafer Bayra
mı töreni ıgenel ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Çanakkale Zaferi töreni ıgi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

318 000-

1 900 000 

910 000 

49 600 

4 811 200 

310 000 

2 067 000 

25 000 

33 000 

510 000 

15 000 

15 000 
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B. 
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450 

451 

452 

453 

501 

502 

653 

701 

Üniversite ve yüksek okul
larda .okutulan öğrencilere ve
rilecek burslar 

BAŞKAN -
Etmiyenler. 

• Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kaymakamlık ve meslek kurs
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski yıllar .borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Bakanlık Memur ve Hizmet
lileri Yardım inandığına (öğle 
•yemeklerinde yardımda kulla
nılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 

I - Onarımlar 

Lira 

459 250 

130 000 

226 000 

122 760 

333 000 

200 000 

170 000 

89 000 

247 000 Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

BAŞKAN — içişleri Bakanlığı Bütçesi mem
leket ve millet için hayırlı ve uğurlu olsum... 
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C) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi : 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü 
•bütçesine ıgeçiyoruz. Bu bütçenin 'bölümlerine 
(geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kafaul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza suna
cağım. 

B. Lira 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 117 603 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 5 089 310 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyeınler... Kabul edil iniştin'. 

203 Merkez geçici hizmetliler üc
reti 35 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
'gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 3 611 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
'gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

208 3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 10 905 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 26 000 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16 . 2 .1963 O : 3 
B. Lira 
213 6564 sayılı Kanun gereğince 

verilecek fazla mesai ücreti 11 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

214 Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yarala
nan veya sakat kalan polis 
âmir ve memurlarına ve bu 
yüzden ölenlerin (ailelerine 
6535 sayılı Nakdi tazminat 
•Kanunu gereğince verilecek 
tazminat 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

228 Konferans ücreti '25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleni büro gider
leri 73 000 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 2 710 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

803 Baısılı kâğıt ve defterler 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf, telefon ücret 
ve ıgiderleri 1 902 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

305 Kira bedelli 904 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

306 Giyecekler 18 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 1 347 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

308 3201 ve '4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi ıgi
derleri ve yollukları 395 000 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir, 
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B. 

309 Taşıt (giderleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edâlmiştir. 

450 

406 

408 

410 

416 

417 

418 

450 

451 

452 

453 
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Lira 

275 000 

Dördüncü kısam - Daire 
hizmetleri 

Binek hayvanları satmalına ve 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Haberalma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

500 000 

400 000 

6085 sayılı Karayolları Tra
fik Kanununun gerektirdiği 
her çeşit masraflar 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ıGfdyecek ve teçhizat giderleri 10 510 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Okul giderleri 2 062 680 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yollama giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Telli ve telsiz telefonlar ve 
telsiz işletme giderleri ile 
radyo Ye benzeri cihazların 
abone ücretleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın ıgiderleri 4 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir, 
Staj masrafları 125 001 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerim 
gerektirdiği giderler 107 002 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16. 
B. 
455 

50İJ 

502 

701 
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Prevantoryom ve Senatoryum 
ive revir yönetim iaşe ilâç ve 
sair genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 

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

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenlıer... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1.48 000 

30 000 

16 000 

1 500 000 

781 

IX - Mafeina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
Makin a ve teçhizat Katmalı
mı ve onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçeli memle
ket ve millet için hayırlı ve uğurlu olsun. 

1. 927 000 

D) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı 
bütçesine geçiyoruz. Bölümlerine geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm bölüm okutup oylarınıza sunacağım. 

B. Lira 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Subay, memur ve erat maaşı 85 027 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'202 Hizmetliler ücreti 5 097 000 
BAŞKAN — Kabul edem] er... 
Etmiyönler... Kabul edilmiştin'. 

203 Geçici (hizmetliler ücreti 53 499 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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206 

209 

210 

211 

219 

231 

301 

304 

305 
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II - Başka bafelar 
4176, 4598 ve 236 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci 
(maddesinin (E) fıkrasiyle 84, 
38 ve 39 ıncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etımiy enler... Kabul edilmiştir. 
5027, 5427 ve 7237 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek öde
nekler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

1475, 6535, 1706, 7268, 1493, 
4511, 1615, 2852, 4335, 233, 
336 ve 1861 sayılı kanunlar 
ıgereğince ödenecek zam taz
minat ve ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
6775 ve 7281 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek tazminat
lar 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul eddlımiştiır. 
182 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek hizmet eri tazmi
natı ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B:61 
Lira 

2 415 000 

7 452 000 

4 200 

320 60Ö 

166 200 

4 046 000 

1 850 000 

737 000 

990 000 

16.2.1963 0 : 3 
B. 
307 

308 

309 

401 

406 

409 

410 

411 

414 

416 

417 

419 

Yoluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Her türlü tedavi ücretleri ve 
ecza ve sağlık malzemeleri gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştik1. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Basımevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Halber alma giderleri 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabaıl edilmiştir. 
Yiyecek, yem ve yakacak gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Griyim, kuşam giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•Hıarb gereçleri, askerî stok 
sağlanması (her türlü gider
leri ile hayvan ve motosiklet 
satınalma, taviz ve tazmini 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eğitim ve öğretim giderleri 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölen personelin kabirle
rini yaptırma ve deniz müs
tahdemlerinin teçhiz, tekfin gi
denleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanık, tanık ve bilirkişi ve 
adlî müzaheret . giderleri ile 

Lira 

3 754 000 

1 650 000 

9 782 500 

421 000 

300 000 

97 153 000 

38 001 000 

11 431 000 

5 250 000 

359 000 

25 000 
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451 
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476 
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sevka memur edilenlerin ıgi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Moral hizmetleri her türlü 
/giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj, tahsil ve teknik yardım 
ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
'Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - istimlâk ve 
ısatnralmalar 

istimlâk ve satınalmalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B :51 
Lira 

30 000 

100 000 

16 000 

196 000 

1 450 000 

50 000 

95 000 

2 500 000 

4 500 000 

16 
B. 

771 

772 

781 
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VIII - Sosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı 

onarımları 
Şehitlik ve abide inşaatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hudut yolları inşaatı (Kara
yolları bütçesine) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Maikina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
Makin a ve teçhizat satmalma 
ve onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbül edilmiştir. 

Lira 

200 000 

2 500 000 

700 000 

BAŞKAN — Jandarma Genel Kumandanlı
ğı bütçesi memleket ve millet için hayırlı ve 
uğurlu olsun... 

Sayın arkadaşlar vakit çok gecikmiştir. Bir 
takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin önemi ve 

bu Bakanlığa bağlı üniversiteler bütçeleri naza
rca alınarak vaktin gecikmiş olmasından yarına 
bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Antalya 
ihsan Ataöv 

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

17 Şubat 1963 Bazar ıgünü olan bu gün 
saat 10,00 da toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. iyi geceler. 

Kapanma Saati : 00,34 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ELLİBlRJÎNOÎ tBÎRLEŞÎlM 

16 . 2 .1963 Cumartesi 

Saat : 11,00 

A -BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

1. —-1963 yılı Bütçe kanunu tasansı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/323, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayısı : 
80, C. Senatosu S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2~. 1963] 

2. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/324, C. Senatosu 1/153) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 69, C. Senatosu S. Sayısı : 21) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 2 .1963] 

3. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
ile 1963 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/329, C. Sena
tosu 1/156) (M. Meclisi S. Sayısı : 82, C. Sena
tosu S. Sayısı : 22) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

4. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile 1963 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/331, C. Senatosu 1/157) (M. Meclisi S. Sayısı : 
83, C. Senatosu S. Sayısı : 19) [Dağıtma tarihi: 
9 .2 .1963] 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasansı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet' Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/332, C. Senatosu 1/154) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 68, C. Senatosu S. Sayısı : 
20) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/327, C. Senatosu 1/155) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 71, C. Senatosu S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/333, C. Senatosu 1/158) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 70, C. Senatosu S. Sayışı : 
23) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/330, C. Se
natosu 1/160) (M. Meclisi S. Sayısı : 72, C. Se
natosu S. Sayyısı : 25) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 



Büttçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/336, G. Senatosu 1/159) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 73, C. Senatosu S. Sayısı : 26) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasansı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/328, G. Se
natosu 1/162) (M. Meclisi S. Sayısı : 74, 0. Se
natosu S. Sayısı : 27) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

11. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyan Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi 1/334, 0. Senatosu 1/163) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 75, G. Senatosu S. Sayısı : 28) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

12. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge

nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasansı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi 1/326, G. 
Senatosu 1/165) (M. Meclisi S. Sayısı : 76, C. 
Senatosu S. Sayısı : 29) [Dağıtma tarihi : 
9 .2 ,1963] 

13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasansı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi 1/335, C. Senatosu 1/166) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 77, G. Senatosu S. Sayısı : 30) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 

B - B I R I N O I GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 
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