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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

BİRİNCİ OTURUM 
Adalet Komisyonu Başkanlığının, Eskişehir 

Milletvekili İsmet Angı ve iki arkadaşının Avu
katlık kanunu, teklifinin, aynı konudaki tasarıyı 
incelemek üzere kurulan Geçici Komisyona ha
valesine dair tezkeresi kabul edildi. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi 
kabul olundu. -

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 malî 
yılı Bütçe kanun tasarısı üzerinde bir süre görü-

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 Büt

çe kanun tasarısının tümü ve maddeleri üzerinde 
yapılan görüşmeler tamamlanarak, tümü açık oya 
sunuldu ve oyların ayrımı sonunda kanunlaştığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 malî yılı Büt
çe kanun tasarısının da görüşülerek tümü açık 
oya sunuldu ise de oyların ayırımı sonunda ço
ğunluk sağlanamadığı, oylamanın gelecek birle
şimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

Saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Ankara 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avc% 

Ali Rıza Çetiner 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Dışişleri. Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
18 . 2 . 1967 Cumartesi günü saat 10,00 da 

toplanılmak üzere Birleşime (18.2.1967) saat 
01,00 de son verildi. 

Başkan 
Baskanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Ankara 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

Ali Rıza Cetiner 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Muzaffer Şâmiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi : 1/290; Cumhuriyet Senatosu 1/706) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 195; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 566) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde görüşülmesi 
tamamlanan; ancak açık oylaması sonucunda ge
rekli çoğunluk elde edilemiyen Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı için 
bugün yeniden açık oylama yapılacaktır. Bu açık 
oylama kutular sıralar arasında dolaştırılmak 
ve bilâhara kutular Başkanlık Divanı Önündeki 
kürsüye konulmak suretiyle yapılacaktır. Bu su
retle açık oylama saat 12.30 a kadar devam et
miş olacaktır. 

Kutuları sıralar arasında dolaştırınız lütfen. 

2. — 1967 bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 
1/277; Cumhuriyet Senatosu: 1/719) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 205; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 853) 

BAŞKAN — Rapor üzerindeki görüşmelere 
devam ediyoruz. 

Bugünkü gündemimizde Millî Savunma Ba
kanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı Emniyet 
Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutan
lığı bütçeleri vardır. 

P — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Şimdi Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
grupları adına söz alan arkadaşların isimlerini 
okuyorum : 

C.H.P. Grupu adına Süreyya Koç, M.P. Gru
pu adına Hüseyin Ataman, Y.T.P. Grupu adına 
Recai îskenderoğlıı, T.Î.P. Grupu adına Bellice 
Boran, A.P. Grupu adına Cevad Odyakmaz. İkin
ci defa söz alanlar C.H.P. Grupu adına Reşit 
Ülker, A.P. Grupu adına da söz istenmiş olmakla 
beraber henüz isim vermemişlerdir. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlar : Hasan 
Tahsin Uzun, Süleyman Onan, Dursun Akçaoğ-
lu, Sadi Binay, llyas Kılıç, Ahmet Mustafaoğlu, 
İhsan Kabadayı, Orhan Alp, Reşat Özarda, Mus
tafa Kemal Çilesiz, Seyit Faruk önder, Ali İhsan 
Balım, Nazif Arıkan, Nihat Akay, Mehmet Altııı-
soy, İsmail Boyacıoğlu, Kemal Aytaç, 

Konuşma süresi, grup sözcüleri için kabul et
tiğiniz karar gereğince, 20 şer dakika, şahıslar 
için 10 ar dakikadır. Şimdi söz sırası C.H.P. 
Grupu adına Sayın Süreyya Koç'un, buyurun. 

C.H.P. GRUPU ADINA SÜREYYA KOÇ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

1967 yılı Millî Savunma Bütçesi münasebe
tiyle, C. H. P. Meclis Grupu adına Millî Sa
vunma politikamız hakkındaki görüş ve temen
nilerimizi arz edeceğiz: 

Şan ve şeref dolu Türk tarihinin kırılınıı-
yan kalemi, yorulmıyan gücü ve tarih boyun
ca hür yaşamış ve insanlığa sayısız hizmetleriy
le ün yapmış, büyük Türk Milletinin her ileri 
ve yapıcı hamlesinde başgörevi asîl milletin
den almış Türk Silâhlı Kuvvetleri, hiç şüphe 
yoktur ki, millî güvenliğimizin temel unsuru
dur. 

Bir milletin Millî Savunma politikasının te
melinde, o memleketin jeoplitiği, ekonomik, 

— 385 — 
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sosyal ve teknik imkânlariyle, yine o milletin 
ve onun Silâhlı kuvvetlerinin mânevi güçleri 
yatar. Millî Savunma politika görüşümüzü bu 
önemli faktörleri nazarı dikkate alarak çizme
ye çalışacağız. 

Değerli ınillelbvekillerl, tarihî gerçeklerin 
ışığımda söyliycbiliriz ki, Anadolunun jeopoliti
ği, Türkiye'mize ve Türk Milletine hâkimiyet 
imkânlarını verir. Bunun tabiî neticesi olarak 
da Türkiye, kemdi dışında hâkimiyet kurmak 
istiyen milletler için çok kere cazip bir hedef 
(sayılmıştır. BloMaşmış olan bir dünyada bağım
sızlık ve özgürlüğümüzün en büyük teminatı 
folarak, Büyük Türk Milletinin Türk Silâhlı 
Kuvvetleriyle arasındaki derin ve kopmaz bağ
ları ve Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin gücünü 
ıgörmekteyiz. 

Üç kıtanın bir kavşağını teşkil eden Anado-
lunun, kıtalararası karektcri dolayısiylc, Millî 
Savunma politikasını etkiliyen faktörler; bir 
taraftan hudut komşusu olduğumuz, diğer ta
raftan da kader birliği yaptığımız ve pakt
larla müşterek mesuliyet taşıdığımız devletle
rin durumlarıdır. 

Güneylmizdeki Suriye ve Irak ile Doğumuz
daki İran ve Trakya'da hudut olduğumuz Bul
garistan ve Yunanistan'la ilişkilerimiz, karşı
lıklı dostluklara ihtiyaç gösteren bir nitelikte 
olması bakımından, bunların taarruzî bir gaye
ye vasıta olması ihtimalini bertaraf etmek için, 
dostluklarımızın daha da kuvvetlendirilmesi 
ve bunun gerektirdiği tedbirlerin alınması 
Millî Savunma politikamızın önemli bir kısmı
nı teşkil eder. 

Biraz evvel belirttiğimiz gibi, bloklaşmış 
olan bir dünyada Millî Savunma politikamıza 
ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin stratejisine mü-
essiriye'M bakımından büyük önem taşıyan iki 
devlet, Sovyet Rusya ve NATO Paktı ile bağlı 
bulunduğumuz Birleşik Amerika Vlır. Buıgüıı 
Sovyet Sosyalist Birliği olarak, kendi ideoloji
sini dünyaya hâkim kılmak çabasından vaz-
ıgeçmemiş görünen Kuzey komşumuzla münase-
sebetlerimizi, iyi komşuluk anlayışı ve sulh 
•içerisinde yan yana yaşama arzusu ile mütalâa 
etmek isteriz. Esasen NATO kuruluşu itibariy
le, savunma stratejisine dayandığı için de, Sov
yet Rusya ile Türkiye arasındaki dostluklar ve 

anlaşmaları karşılıklı güveni sağlıyan ve millî 
güvenliğimize güc katan yardımcı unsurlar ola
rak kabul ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sovyet Rusya ile olan 
münasebetlerin tarihî gelişi itibariyle objektif 
bir tahlilden çıkarılacak sonuçlar şöyle özet
len elbil'ir : 

Rusya 500 yıldan beri sayıları artan tampon 
ve kuşak devletlerle geniş bir hâkimiyet kur
ma politikası takilbetmiş ve hemen her devirde 
Türkiye'yi de bu politikanın içerisine sürükle
me teşebbüslerine girişmiştir. 

Bu politikanın amaçlarından biri de, Tür
kiye'yi içine alan bir yayılma ile açık denize ve 
özellikle Akdeniz'e çıkma arzus<u şeklinde be
li rmişıtir. 

Dünyanın en zengin petrol sahalarından biri 
olan Yakın Şarkı kontrolü altına alma isteği de, 
Rusya'nın Anadoluyu stratejik bakımdan bir 
geçiş saıhası gibi görmesine seböbolıtnuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu tarihî gerçeklerin 
ışığında Türkiye'nin bugün için de, Millî Sa
vunma politikasını çizen önemli faktör, hiç 
şüphesiz Kuzey komşumuzun yukarıda özetle
men stratejik hedeflerden vazıgeçmiş hulunup 
(bulunmamasıdır. 

Kanaatimizce; ne nükleer imkânlar ve ne 
de Kızıl Çin - Sovyet Rusya münasebeti erin
deki gerginlik ve Moskova ile Pekin arasın
daki komünist strateji çatışması, Türkiye'yi 
türlü tehlikelerden uzaklaşmış saymaya müsait 
değildir. 

Millî Savunma politikamızın diğer önemli 
unsuru, millî güvenliğimiz ve dünya sulhunu 
korumak amaciyle bağlı bulunduğuumz NATO 
Paktıdır. Bu pakt, Birleşik Amerika'ya, bütün 
NATO memleketlerinde, o memleketlerin jeopo
litik, ekonomik ve sosyal şartları nislbetinde, 
sıkı münasebetler kurmak imkânlarını vermek
tedir. Blıoklaşmış bir dünyada milletlerin nötra-
list bir dış ve bir Millî Savunma politikası yü
rüt eib ileceklerini mümkün görmüyoruz. Bu se
bepledir ki: Dünya sulhunu, Millî Güvenlik ve 
'bütünlüğümüzü korumak için, Türkiye'nin ka
der birliği yaptığı NATO Devletleri ve özel
likle Birleşik Amerika ile münasebetlerimizin 
önemi aşikârdır. 

— 386 — 
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ikinci Dünya Savaşından sonra, Türk Millî 
Mücadele tarihinden ve Atatürk'ten aldıkları 
iliham ile, bağımsızlıklarına kavuşmuş olan ve 
III ncü Dünya devletleri diye anılan Afrika ve 
Asya Devletlerinden müteşekkil bir blok içerik 
sinde, Türkiye'nin Millî Güvenliğinin sağlana
bileceğini kabul etmiyoruz. Nükleer devrin 
.gerçekleri bakımından Türkiye'nin gelecek bir 
harbde kendisini aynı silâhlarla koruyabilecek 
demokratik bir blok içerisinde yeralmasmı za
ruri bulmaktayız. Ancak; dostlukların derecesi 
ne olursa olsun, millî güvenliğimizi yaratan 
ıbütün şartların ve vasıtaların millî vasıfları ve 
millî olıma imkânlarını sağlama çalbasını hiçbir 
zaman terk edemeyiz. 

Milletler tarihi göstermiştir ki, milletleri 
millet yapan bağımsızlık ve özgürlük; sadece 
kendi öz evlâtları ile doğar ve onlarla yaşar. 
Ne kadar hayati derecede önemli olursa olsun, 
ıbir ittifak için millî savunma imkânlarını baş
ka devletlerin iradesine terk etmek, hataların 
en büyüğüdür. Her devirde olduğu gibi bugün 
de millî savunma politikamızın en sağlam fak
törü, binbirine inanan, güvenen vatandaşlar
dan müteşekkil millet halinde kuvvetli olmak
tır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi bâzı gerçekleri 
hatırlryarak neticeler çıkarmıya çalışalım: 

.Sayın Millî Savunma Bakanı, Plân ve Büt
çe Komisyonunda «dış yardım olarak senede 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine ortalama 1,5 milyar 
lira civarında yardım alındığını buna muka
bil Türkiye'nin NATO masraflarına 1966 da 63 
•milyon lira ile katıldığını» ifade ederek «şu 
halde arkadaşlarım bilmeliyiz ki, Türkiye 
NATO'ya girmekle hiçbir şey kaybetmemiş ve 
Türk Silâhlı Kuvvetleri millî vasfından en ufak 
Ibirşey terk etmemiştir» demişti. 

Sayın milletvekilleri, bir ordunun millî kay
naklar dışında aynî yardımlarla savaş gücü
ne salhip bulunması, millî savunma politikası 
ibakımından endişeleri giderici olamaz. NATO 
paktının bugünkü işliyen şartları ile Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin mulhtaooMuğu harfo, silâh, gereç 
ve araçları sağlama şekli, millî savunma bakı
mından kendi öz kaynaklarımızı ihmale sevk et
miştir. Bu hale tedbir aranmaz ve bulunmazsa; 
Türk Ordusunun kendi millî menfaatlerimize 
uygun bir politika izlemesinde inisiyatif kaybı
na sehebolacağını unutmamak lâzımdır. 

Sayın Bakana şöyle bir sorumuz olmuştu: 
«Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin muhtaeolduğu 
har<b silâh, gereç ve araçlariyle bütün tesis ve 
ikmal maddeleri ne mabette NATO'dan, ne nis-
bette kendi bütçemizle dışarıdan ve millî kay
naklarımızdan sağlanmaktadır.» Sayın Bakanın 
vermiş olduğu cevap, millî kaynaklarımızın çok 
yetersiz bir seviyede kaldığını göstermesi bakı
mından düşündürücü olmuştur. Bu durumda 
Türkiye'nin, bir taraftan kendi millî kaynak
larını daha geniş ölçüde harekete geçirerek, or
du ihtiyaçlarını karşılamaya çalışması, diğer 
taraftan da, NATO içerisinde yüklendiği kül
fetlerle orantılı olarak daha müsait şartlar el
de etmeye gayret etmesi, bugün ve yarın iş ba
şında olacak Hükümetler için önemli ve başta 
gelen görevlerden birini teşkil eder. Bu gerçek
lerin ışığında Hükümetten ricamız; Türkiye'
nin NATO içerisindeki durumunu millî men
faatlerimize daha uygun bir hale getirmeye ça
lışması ve NATO yardımlarını aynî olmaktan 
kurtarıp, büyük kısmının harb sanayii yatı
rımı olması yolunda gayret göstermesi olacak
tır. Bir daha açıkça ifade edelim ki, NATO'ya 
nispet itibariyle en fazla kuvvet veren bir Dev
let olmamıza rağmen, en az yardım gördüğü
müz de bir hakikattir. NATO'nun bu nispet 
eksikliğini gidermesi ve NATO yardımlarının 
millî kaynaklarımızı ve imkânlarımızı birlikte 
harekete geçirecek şekilde harb sanayii yatırı
mını istihdaf eden yeni ve radikal bir maksada 
yöneltilmesini istiyoruz. 

NATO camiasının ve Birleşik Amerika'nın, 
millî kaynaklariyle ordusunu silâhlandıracak 
kuvvetli bir Türkiye ile gerçek güvenlik ve 
dostluğun kurulacağı anlayışına itibar göster
melerini bekliyoruz. 

Saıym (milletvekilleri, NATO paktı karşı
sındaki 'durumumuzu 'böylece belirttikten son
ra, bir hususa önemle değinmek istiyoruz. NA
TO anlaşmasının tesirli bir şekilde işleyişiyle 
ilgili olmak üzere, Birleşik Amerika ile aramız
da yapılan ikili anlaşmalar, bugün kamu »oyun
da ciddî bir üzüntü konusu haline gelmiştir. 
Bu ikili anlaşmaların Türkiye'nin hükümran
lık haklarına asla gölge düşürmemesi ve müt
tefik Amerika'ya karşı Türk Milletinin muha
faza etmek istediği iyi duyguları zedelememesi 
için biran önce ıslahı bir ihtiyacıolarak belir-
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mistir. Türkiye'yi NATO camiasından ve Batı 
demokrasi âlıemiııden uzaklaştırma yolunda 
yapılan »istemli çalışmaların ve propagandala
rın özellikle ikili anlaşmalar konusunda yoğun
laştığı ve bunun Amerika Milleti ile Türk Mil
leti arasında güven sarsıcı vüsatte önem kazan
dığı bir vakıadır. Milletler arasındaki ittifak 
ve anlaşmaların gerektiğinde tesirli bir şekilde 
işliydbiimesi için, dostlukların ve ittifakların 
milletlerce tam olarak yürekten benimsemiş ol
masına ihtiyaç vardır. 

Karşılıklı menfaat ve mânevi itibar denge
si bozulur veya gölgelenirse bundan zarar gö
recek olan doğrudan doğruya, dostluk ve itti
fak anlaşmaları olur. Bu bakımdan NATO bün
yesi ve çerçevesi içerisinde ve onum uygulan-
masiylc ilgili olarak akdedilmiş ikili anlaşma
larım şüphe ve tereddütle id en ve bir tarafı yara
layıcı mahiyetinden süratle kurtarılması lâzım
dır. Hükümetin bu konuda evvelce başlamış 
olan çalışmalarını sonuca ulaştırmak için, gay
ret sarf edildiğine dair beyanları memnuniyet-
le ve dikkatle izlemekteyiz. Bu sahada yapıla
cak çalışmalarda, Hükümeti destek 1 em ey i görev 
saymaktayız. Çalışmalar olumlu bir sonuca 
'biran evvel ulaşmadığı takdirde bundan hem 
NATO'nun lıom de Türk - Amerikan dostlu
ğunun zarar göreceğine şüphe edilmemelidir. 

Değerli milletvekil 1 eri, 

Bir nıendeketin ekonomik gücü, o memleke
tin askerî gücünün temelini teşkil eder. Başka 
bir deyimle, ekonomik güçilerden mahrumiyet 
askerî gücün de miaihrumiyetiın ifadesidir. Dış 
görünüşü ile Millî Savunma Bütçemizin büyük 
mir rakamı kapsamış olmasına rağmen, dünya
nın diğer ordulariyle kıyaslandığı zaman er ba
şına yapılan en az masrafın Türk Ordusuna 
aidöknası düşündürücüdür. İyi bir millî savun
ma, milletin bütün inkişaf alanlarında ileri bir 
seviye isi ter. Millî hayatın mulhtcllif sahalarında
ki noksanlıklar ise, hem millî savunmas politi
kamızın başarısını aksatır, hem de- vatanı müda
faa edecek Türk evlâtlarına daha büyük fe
dakârlıkların külfetini yükle*". 

Hükümetten bilhassa millî güvenlik ve harb 
ekonomisi bakımından hassas bulunmalarını is
tediğimiz husus şudur: Türkiye, bâzı stratejik 
önemde maddelere sahiptir. Pamuk , boraks, 

volfram krom ve petrol gibi. Bu stratejik madde-
•leıiitn iştotitoeMjnde yabancılara itibar gösterilınıe-
aııeMdir. Taımaımen Türk Devlettimiin elinde ve en 
azından Türk Devleti işletmeisinin hakimiyetin
de olmalıdır. Ekonomik kalkınmada stratejik 
maddelerin yalbancı sermaye statüsü içerisinde 
mütalâasıına asilâ taraftar değiliz. Bunun millî 
savunma gücümüzde büyük bir zaıf olduğunu 
açıkça 'belirtmek isteriz. 

Sayın milletvekili e ri, 
Bügühkü harb sanatının tem elinde ilim ve 

teknik yatar. Milletlerim kailkınımaismın teme
linde de ilim ve teknik vardır. İlim ve tekniği 
relhiber yapan en büyük onganizasyom olan Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine büyük vazifeler düşmek
tedir. İlim ve telkniğe ekonomik hayata, özel
likle ondu faaliyetlerine intikal ettirecek en 
'büyük müessesenin Türk Silâhlı Kuvvetleri ol
duğuna inanıyor ve bu alandaki 'gayretlerin 
Türk erinin, Türk jeopolitiğinim şartlarına uy
gun olarak plânlı bir şelkilde yürütülmesini di
liyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 
Millüî bütünlüğüne ve özgürlüğüne salhıip her 

memlekette, silâhlı kuvveti erin hedefi, millî sa
vuranı anm gerdkli kıldığı haillerde haı^bdir. 
Ilarlb potansiyelinin en mühim unsuru ise mo
raldir. Üstün moral hor zamıan maddeyi hattâ 
•çok zaman tekniği dahi yenmiştir. Milletler 
/moral alanda çöknıedı'Jkleri talkdıirdc savaş güç-
l'orfira kaybettımezler. Si'lâhlı kuvvetlerlim moral 
kaynağı ise millettir. Bu bakımdan, iç huzuru 
bozan her faaliyet, aynı zamanda T ürik Silâhlı 
Kuvvetlerinim de morallimi sarsar. Bugün içim 
ömemM olan morali faktörleri şöyle ö'zeitleanelk 
mümkündür:. Bugün millî güvenliğimize mües
sir olan ve bir nevi yeni soğuk harlb niteliğini 
taşıyan unsur; memlekette idoolajifc hâkimiyet 
kunmafc hevesleridir. Memleketin 'gerçeklerini 
kenara itere'k meydana çıkan bu hevesler, aşı
rı sağ ve aşırı, sol akımlar halinde kendisini 

'göstermekte, fakat her ikisi de hâkimiyetlerine 
'ihtilâli vasıta yapmaya havesli görünmektedir
ler. Bir taraftan şariattan bahsederken, diğer 
taraftan da Türkiye'yi bir sömünge olanak gös
terip, onun kurtuluşu için milleti hiç alışık ol
madığı proleter - burjuva ayırımı ile sınıf düş
manlığıma teşvik etme yolunda gayretler sarf 



M. Meclisi B : 57 18 . 2 . 1967 O : 1 

edilmektedir. (Alkışlar) Ne büyük Türk Mille
tine ne de şerefli Türk Silâhlı Kuvvetlerime, bir 
sömürge Devlet ve bir Devletin ordusu itham
ları reva görülemez. Milleti ve ordusunu böyle 
bir zillete katlanacak zanneden gaflet ve hıiya-
oıet unsurları, karşılarında bütün bir milletin 
kahredici gücünü bulacaklardır. (Bravo sesle-
ri) 

Rejim ve memleket güvenliğinin bekçiliğini 
yapan Türk Silâhlı Kuvvetlerine, siyasi mak
satlarla sokulmak istenilen aşırı sağ ve aşırı 
sol akımlara karşı Türk Silâhlı Kuvvetleri, ken
di komuta zinciri içerisinde ve 'bir bütün halin
de cevap vermesini her zaman bilmiştir ve bun
dan sonra da bilecektir. (Alkışlar) Memleket
te moral sarsıntısı yaratabilecek bir diğer un
sur da; ihtilâl söylentileridir. 

Sayın Başbakanın Adalet Partisi kongrele
rinde iktidara karşı bir saldırı ihtimâli inden 
bahsetmesi ve halkı silâhlı mukavemete ve di
renmeye davet etmesi ile başlıyan bu konudaki 
huzursuzlukların devamında fayda umanlar 
el'an mevcuttur. Biz, C. H. P. olaraik inanıyo
ruz ki, memlekette bir ihtilâl ortamını yarat
mak isıtiyen taihrikçjiler ve ihtilâli vardıklarınım 
ve gayelerinin âdeta ümidi ve gıdası haline 
getirenler, karşılarında her zaman demokratik 
nizama inanmış vatansever Türk Silâhı Kuv
vetlerini bulacaklardır. (Bravo sesleri) 

Türk Silâhlı Kuvvetlerini aşırı sağ ve sol 
tahriklerin âleti 'olacağımı zannedenler gaflet 
içerisindedirler. Bir gizli NATO alarmımı dahi 
bir ihtilâl başlangıcı zannedecek kadar ihtilâl 
hallerine kapılmış olanlar daima hüsrana uyrı-
yacaklardır. (Bravo sesleri) 

Sayın milletvekilleri, 
Gerek aşırı sağ ve gere'k aşırı sol ve gerek

se 27 Mayıs düşmanlığının birleştiği ordu aleh-
ıtarı hedefte, faaliyetlerini ayrı ayrı istikamet
lerden düzenliyenlerin Türk Milleti ile o<rdusu, 
Türk vatandaşı ile Türk subay ve kumandan
larının aralarındaki sevgi ve güven bağlarını 
koparmaya güçleri yetmiyecek'tir. 

Değerli milletvekilleri; 
C. H. P. Meclis Grupu olarak, Hükümetin 

getirdiği ve malî imkânlarımızın vüsaitli misbe-
ıtinden, Türk Silâhlı Kuvvetlerimize ayırdığı 
8 milyar 926 milyon 187 bin liralık tahsisatı az 
bulmakla beraber, milletçe içerisinde bulundu

ğumuz şartları dikkate alarak aynen kabul edi
yoruz. Ancak, bugünkü dünya şartları karşı
cında Millî Savunma Bütçemizin bu yıldan iti
baren bir yatırım bütçesi niteliğini taşımış ol
masını candan isterdik. Bunumla beraber 55 mil
yon liralık haüb sanayii yatırımının bütçede 
yer almış elmasını bu alanda olumlu ve fakat 
daha çok sembolik bir adım olarak kabul edi
yoruz. 

Sözlerimize som vermeden evvel, Sayın Milî 
Savunma Bakanımızın aynı zamanda cevap ver
mesi ricasında bulunduğumuz başlıca temenni
lerimizi belirtmek istiyoruz. 

1. Genelkurmay ve Millî Savunma Bakan
lığımızın görev ve yetkilerini tâyin edecek olam 
kanunların süratle T. B. M. M. ne sevk edil
mesi. 

2. Gerillâ eğitimini özel bir eğitim olmak
tan ziyade bütün Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz 
için daha yaygın bir eğitim oiması yolunda gay
ret .gıöslterilmesi, 

3. SJvil savunıma hizmetlerini şeklîlîMem 
kurtarıp, 'milletçe başarılı bir is)tlika>meıbe, yönel-
tilmesi için, Millî Savunma Bakanlığının İçiş
leri Bakanlığı ile yakım temas sağlaması, 

4. Yurt kalkımma'sınıda Türk SilâMı Kuv-
vet'leririm ordu dışındaki faaliyetlerine; temel 
görevlerini aksatmıyacak şekilde Anayasanın 
129,ucu maddesine göre palânlı bir veçlhe veril
mesi, 

5. İzmirkle bulunan Müşterek NATO Ka
rargâhı personelinin, büyük kısmı ile ve bilhas
sa komutanı ile önemli başkanlıkların Türk su
bay ve kumandanlarına devredilmesi yolundaki 
gayretlere hız ve kuvvet verilmesi. 

C. H. P. Meclis Grupu adına sayın millet
vekillerine ve mevcudiyatiyle iftihar ettiğimiz 
şanlı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kahramam men
suplarına derin sevgi ve saygılarımızı suna
rız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın-Hüseyin Ataman. 

M. P. GRUPU ADİNA HÜSEYİN ATA
MAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Silâhlı Kuvvetlerimizin mümtaz 
temsilcileri; Millet Partisi Grupu adına hepinizi 
saygı ile selâmlarını. 

Millî Savunmanın 1967 senesi bütçesinin Mil
letimiz ve Silâhlı Kuvvetlerimiz için hayırlı ol
ması temennisiyle söze başlıyorum. 

— 389 — 
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1967 Millî Savunma Bütçesi, geçen seneden 
548 265 000 lira fazlasiyle 3 926 187 007 lira ola 
rak huzurunuza sunulmuştur. Artış miktarı 
% 16,23 tür. Parlak bir netice bu. Fakat, mü
saadenizle şimdi bu zahiri görüşü biraz vuzuha 
kavuşturalım. 

1966 Millî Savunma bütçesi 3 878 500 000 li
ra olarak Hükümete sunulmuş ve 3 377 000 000 
lira olarak kanunlaşmış, 495 milyon küsur li
rası 1966 malî yılı içerisinde ikinci safhada kar
şılanması öngörülmüştü. Bu 495 milyon lira 
bugüne kadar karşılanmadı. Bu yüzden sefer 
stoklarının temini 1964 - 1965 senelerinde ol
duğu gibi mümkün olamamış, muhrip alımı için 
teşebbüse geçilememiş, özellikle yiyecek, giyim, 
kuşam savaş gereçleri ve taşıma tertipleri ile 
ilgili hizmetler kritik bir durum arz etmiştir. 
Bunu geçen seneki bütçede de burada aynı tarz
da konuşmuştum. Şu halde, 1967 senesi hakiki 
artışı 548 milyon değil, sadece ve sadece 52 mil
yon küsur liradır ki bu da % 1.36 gibi bir artışı 
ifade eder. Bu Millî Savunma bütçe raporunda 
da aynen ifade edilmiştir. 

1967 senesinde milletlerarası anlaşmaların 
Millî Savunma Bütçesine yükliyeceği külfetler 
ise 34.5 milyon liradır. 1966 senesinde işçilerle 
yapılan sözleşmelerin tahmil ettiği külfet bu 
yekûna dâhil değildir. Personel Kanununun 
yükliyeceği külfet ise 1967 bütçesine konmamış
tır. Çünkü bu kanun daha kanunlaşmamıştır. 
Halbuki bu kanunun biran evvel kanunlaşma
sı ise Silâhlı Kuvvetlerimiz için hayati önem 
taşımaktadır. Binaenaleyh Meclisten bunun biran 
evvel kanunlaşmasını da bu vesile ile istirham edi
yoruz. 

Şimdi .arkadaşlarım, eğer 1966 senesinin haki
kî ihtiyacını esas olarak alırsak 1967 senesindeki 
52 milyonluk hakikî artış: Silâh altına alınacak 
er kaynağındaki artışı mı, fiyat yükselişini mi, 
yeni güler kanunlarının yürürlüğe girmesini -mi, 
yeni kurulması öngörülen birliklerin ihtiyacını 
mı, yeni harb sanayiinin geliştirilmesini mi, işçi
lerle yapılan sözleşmeleri mi, 1967 senesinde mil
letlerarası anlaşmaların Millî Savunma Bütçesine 
yükliyeceği 34,5 milyonluk harcamaları mı karşı
layacaktır? 

İşte 1967 senesi Millî Savunma Bütçesinin ha
kikî çehresi budur. Saym Millî Savunma Bakanı 

212 milyonluk stokların bu sene de yapılamıyaca-
ğını ifade etmiştir. Halbuki Saym Bakan geçen 
sene bu kürsüden bütçe dolayısiyle yaptığı konuş
mada, iç. ve dış durumun izahından sonra sözle
rine şöyle devam etmiştir: «Millî stratejideki ça
lışmalarına 1964 yılından itilbaren başlanmış Hü
kümet temel görüş ve politikasını ortaya koymak 
zaruretine inanan Genelkurmayımız, plânlı ve bi
limsel bir çalışma ile, «Türkiye Cumhuriyeti po
litik direktifi» hazırlamış silâhlı Kuvvetler Ko
muta Konseyinden de tasvibalmmak suretiyle 
Hükümetimize sunulmuştur. «Genelkurmay Baş
kanlığımızca bu politik direktifin ışığı altında 
millî bir .stratejik konsopt etüdü yapılmış bulun-
ımaktadır.» ve devam ediyor: 

«tç ve dış tehdit ve tecavüzleri gözeterek ha
zırlanan millî stratejik konsepti kabiliyet ve im
kânlarımız açısından da incelemiş ve sonuç ola
rak silâhlı kuvvetler bünyesi meydana getirilmiş
tir. Bu bünyenin gerçekleşmesi için yıllara bö
lünmüş, «Küvet hedefleri» tesfbit edilmiştir», bu
yurmuşlardı. 

Buna rağmen, Saym Millî Savunma Bakanı 
212 milyonluk stokların bu sone de yapılamıyaca-
ğını Komisyonda ve Senatoda ifade etmiştir. Pe
ki, o halde yıllara 'bölünmüş, «Kuvvet hedefleri» 
nerede? Stoklar, bir harbte yardım gelinceye ka
dar 90 günlük bir zamanı karşılıyacaktır. 

1964, 1965 1966 ve 1967 senelerinde verilmi-
yen 212 milyonluk tahsisatın verilmemesinin mâ
nası bizoe şudur: Bir harbde top var, tüfek var, 
mermi yok.. Gemi var, tayyare var, tank var, 
kamyon var, benzin yok... 

Bir harbde kullanılmaz hale gelen veya talh-
ribedilen top, tüfenk, tank, tayyare yerine yenisi 
konulmıyacak demektir. Bizee mânası bu. 

Kaldı ki, binlerce millik uzaklardan gelecek
lere bel bağlamak aısla caiz değildir, çünkü gele
cekleri şüphelidir, çünkü düşmanın binlerce de
niz altısı'denizleri kontrol altına alacaktır. Geldi
ğini kalbul etsek bile bunları salı illerimizden cep
helere götürmek belki mümkün olmıyacaktır. 

Harb Sanayiini ihya hususunda girişilen şa
yanı şükran teşebbüs de muvaffak olunsa ve ken
di fabrikalarımız her şeyi yapacak kudret ve ka
biliyete gelse daıhi, fabrikalardan bunları cephe
lere götürmek pek zor olacak veya çok geç ulaş
tırılacaktır. Bunları harb patlamadan evvel cep-
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nelerin gerisinde muayyen bölgelerde ve gayet 
emin olarak barışda depolamak ve hazır bulun
durmak lâzımdır. Çünkü harbte karayollarının 
muayyen geçitleri düşman tarafından .atomla 
kirletileibilir ve uzun zaman kullanılmaz hale so
kulabilir. Bütün bunları bilen ve sırtlarında bun
ların mesuliyetini taşıyan komutanlarımızın ge
celeri rahat uyku uyuyaibîldiklerini zunnetmiyO' 
rum. İhtiyaçların büyük kısmını yardımdan bek
lemek ve asgarisini memleketten temin düşünce
si de sakıttır. Esasen memlekette istihsal ve sa
nayi ilerledikçe Amerikan yardımı azalmaktadır. 
Bunu geçen sene Sayın Millî Savunma Bakanı 
bu kürsüden şöyle ifade etmiştir: «Memlekette 
imal ve istihsal edilmelerinden dolayı Amerikan 
askerî yardım programından çıkarılan malzeme
nin 1965 yılındaki miktarı 400 milyon lirayı bul
muştur. 1966 yılında ise 450 milyon lira civarın
da olacağı tahmin edilmektedir.» demişlerdir. 

O halde biz esasen müttefiklerimiz tarafından 
ihtiyaçların büyük kısmının memleketimizce te
min «dilmesine zorlanmaktayız. 

Şimdiden memleketimizde Amerikaca her ya
pılan ortalama 168 milyon dolarlık askerî yardı
mın yakın olarak 1/3 i kesildi demektir, eğer ye
ni konuşmalarla yeni yardımlar temin edilmezse. 
Hele harfe esnasında yardıma bel bağlamak asla 
caiz değildir. Size bir misal vereyim: 

1943 senesinde Genelkurmay harekâtında va
zifeli ilken şimdiki Genelkurmay lojistikinin esa
sını teşkil eden malzeme bürosunu kurmaya me
mur edildim. Kurduk ve işe başladık, o zaman 
sahnede Amerikalılar yok, yardım işleri İngiliz
lerle görüşülüyor. 

Malzeme gelmeden evvel Mersin ve İskenderun 
limanlarının kapasitesi üzerinde İngilizlerle ilk 
çatışma oldu. İngilizler az malzeme vermek için 
bu limanların kapasitesini az olarak hesaplıyor
du. Neticede İngilizlerin dediğinin bir misli fazla 
malzeme boşaltmaya muvaffak olduk. Fakat bo
şaltılan malzeme ekseri ahvalde bizim istedi
ğimiz malzeme değildi. Meselâ vapurdan mani
festolara göre tank çıkacak yerde dikenli tel çı
kıyor. Bunun üzerine İngilizleri konuşmaya çağı
rıyoruz «oh, yes, excuse me» diye söze başlıyor
lar. Bir yanlışlık oldu, bir daha tekerrür etmez 
diyorlar. Yine manifestolar geliyor. Top boşalt
maya hazırlanıyoruz bu defa da vapurdan top 
yerine tank paleti çıkıyor, tekrar «oh, yes excuse 

me.» Bir yanlışlık oldu, rıhtım bombalandı, karı
şıklıkta yanlışlıkla bunlar yüklenmiş, diyorlar. 

Waşington Ataşemizden yazı alıyoruz • «Şu 
kadar yüz Şerman tankı, şu kadar bin ton mal
zeme şu manifesto ile şu vapurlarla ve hibe fas
lından gönderildi» diyor. Aylar bekliyoruz, bir 
şey yok. Elektrikçi, kaynakçı, tevsiyesi, tornacı, 
makinist gibi sanatkârlar yetiştirilmek üzere yüz
lerce genç Türk askeri Mısır'a gönderiliyor. İçle
ri vatan aşkiyle yanan bu gençlerden hususi mek
tuplar alıyoruz, şöyle diyorlar : 

«Yarbayım, memlekete gönderilen Valantayn 
tanklarını biz çöldeki tank mezarlıklarında birkaç 
tanesini bir araya getirerek bir tank yapıyoruz 
ve bir revizyondan sonra vapura bindiriyoruz. 
Haberiniz olsun.» 

Sonra öğreniyoruz; bize hibe faslından Ame
rika'dan gönderilen Şerman tankları İngilizler 
tarafından çöl muharebelerinde kullanılmış, on
ların yerine parası mukabilinde İngilizler bize 
mezarlıklardan bizim çocukların terekkübettikle-
ri Valantany tanklarını göndermişler. Hibe mal
zemenin bir kısmı da yolda yatmış. İşte bîr harb 
esnasında yardıma bel bağlıyanlar için misal. 
Bunun için geçen sene de arz ettiğim veçhile 
yardımların şeklini ve istikametini değiştirmeye 
çalışılmalıdır. Yaptığımız ve yapabileceğimiz 
malzemeyi aynen değil, Norveç'in ve evvelce İtal
ya'nın yaptığı gibi, yardımı para ve iptidai mad
de olarak almalı ve bu suretle hem memlekette iş 
hacminin genişlemesine ve hem de kurulmasına 
başladığını minnet ve şükranla karşıladığımız 
harb sanayiimizin yerleşmesine ve inkişafına im
kân verilmelidir. Bu imkânın tahakkuku Türki
ye'nin emniyet meselesinin dörtte üç halli de
mektir. 

Sayın arkadaşlar; 

Abdülaziz zamanında Haliç'teki tersaneleri
mizde altıbin tonluk zırhlılar yapabiliyorduk. 
«Tophanei Amire» damgalı 7,5 ve 10,5 luk toplar 
Birinci Cihan Harbinde, İstiklâl Harbinde ve 
hattâ daha sonraları ordumuzda kullanılmakta 
idi. Biz bunları kullandık. Bugün neredeyiz? İle
ri mi gidiyoruz, geriye mi? 

Silâhlı Kuvvetlerimizin NATO standardına 
ulaşması için 27 milyar Türk Lirasına ihtiyacol-
duğu hesaplanmıştır. Bunun için Amerika'dan 
1970 senesine kadar 630 milyonluk bir yardım te-

— 391 — 



M. Meclisi B : 57 18 . 2 . 1967 O : 1 

min edilmiştir. Memnuniyetle hattâ şükranla 
karşılarız. Bu neticeyi alanları da takdir ve 
tebrik ederiz. Alman, İtalyan ve Kanada yar 
dımlariyle bu miktar 7 milyar Türk Lirasını ge
çecek demektir. Bu müddet zarfında biz de gay
ret edip bu miktara bir şeyler ilâve etsek 27 mil
yar olan Silâhlı Kuvvetlerimizin en az 1/3 mik
tarı NATO standardına girecek demektir. 

Benim bildiğim 1930 senesinden beri bu ih
tiyaç söylenmiş fakat hiçbir tedbir alınmamıştır. 
Yalnız karşılığında «iktisadi durumumuz hele bir 
düzelsin, biz orduya istediğinden fazlasını vere
ceğiz» cevabı alınmıştır ve bu suretle Millî Sa
vun Bütçesi «tamam, orduya selâm» ile kanunla
şırdı. Fakat bu tarzda kanunlaşan bütçeden bir
kaç ay sonra Mussolini Venedik Sarayının balko
nundan meşhur nutuklarından birini söyler ve 
der ki: «Gözlerimiz Doğuya çevrilmiştir.» Bu işiti
lince hemen Ankara'da Devlet ricali merhum Ma-
reşal'm makamına gelirler, konuşurlar ve arka
sından da teşkilât ve harekâttan alâkalılar çağrı
lır, haritalar açılır, ihtiyaç cetvelleri okunur ve 
fevkalâdeden Millî Savunmaya milyonlar verilir, 
silâhlar alınır ve teşkilât takviye edilirdi veya 
yeniden kurulurdu. 

Dördüncü Koalisyonda da Kıbrıs durumu 
dolayısiyle buna benzer şartlar altında birkaç yüz 
milyonu gözünü kırpmadan Silâhlı Kuvvetlere 
vermiş ve birçok ihtiyaçlarını temin etmiştir. İşte 
bu birkaç yüz milyon verildikten sonradır ki, Dış
işleri Bakanımızın sesi daha başka türlü duyul
maya başlamıştır. Fakat bugünün harbi o rinde bu 
tip tahsisat hiçbir işe yaramaz. Ordu hazarı ile 
ve seferberlik bile yapamadan kendisini harbin 
içinde bulacaktır. Bunun için her şeyin barışta 
ve zamanında temini lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar; 
Bugünkü millî savunma politikamız en çok 

üç hususun tesiri altında bulunuyor. 
1) Büyük Pctro'nun vasiyetnamesini esas 

alan büyük komşumuzun değişmez devlet siyaseti, 

2. — Megalo İdea 
3. — Dostlarımızın ittifakına olan inanç 

ve güvenimiz (Kıbrıs dolayısiyle Joihnıson'un 
nıektulb undan öğrendiğimiz acı hakikatler ve 
aldığımız dersler )> 

Bu üç «sasıtan birinciısii ve ikincisi aynı ka-
naıkteri haizdir. Bunlar kendilerini kuvvetli,, 
Türkiye'yi zayıf talıdukları zaman saldırırlar. 

Aksi, 'kendilerini zayıf, Türkliye'yi kuvvetli 
gördükleri zaman çelkilirler ve müsait zamanı 
'kollarlar. Fakat her ikisi de hedefe ulaşmak
tan asla ve asla va^geıermeızler., 

1945 İkinci Cihan Harbinin gıaliip Rusya'
sı dünyanın uımumi duram/undan ve orduları-
nı terhise Ikoyulan müttefiklerin halimden is
tifade ederek Büyük Pietrıo'nun vaısiyetnamıe-
sinin hedef O'laraik gösterdiği boğazlardaki 
amelilerini taıhalkikulk ctıtimuclk ve Birinci Ci
han Harbinde bizse iadeye mecbur olduğu El-
vıiyei Selâsiye'yi geri almak üzere teşebbüsle 
geçti. Fakat gördüğü sent mulkabele sonunda 
bu isteğine nail olamadı. Ancıak bunun yarat
tığı soğukluk Stalin'in ölümlüne kadar devanı 
'etti ve bu durum bizim NATO'ya girtmıemizin 
başlıca âmıili oldu. Omdan sonra büyülk komşu
muzun bize karşı olan durumu değişti ve iyi 
komşuluğun yeniden telsisine çalışıldı ve çalı
şılıyor. Biz de bundan memnunuz. Falkat bu 
değişikliğin sabeıbi ne? Günden güne kuvvetle
nen ve atoma da sahi'bolan Kızıl Çinlin Rusya 
toprakları üzıerinıdeıki etmeller/inin ortaya çık
masıdır. Rusya siyaseıtindeM bizıe -karşı olan 
yumuş armanın başlıca seıbelbi buldur. Fakat bu 
Rusya'nın Türkiye'ye karşı olan devlet siyase
tinin değiştiği mânasına geılımez. 

Bizans İmparatorluğunu ihyayı hedef alan 
Mıeıgalıo İdea .ise Birinci Cihan Harfbi netice
sinde ordusu kalmamış olan Türkiye'ye saldırı
lmış, falkat Anadolu'da yediği kahredici darfbe-
den sıonra geriye çekilmişti ve Megalo İdea bir 
'müddelt için unutulur gibi olmuştu. 

İkinci Cihan Harbinden sıonra kıandisline 
çeki düzen verince Kibrııs hadisesiyle ortaya 
çıktı, Megalo İdea şimdi Kıbrıs itadır, hedefine 
vanmak için beikTiyor, ufaJk bir za'fımıız atla
masına fcâffi geieoelk. Yeni Yunan Hükümetinin 
'beyanatı da buna misaldir. Hal böyle olduğu 
halde bıirçıolk arkadaşlar Millî Savunma Bütçıe-
'Sİnin iktisadi mülâhazalarla çıoğaltılaımıyacağı-
nı, 37 veya 27 milyara ihtiyacı olan SdlâMı 
Kuvvetlerin orduyu küçülitmefk suretiyle NA
TO standartlarına ulaşabilıecıeğini düşünüyor
lar. 

Arikadaşfer; bu bizi iyi bir neticıeye götüre
cek olan bir fikir değildir. Devlet siyaseti ma
lûm büyük komşumuz ve peykleri ile 700 kilo-
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metreyi aşan bir kara ve 1 500 kilomıetreyi ge
çen bir deniz cephemiz varıdır. Buna ilâveten 
'heşyüz kilometrelik bir derinliğe ulaşan bir de 
hava cephemiz vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATA
MAN (Devamla) — Efendim, istirham edece
ğim pek az bir şeyim kaldı... 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatibin kıonuş-
ımasını tamamlamasını kalbul ödemler lütfen 
işaret buyursun... Kaıbul eltmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. Buyurun efendim, devam edin. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATA
MAN (Devamla) — Millî Savunma politikamız 
bu ihtiyaca cevap verecek mahiyette yürütül
melidir. Bugün bu muazzam yükü taşıyamadı-
ğıımız içindir M, NATO'ya girdik ve en az bu 
işe yeterli hale gelinceye kadar da NATO Via 
kalmaya mecburuz. 

Silâhlı Kuvvetler teşkilâtınım hüyümıesi mi 
lâzımıdır, küçülmesi mi lâzımıdır; ancak mesu
liyeti sırtında taşıyan mesul makamlar bilebi
lirler. Memleket savunmıaısımıı asgari nie kadar-
lılk bir teşkilâtla mümkün olacağı hususunu 
müsaadenizle bu mesul şahıslara ve makamla
ra bırakalım ve bunlara inanalım. Güvenlik 
Kurulunda teslbit edilen temel görüşleri bir 
karara bağlıyan ve millî savunma politikasın
dan sorumlu olan Bakanlar Kurulu namına 
Millî Savunma Bakanının vazifesi mıemleket 
durumunun müsaadesi • Mıslbetmıde âzami tah
sisatı almaya, çalışmaktır. 

İşlte bu anlayış içinde olan Millet Partisi 
Meclis Grupu Millî Savunma bütçıeımizin ye
tersiz olduğu kanaatindedir. 

Bugünkü cihanı husumet ortasında Türk 
Milletinin yegâne dayanağı olan Silâhlı Kuv
vetlerimizin inkişafını büyük kısmiyle yar
dıma muhtaç bırakmak caiz değildir. Bu yar
dım, taşıma su üe değirmen çevirmeye ben
zer. Emniyetim izli büyük çapta yardıma terlk 
edemeyiz; büyük komşumuzun devlet siyasıeti 
ve Mıegalo İdea memleketimizden parça isti-
yen diğer devletler ortada iken.. Millî Savun
ma politikasını tesbit eden Millî Güvenlik Ku
rulu ve bu politikadan mesul olan Bakanlar 
Kurulu az da olsa mutlaka bir kaynak bulma

lı ve değirmeni yalnız taşuma su ile dönmek
ten kurtarmalı, Dünya milletleri içinde Türk 
vatandaşı Millî Savunmasına en az para veren 
vatandaş durumundan kurtulmalıdır. 

Millî Savunmanın saymakla birtımıeız ihtiyaç
ları arasında kendisini kuvvetle hissettiren bir 
de atış ve tatbikat arazisi mevzuu vardır. Kırk 
senedir bu mevzuun üzerinde zaman zaman du
rulur. Fakat her defasında tahsisat yokluğu 
yüzünden bir kenara itilir. Geıçen sene de bu 
hususta bir temenni de bulunmuş ildim. Müspet 
veya menfi bir cevap verilmedi. Halbuki bu
gün geçtikçe önem kazanmakta ve pahalılaş-
maktaıdır. Evvelce birkaç milyonla halli müm
kün olan bu iş bugün birçok yüz milyonları 
vermekle temin edilemez. Yarın belki milyar
lar da kâfi gelmiyeeektir. Bu hususun da eği
tim için ele alınması lâzıımgelir kanaatinde
yim. 

Sayın arkadaşlar; 
Bugün Vietnam'da, Vietkoniglar tarafından 

çok kuvvetli kara, deniz, hava ordularına karşı 
kullanılan gerilla muharebe sistemi başarı gös
termektedir. Bu sistem ile .Vietkonglar yarım 
milyona yaklaşan Amerikan kara kuvvetlerine, 
deniz kuvvetlerine, kahredici muazzam hava 
kuvvetlerine ve Güney Vietnam ordularınla 
karşı uzun zamandır dayanmaktadır ve henüz 
bir füttür alâmeti de göstermemiştir. O halde 
bu şekil muharebenin zayıfların kuvvetlilere 
karşı lüzumunda kullanacağı' bir imuhareibe 
şekli olduğu bir daha ispat edilmiş bulunmak
tadır. 

Böyle olduğuna göre, Millî Savunmamızın 
bu durumu tetkik etmek ve alman derslerden 
istifade etmek ve hakiki çehresiyle ve bizim 
gözümüzle bize intikal ettirmek için bu muha
rebe sahasına gönderilmiş tömsilcilerimiız var 
mıdır? Yok ise buraya temısiloi gönderilmek 
düşünülüyor mu? Bunu öğrenmek işitiyoruz. 

Vietnam'da muvaffak olan bu sistemin eğiti
mine <ardumuzda da çok daha büyük önem ve
rilmesi ve bu teşkilâtın yalnız orduda değil 
bütün memleket sathına (Eski avcı teşkilâtı 
yerline) teşmil edilmesini önemli olarak müta
lâa etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sözlerimi bitirmıeden evvel Silâhlı Kuvvet-

lerim'izdeki muvazzaf personelin yarınlarına 
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itam bir emniyetle bakabilmeleri ve fcaim bir 
huzur içinde çalışabilmeleri için şimdiye kadar 
büyük ihmale uğramış olan emeklilikten, şehit, 
•dul ve yetimlerinden babsedeeeğim. 

öeçen s-ene bu kürsüden eski eımıefcli bir 
Korgeneralin yeni emekli olmuş bir binbaşın
dan, bir Asıtsulb aydan çok daha az bir emekli 
maaşı aldığını dile getirdim. 

Bu sene de hayalhanenizde ilki levlha can-
lanıdıracağıım. 

Bundan bir hafta evvel,' eski rnulhıarip bir 
arkadaşımla Kızılay'a gelirken Bahçeliovler 
otobüs durağımda çok yaşlı, üstü. başı hayli 
yıpranmış seksenlik bir zatı arkadaşıım işaret 
lâdeırek dedi k i : Balk, bu zat Birinci Cihan 
Harlbinde Irak'da İmıam Muhammet Mulhanebe-
ısıinin kahramanlıdır. Bin'başı emeklisidir. Bek 
çok mıenkibeleri. varıdır, gidip hatırını soralım. 
Gittik, elimi Öpıtük ve hal hatır sorduk ve ara
baya bininoeye kadar yanında kaldık. O sıra
da dolmuşlar geçiyor, fakat ihtiyar asker git
miyordu. Ben sondum, çok beklediniz yoruldu
nuz niye dolmuşa binmiyorsunuz? Donuk na
danlarımı bana çevirerek isteksiz olarak şu ce
vabı verdi; «Oğul, otobüs bekliyorum. Doılmıuş-
lar 65 kuruş alıyorlar. Otoıbüs 40 'kuruşa götü
rüyor. Gidiş geliş farkı 50 kuruş. Ayda 15 lira 
'öder, bu benim için mühim bir paradır. Kuvve
ttim yok ki, çalışayım, emekli maaşıma bakııyo-
ırum,» Hıçkırıktarıımı 'tutamadıım. 

•Diğer levha : 
Tarih: 9 Eylül 1337 Sakarya'da Tiürik Or

dusunun sağ oenah mukabil taarruzları başla
mış. Düşman Duatepe ve imtidadı sırtlarından 
yığın halinde kaçıyor. Bir bataryamız açığa 
•çıkmış, kaçanlara ateş ediyor. Bu sırada ba-
ıtaryanm bir topu isabet alıyor. Şehit ve yara
lılar var. Bu yaralıların arasımda top çavuşu 
da yerde yaralı yatıyor, Genıç bir teğmen ça
vuşun yanına gidiyor, başımı dizine kaldırıyor 
ve- «Ahmet Çavuş, gayret, kemıdmli koyuverme, 
bak erler sana bakıyor» diyor. Mıecalsliz bir 
ısesle çavuş oevap veriyor: «Efendim, iş bildi
ğin gibi değil, şu düşmanın kaçışını gördüm 
ya; bu bana yeter, şu boız topraklara akan ka
niim helâl olsun. Çocuklarımı kurtarırsanız ev
vel Allah sonra Milletime ve size emanet.» 
'ediyor. Daha belki söyliyec>efcleri vardı, ama 
ısöyliyemeıdi. Gözleri topa takıldı ve orada sa

bit kaldı. (Çavuş Bilecik'in Pazarcık kazası 
köylerinden iki çocuk babası idi) Tafhiî böyle 
binlerce misal söylenebilir. 

İşlte bu insanlar ve bu insanların bıraktık
ları için Yüce Meclisinizden, Anayasanın em
rettiği sosyal adaletin tecellisini işitiyoruz. (Al
kışlar) Gıeçen sene de bu kürsüden konuşmuş 
ve Millî Savunma Bıalkanı yine bu kürsüden 
yaptığı beyanatta: 

«Atamaın'm bahsettiği Emeklilik Kanunu 
üzerinde çalışmalar vardır. • Yakın zamanda Bü
yük Meclise sunulacaktır.» diye buyurmuşlar
dı. Istırap çıelken ve memleket için kendisini 
harcamış olan ve her siene azalmakta olan bu 
insanlar bugün bu va'din yerine getirilmesini 
dörtgö'zle bekliyonlar. 

Bizim istediğimiz basit: Askerlikte rütbe 
'esas olduğuna göre; aynı rütbe sahiplerinin 
ne vakit emekli olunsa olsum hizmet .müddeti
ne göre aynı emekli maaişını almalarını teımin. 
•edecek bir kanun tasarısının Hükümetçe Mec
lise getirilmesidir. Bunu Millî Savunma Balka
nının vaitlerine dayanarak istirham ediyorum. 
Bu suretle çilekeş eski muhariplerin seneler 
ve senelerdir üzerinde titizlikle durdukları bir 
mevzu halledilecek, şehit aileleri dul ve yetim
ler feraha ve huzura kavuşacaklaırdır. 

Silâhlı Kuvvetlerimiiızi rahatsız eden bir de 
Askerî Yargı Kanunundan bahsetmek isterim. 
353 sayılı Kanunla değiştirilen askerî yargı 
sisteminin bugüne kadarki tatbikatında Silâh
lı Kuvvetlerin disiplin ve komutanlık otorite
sini ağır derecede zedeüyen, büyük mesuliyet
leri olan komutanları bunları yürütecek mü
eyyidelerden geniş ölçüde mahrum eden mah
zurları görülmüştür. Bu kanun yapılırken 
mahzurlarını o vakit söyledik, fakat müessir 
olamamıştık, tatbikat da bunun mahızıurlarını 
göstermiştir. 

Dünyanın en büyük demokratik memleket
leri silâhlı kuvvetlerinde dahi bulunmıyan bu 
sistemin, ordumuzun geleneksel disiplin ruhu, 
vazife anlayışı ve komuta otoritesinin muha-
fazaısını zararlı derecede ihlâl eden durumu 
karşısında, bu kanunun değiştiriimıesi lüzumu 
kendisini kesin olanak hissettirmiştir. 

En ileri demokrasi mıemleketi olan Ameri
kan askerî yargılama sistemi dahi, öncıe silâh-
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lı kuvvetlerimizde uzıun yıllar tatbik edilmiş 
olan divanı harb sistemi ©sasına dayanmakta
dır. Bu sistemin bâzı tadillerle Silâhlı Kuvvet-
lerimiızıde de tatbiki tavsiyeye şayanıdır. Bu 
'husustalki bir kanun tasarısının Millî Savun-
ımaca Mıeclise getirilmesini zaruri görımelkte-
yiz. 

Çok dar olan zamıana sığdıraibildiğiim mâru-
aatıımı burada bitirdyOirum. 

Mâruzâtımda bû sene yapılması mümlkün 
olmıyan hususların gelecek sene bütçesinde na
zara alınmasını isItMıam eıderlken, muazzam 
Tünk Milletinin bugün dünyada tek müstaıkil 
ikaıimış parçası Türikiye'nin bir husumet dün
yası ortasında tek dayanağı, kanaatkar ve fe-
ıdaikâr Silâhlı Kuvvetlerimize inancımızı, sevgi 
ve takdirlerimizi beyan eder, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Y. T. P. Grup Başkan-
vekilliği Sözcüleri Recai Iskcnderoğlu'rıun he
nüz gelmediğini ve daha sonra söz vcıilmesini 
istiyorlar. Bu sebeple sıra T. İ. P. Grupu adına 
Sayın Behice Boran'ındır, buyurun. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; dış politika ile savunma politikası 
birbirine sıkı sıkıya bağlı konulardır ve artık 
gün geçtikçe bilinmektedir ki, dış politikamızı 
olduğu gibi savunma politikamızı da değiştir
mek, yeni esaslar üzerinde yeniden plânlayıp 
uygulamak zorundayız. 1967 bütçesinin 20 mil
yara yaklaşan tutarının 4 milyara yaklaşan bir 
kısmını Millî Savunmamıza ayırmış bulunuyo
ruz. Bizim gibi kalkınmak, sanayileşmek ve ya
tırımlarını artırmak zorunda olan az gelişmiş bir 
memleket için bu ağır bir malî fedakârlıktır. 
Bununla beraber, bu fedakârlıkla Millî Savun
mamızı ve emniyetimizi gerektiği gibi sağhya-
bilsek, orduzumu gerektiği gibi donatabil sek, 
hiç şüphe yok ki, böyle bir fedakârlığa hattâ 
daha fazlasına seve seve katlanırız. Ama bu 
konuda benden daha yetkili olan kimselerin de 
teferruatı ile anlattıkları, izah ettikleri gibi 
hem böyle ağır bir fedakârlıkta bulunuyoruz, 
hem de maalesef istenilen amaçlar gerçekleşmi
yor. 4 milyara yaklaşan, yani 3 milyar 900 kü
sur milyon olan Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinin 3,5 milyara yakın bir kısmı cari harca-

I malara gidiyor. Sayın Tunçkanat'm Senatoda 
I ayrmtılariyle verdiği izahata göre, Ordumuzun 
I donatımı için ayrılan meblâğ aslında, geriye ka-
I lan 500 milyon dahi değildir, yatırımlar ve diğer 
I masraflar çıktıktan sonra Ordunun donatımı 
I için kalan meblâğ 55 milyon gibi gayet yetersiz 
I bir meblâğdır. Bu durumda donatımın cksikli-
I ğini dış yardımlarla, Amerikan yardımlariyle 
I telâfi etmek zorunluğu beliriyor. Bu konuyu da 
I Sayın Tunçkanat büyük bir vukufla inceleyip 
I tahlil ediyor. 
I İkili anlaşmaların mahzurları üzerinde bu-
I rada duracak değilim. Bunu dış politika konu-
I larmda uzun uzun belirtmiştik. Yalnız askerî 
I bakımından mahzurlarına kısaca değinerek ha-
I fırlatmak isterim. 

I Birincisi : Bir ordunun donatım bakımından 
bir yabancı devlete, tek bir devlete bu kadar 

J muhtaç hale getirilmesi elbetteki ordunun kuv-
I vetini değil, maalesef za'fını teşkil eder. 
I İkincisi : 1947 Yardım Andlaşmasmm meş-
I hur dördüncü maddesi gereğince verilen malze-
I meyi, silâhları, veren Devletin, Amerika'nın izni 
I olmadan kullanamaz durumda bulunuyoruz. 
I Üçüncüsü: Verilen teçhizat ve malzemenin 
I büyük bir kısmını belki çoğunluğu - rakamlar 
I elimizde yoktur - malzeme fazlası denilen, artık 
I az - çok demode olmuş malzemedir ki, bunların 
I bakım ve tamir masrafları yüksektir ve bugün-
I kü savaş tekniği standardı bakımından savaş 
I güçleri düşük olan silâhlardır. Meselâ, son 

olarak iki harb gemisi verildi ki, bunların 
I 23 yıllık gemiler olduğu belirtildi. Bunlar ha

len işler durumda gemiler olabilir ama bugün-
I kü savaş standardı bakımından bunlar yeter

li döğüşme gücünde olan 'gemiler midir suali 
elbette belirir.. 

I Dördüncüsü: ödünç ve Kiralama Kanunu
na göre verilen malzemeyi istendiği zaman alın
dığı hale ifrağ etmek şartiyle geri vermek mec
buriyetinde bulunuyoruz. 

Beşincisi: Bütün bu yardımlara rağmen 
Türk Ordusunun NATO standartlarına uygun 
bir şekilde teçhiz edilmiş olmaktan uzak bulun
duğu da belirtiliyor. Bu standarda erişebilmek 
için daha 37 milyar liralık bir masrafa lüzm 
görüldüğü belirtiliyor. 

I Altıncısı ve kanaatimizce en önemlisi: Dış 
| yardımlara bu kadar fazla bel bağlama dola-
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yısiyle ve de Amerikan'nm telkinleri neticesi 
kendi millî savunma sanayiimizin geliştirilme
sinin ihmal edilmş olmasıdır. Demek ki, bu du
rumda hem bütçemizde bizim gibi fakir bir 
memleket için ağır bir fedakârlığa katlanıyo
ruz, hem de millî savunmamız, emniyetimiz 
bakımından ordumuzun, gerektiği gibi donat
ma ihtiyaçlarının karşılanması bakımından 
arzu edilen sonuçları elde etmiyoruz. Bunun
la, beraberi millî savunma politikamızı ve stra
tejimizi değiştirmek ve yeniden plânlayıp or
ganize etmek lüzumunun gerekçeleri kanaati
mizce şu sıraladığımız hususlardan ibaret de
ğildir. Daha temel sebeplere inmek icabedilyor. 
Dünyadaki devletleri çeşitli kıstaslara göre. 
çeşitli gruplara ayırabiliriz. Fakat sanıyorum 
ki, millî savunma politikası ve stratejisi ba
kımından dünyadaki devletleri ikiye ayırmak 
mümkündür. 

Birinci katagorideki devletler: İşte geliş
miş, sanayileşmiş, güçlü devletlerdir ki, bun
lar millî savunmalarını kendi millî hudutları 
dâhilinde toprak bütünlüğünü muhafaza ve mü
dafaa etmek için plânlayıp uygulamazlar. Çün
kü onlarım kendi sınırları dışında deniz aşı
rı uzak yerlerde nüfuz sahaları, yatırımları, 
birtakım çıkarları vardır ki, millî hudutlar 
dışında uzak yerlerde verilmesi muhtemel 
olan mevzii savaşları hattâ bir üçüncü dünya 
savaşını göz önünde bulundurarak millî savun
ma politikalarını ve sratejilerini plânlarlar ve 
uygularlar. 

Bir de ikinci katagori devletler vardır ki, 
bunlar küçük devletlerdir. Bu devletler gemi
likle bizim gibi az gelişmiş olan devletlerdir 
Ama aralarında İsviçre, israil, İsveç, gibi 'ge-
lişmiış fakat küçük olan devletler de vardır. 
Bu devletlerin kendi sınırları dışında, uzak 
yerlerde böyle malî yatırımları, şirketleri, nü
fuz sahaları ve sairesi bulunmadığı için bu 
devletler millî savunma politikaları ve stra
tejilerini yurt müdafaası esası üzerinden plân
lanıp uygularlar. Hiç .şüphe yok ki, Türkiye'
nin durumu da bu ikinci kategoride olan dev
letlerin durumundadır. Oysa NATO ve ikili 
andlaşımalarla Türkiye kendi bünyesine ve 
menfaatlerine uymryan ve kendisinin tanzim 
•edip uyguiıyamadığı, kontrol etmediği bir stra
tejik plân ve örgütün içine dâhil edilmiş bu

lunmaktadır, çelişme ve zorluk buradan çık
maktadır. İkili andlaşmalar ve NATO mesele
si bu gerçekten, bu çelişik durumdan ayrı dü
şünülemez ve izah edilemez. Amerika Sovyet
lerle bir çatışmayı, yani bir üçüncü dünya sa
vaşı ihtimalini göz önünde bulundurarak, onu 
ve diğer Doğu Bloku memleketleri Kuzey'deaı 
Güney'e; Batı'dan Doğu'ya doğru uzanan bir üs
ler manzum esiyle çevirmiştir. Maksat bu üs
ler vasıtasiyle hem Sovyetlerde olup bitenler
den radar şöbekeleriyle haberdar olmak ve 
hem de gerektiğinde bu üslerden kaldırılacak 
bombardıman uçakları ve füzelerle Sovyetleri 
tahrib'edebilmckti. O tarihlerde Amerika'nın 
elinde uzun menzilli, kıtalararası füzeler olma
dığından bu üsler Sovyetlere yakın memleket
lerde kurulmuştur. Bu üslerin kurulduğu mem
leketler aynı zamanda Amerika'nın kabul et
tiği kademeli harb stratejisine göre Sovyetler
le savaşın ilk yer alacağı ve bu suretle Ame
rika'nın kendisini savaş tahriplerinden müm
kün mertebe tuzak tutmaya yarayacak sahalar
dır. Bu kademeli har'b stratejisi ve bu strate
jinin bizim memleketimiz için arz ettiği tehli
keyi yine Sayın Tunçkanat Senatodaki konuş
masında etrafiyle izah etmiştir. Bizdeki üs
ler bu stratejinin bir parçası olarak kurulmuş
tu]', Türkiye'yi savunmak için değildir. Bu 
stratejiye göre yürütülecek bir üçüncü dünya 
savaşının icaplarına göre Türkiye muamele gö
recektir. Türkiye'nin ilk safhada savunulmaz 
bir bölge okluğu, daıha geri hatlarda mevzilen-
mesi, tutunması gerektiğine hükmederse Ame
rika, o zaman Türkiye'yi feda etmekten çe
kinmez, sonradan çıkarmakla kurtarırım diye
bilir. Oysa biz Türkiye için savunmamız, saldı
rı her nereden gelirse gelsin ilk andan itiba
ren topraklarımızı karış karış müdafaa etmek
tir. Bii' dünya stratejisine göre, Amerika'nın 
uygun gördüğü bir stratejiye göre terk edil
mek, sonradan kurtarılmak gibi muamelelere 
biz elbette ki razı olamayız, olmamalıyız. Üs
lerin bizim arzumuz dışında bir savaşa sokmak 
tehlikesini taşıdığı konusu üzerinde daha ön
ce misalleriyle durduğum için burada bu ko
nuyu tekrar işliyecek değilim. 

NATO ise eşit şartlar üzerine kurulmuş ko
lektif bir güvenlik paktı değildir. Entegre 

I komutanlık müessesesi NATO'yu Amerika em-
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rinde bir örgüt haline getirmiştir. NATO'nun 
entegre komutanlık teşkilâtında İngilizlere ve 
Fransızlara bizlerden daha büyük, daha yük
sek yetkiler verdiği halde yine de entegre ko
mutanlık Amerika'nın emrindedir ve bundan 
dolayıdır ki Fransa NATO'dan bir hukukî 
andlaşma olarak çekilmediği halde NATO ör
gütünden eekilmıektedir. Bizim Silâhlı Kuvvet
lerimizin de hemen heme.n tümüne yakın bü
yük bir kısmının NATO emrinde oLduğu bilin
mektedir. Oysa bu durum Anayasamızın 
110 ncu maddesine tamamen aykırıdır. Bu 
madde - ki Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Türk 
Genelkurmay Başkanlığının emrinde olduğunu -
tasrih eder. 

Nükleer silâhların tetiği de Amerika'nın 
elindedir. Bunların kullanılıp kullanılmıyacağı 
hususunda karar verme yetkisi ona aittir. Bü
tün bu hususlar gösteriyor ki, NATO gerçek
ten eşitlik esasları üz'erine kurulmuş kolektif 
bir güvenlik paktı niteliğinde değildir. Zaten 
eşitlik olmadığını bir misali ele alarak da ga
yet kolaylıkla anlıyabiliriz, fiilî durum bakı
mından. 

Amerika buradaki üsleri vasıtasiyle bizi 
kendisinin lüzum gördüğü her anda arzumuz 
ve idealimiz dışında bir harbe sürükleyebi
lir. Bundan evvel de verdik, U - 2 uçağı me
selesi, 1,5 seneden az bir zaman önce Sam
sun'dan kalkıp Karadenizde düşürülen uçak 
meselesi ve İncirli Üssünden Lübnan'a gönde
rilen Amerikan askerleri meselesi. Bu üsler 
bizim denetim ve kontrolümüz altında olmadığı 
için, fiilen bizi Amerika, aramızdaki, andlaş-
raa hükümleri ne olursa olsun, bir Üçüncü 
Dünya Savaşı içine sokabilmek imkânına sa
hiptir. Halbuki biz kendi bakımımızdan ge
rekli gördüğümüz anda Amerika'yı bize yar
dıma mecbur edecek fiilî bir duruma sahip 
miyiz?.. Yine hatırlatalım, 1964 deki NATO 
'buhranında Johnson'un bize «siz müdahalo 
eder ve Sovyetler de size karşı çıkarsa biz 
size yardım edip etmemeyi düşünürüz» dediği 
zaman, bizim yapabileceğimiz elimizde ne im
kân vardı? Ancak andlaşma hükümlerini 
ileri sürerek kendisinin hukukan bize yardım 
etmek mecburiyetinde olduğunu bildirmek 
idi. Ama fiilen onu bize yardıma zorlıyacak 
elimizde bir imkân yokttu. Çünkü, onun biz

de üsleri var ve onlarla bizi maddeten fiilen 
bir savaşın içine sürükleyebilir; ama bizim 
oralarda üslerimiz, askerî tesislerimiz olma
dığı için, bizim elimizde ancak bir hukukî 
hüküm var, bize yardım etmeye mecbursunuz, 
diye. Bu durum da gösteriyor ki, arada ger
çekten bir eşitlik söz konusu değildir, mev
cut değildir. Biz, yukarda işaret ettiğim gibi 
iki katagori Devletten ikinci katagoride bir 
Devlet olduğumuz içindir ki, biz ancak va
tan müdafaası savaşları veririz. Saldırı hangi 
yandan gelirse gelsin, bir üçüncü dünya stra
tejisi ile ilgimiz yoktur. Böyle bir savaşa 
katılmakta bir çıkarımız yoktur, dün de izah 
ettiğim gibi. Bizim çıkarımız İkinci Dünya 
Savaşında olduğu gibi, bir Üçüncü Dünya 
Savaşının da dışında kalmak, bunun dışında 
kalmamızı sağlıyacak bir politika yürütmektir. 
Millî kurtuluş savaşları, vatan müdafaası sa
vaşları ise ayrı nitelikte bir strateji ve as
kerî taktiklere dayanır. Bunun için donatı
mı yetersiz, kalabalık bir orduya değil, da
ha küçük fakat iyi donatılmış ve hareket 
kaJbiliyeti yüksek bir odruya ihtiyaç vardır. 
Vatan müdafaası savaşlarında yedisinden yet
mişine kadar bütün halk seferber edilir ve 
ordu bu maksatla örgütlenmiş ve silâhlandı
rılmış halkla birlikte bir iş ve güc birliği 
halinde savaş verir. Vatan müdafaasında kulla
nılan silâhlar ve araçlar da emperyalist sa
vaşlarda, dünya çapındaki savaşlarda kullanı
lan silâhlardan ve araçlardan farklıdır. Millî 
kurtuluş savaşlarının hep bu taktikle, bu stra
tejiyle verildiğini görüyoruz. Bildiğimiz ka-
dariyle İsrail ve İsveç ordusunda ayrtı strate
ji ve taktik üzerinden örgütlenmiş ve dona
tılmıştır. Bütün bu mülâhazalarla diyoruz ki, 
hem Amerikan üslerinin ikili andlaşma ve bun
ların sonucu olarak meydana gelen durumun 
mahzurları, tehlikeleri üzerinde durmak, bun
ların izalesini istemek, hem de NATO ittifakı 
içinde kalarak durumun düzelebileceğini san
mak yanlıştır, bu bir çelişkidir. Çünkü üsler, 
ikili anlaşmalar ve NATO aynı strateji
nin, aynı askerî plânlamanın kısımlarıdır., 
hepsi bir arada organik bir bütün teşkil 
eder. Bütün bu sebeplerle Türkiye İşçi Par
tisi 1969 da NATO'dan çıkılması lüzumuna kaa-
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nidir ve buna bugün'den hazırlık olaraik şu 
tedbirlerin alınmasını teklif eder : 

1. NATO Entegre Komutanlığı emrine ver
diğimiz silâhlı kuvvetlerin ekonomik gücümüz, 
nüfusumuzla orantılı olarak ve başka mütte
fiklerin bu kumandanlık emrine verdikleri kuv
vetler de göz önünde bulundurularak azaltıl
ması. 

2. NATO'dan geri çekeceğimiz kuvvetlerle 
bağımsız ve millî bir savunma gücünün kurul
ması. 

3. Bu savunma gücünün bir millî kurtuluş 
savaşı stratejisi ve taktiğine göre eğitilip, 
donatılması ve halkla tam bir dayanışma için
de savaş yürütülmesi için özel eğitime tâbi tu
tulması. 

4. Millî Savunma sanayiimizin ihtiyaç-
larmıız seviyesinde geliştirilmesi, kendi yapa-
mıyacağımız slâhlar için de tek bir memlekete 
bağlanılması. 

5. Münhasıran NATO'ya aidolan üsler-
den başka ikili antlaşmalarla hiçbir yabancı 
devlete üs verilmemesi ve mevcutların tasfiye 
edilmesi. 

6. NATO ittifakı gereğince kurulmuş üs
lerin münhasıran Genelkurmay Başkanlığı
mız emrinde bulunması ve bu üslerin Türk ku
mandanlarının komuta zinciri içine alınması. 

7. Bu üslerde atom başlıklı silâhlar bu
lundurulmaması. 

8. Türkiye'de Amerikalıların emrinde olan 
radar şebekesinin Türkiye emrine ve Türk ko
mutasına verilmesi, aksi takdirde bu şebekenin 
derhal Türkiye'den sökülüp çıkarılması. 

9. İzmir'deki NATO Doğu - Akdeniz Ko
mutanlığının yurt dışına çıkarılması. 

10. NATO'ya tahsis edilen Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin her hal ve kârda Anayasanın 
110 ncu maddesi uyarınca Genelkurmay Baş
kanlığının emrinde bulunmasının sağlanması, 
yani entergre komutanlık prensibinin reddi. 

Sözlerimi bitirmeden önce Sayın Millî Sa
vunma Bakanından bir sorumuz vardır, bu 
hususu açıklamasını dileyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Boran, bir dakikanız 
kaldı. 

T. î. P. GURUPU ADINA BEHÎCE HAT-
KO (BORAN) (Devamla) — Geçen seneki 

konuşmamda da belirtmiştim : Geçen sene 
Karma Bütçe Komisyonunda Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesi konuşulurken Sayın Orge
neral Refik Tulga çok önemli ve çok ilginç 
açıklamalarda bulunmuştu. Bir yıldan beri 
Genelkurmay Başkanlığımızın millî bir stra
teji üzerinde çalıştığını, politik bir direktif 
tespit ederek, tetkik ve onaylanmak üzere Hü
kümete sunulduğunu bildirmişti. Hükümet 
bu politik direktifi tetkik ederken de çalış
malara devam edildiğini, millî stratejik bir 
konsept formüle edildiğini ve Silâhlı Kuvvetle
rimizin bünyesinin meydana getirildiğini belirt
mişti ve aynen şöyle demişti : «Şematik bir 
şey değildir bu, hiçbir yerden taklit yoluyla 
alınmamıştır, tamamen kendi ihtiyaçlarımız ve 
yurt savunmamız göz önünde tutularak mey
dana getirilmiştir.» Şimdi o zamandan bu yana 
tam bir yıl geçmiştir. Hükümetten öğrenmek 
istiyoruz, Genelkurmay Başkanlığımızın Hükü
metin tasdik ve onayına sunduğu politik direk
tifi Hükümetimiz tetkik etmiş midir, ne gibi bir 
karar alınmıştır? Millî stratejik konsept ve 
Silâhlı Kuvvetlerimizin bünyesi ve Silâhlı Kuv
vetlerimizin Sayın Tulga'nm izah ettiği şekil
de yeniden örgütlenmesi çalışmaları devam et
mekte midir, hangi safhadadır? Bu hususta 
Hükümet bizleri aydınlatırsa kendilerine müte
şekkir olacağız. Saygılarımızla (T. 1. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Cevad 
Odyakmaz. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAD OD YAKMAZ 
(Sivas) — Sayın Başkan, aziz milletvekilleri; 

Şimdiye kadar Adalet Partimizin Millî Sa
vunma Bütçesi hakkındaki genel görüşleri ge
çen yıllarda bu kürsüden belirtilmiş bulunuyor. 
Keza şimdiye kadar yine Millî Savunma bütçe
leri üzerinde alışılagelmiş tenkid yolları mev
cuttur. Biz bu yıl, bu alışılagelmiş tenkid yol
larından bir ölçüde ayrılmak ve Grupumuzun di
ğer bakımlardan olan görüşlerini belirtmek yo
lunu tercih ettik. Bu bakımdan Bütçe Komis
yonu raporlarında yer alan, daha önceden bura
larda ifade edilmiş, söylenmiş olan, Senatoda gö
rüşülürken belirtilmiş bulunan fikirlerden ayrı 
görüşlerimizi belirtmeyi esas aldık. Sözlerime 
başlarken bu hususu Yüce Heyetinize arz etmeyi 
zaruri gördüm. 
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Aziz arkadaşlarım, İstiklâl ve emniyetimizin 
gerçek teminatı olan şerefli Ordumuzun, her 
an mukaddes vatan vazifesini lâyiki ile ifa ede
bilecek maddi ve mânevi güçte bulunmasını sağ
lamak, kudretini geliştirmek ve onu modern or
dular seviyesine eriştirmek, millet olarak kaçı
nılmaz ödevlerimizdendir. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin hazır
lanmasında bu temel ilkeler hedef olarak alınmış 
ve bütçe, mevcut malî imkânlarımızla bu he
defe en kısa zamanda varabilecek şekilde dü
zenlenmiştir. 

Hakikatte Ordumuzun arzuladığımız üstün
lüğe kavuşabilmesi için bugünkünden çok daha 
fazla fedakârlığa katlanmamız zarureti vardır. 

Bu bakımdan Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin Devlet bütçesi içindeki payını çok gör
mek hatalıdır. 

Bilhassa son zamanlarda bâzı çevrelerde gö
rülen, Ordunun; bütçeye ağır bir yük tahmil 
eden müstehlik bir camia olduğu telâkkisi, biz
zat onun varoluş sebeplerine aykırı bulunduğu 
kadar, millî güvenliğimiz için de tehlikeli ve 
gerçek dışı bir görüştür. 

Ordumuzun kuvvet hedefleri; bugünkü dün
ya şartları içinde yalnız kendi millî menfaatle
rimiz ve yurt savunmamızı göz önünde bulundu
rularak Genelkurmay Başkanlığımızca tesbit edil
miştir. Türkiye tşçi Partisi Sözcüsü arkadaşı
mızın belirttiği gibi, bu, münhasıran NATO ga
yeleri ve Amerika'nın telkiniyle değil. Şimdiye 
kadar çeşitli yetkili ağızlardan belirtildiği veç
hile Türk kuvvet hedeflerinin tesbitinde daima 
kendi gerçek ihtiyaçlarımız nazarı itibara alın
mıştır. Hiçbir devletin şu veya bu çıkarı bu 
kuvvet hedeflerimizin tesbitinde bize esas olma
mıştır. Bunu tekrar belirtmekte fayda görü
rüm. 

Bütçenin Senatoda görüşülmesi sırasında 
Millî Birlik Grupu adına, şimdi de Türkiye İş
çi Partisi Grupu adına ileri sürülen ordu mev
cudunun azaltılması yolundaki temennilerine 
iştirak etmemize, evvelâ tesbit olunan kuvvet 
hedefleri bakımından, saniyen hukuken ve fiilen 
de imkân görememekteyiz. Hukukan imkân 
yoktur. Çünkü, Anayasamızın Millî Savunma 
hak ve ödevlerinden bahseden 60 ncı maddesi; 
«Yurt savunmasına katılma, her Türk'ün hak
kı ve ödevidir. Bu ödev ve askerlik vükümü 

kanunla düzenlenir.» der. O halde her Türk sa
vunmaya katılacak, yani askerlik yapacaktır. 
Bu ödevi düzenliyen Askerlik Mükellefiyeti Ka
nunu ise her erkek vatandaşın 20 yaşma girdiği 
senenin Ocak ayından itibaren ordu emrine 
girmesini âmirdir. Bu sarih hükümler muvace-
nesinde vatandaşların bir kısmına bu hakkı ta
nımak, bir kısmını haktan mahrum etmek kabil 
değüdir.Yeni bir kısmına askerlik yapacak
sın, bir kısmına yapmıyae aksın demek müm
kün değildir. 

Diğer taraftan ordu mevcudunun azaltıl
ması fikrine fiilen de iştirak etmiye imkân yok
tur. Çünkü bir yandan savunabilmek için tes
bit edilen kuvvet hedeflerine göre bugünkü 
kuvvete kati ihtiyacımız vardır. Arazimiz iti
bariyle, şartlar itibariyle. Geri yandan Türkiye 
dünyaida en çok genç nüfusa sahip ve nüfus aırıtışı 
en fazla olan ülkelerden biri olmam itibariyle de 
her sene askerlik çağına girenlerin miktarında 
azımsanmıyacak bir yükseliş vardır. Bunları 
da Silâhlı Kuvvetler bünyesine katmak ve sava
şa hazırlamak yine Anayasa'mızın hükümleri 
icabıdır. Binaenaleyh; bu hükümler muvacehe
sinde bir defa hukukan ve fiilen orduyu azalt
mak, kısmak, mevzuubahs olamaz. 

Mahiyetleri artık milletçe bütün çıplaklığı 
ile anlaşılmış bulunan malûm kimselerin arka 
niyetli davranışları yanında, Millî Birlik Gru
pu tarafından iyi niyetlerle yapıldığından şüp
hemiz olmayan temenninin, maruz hakikatler 
muvacehesinde şimdilik sadece zühule müste
nit bulunduğunu kayıtla iktifa edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizim için asıl önemli olan husus, bu genç 

vatan evlâtlarını savaş eğitimi yanında aslî hiz
met ve vazifelerini aksatmadan, askeri ruh ve 
disiplini haleldar etmeden toplum kalkınması
na müessir bir güç olarak katabilmektedir. Bi
zim hedefimiz budur. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin bu yöndeki çalışma
ları; tafsilâtı bütçe raporlarında görüleceği üze
re ; çok başarılı olmuştur. 

Bilhassa okuma yazma eğitimi, sanatkâr ye
tiştirilmesi, sağlık hizmetlerinde halka yardım, 
Harita Genel Müdürlüğü çalışmaları, Ordu Yar
dımlaşma Kurumunun yatırım alanlarına ge
niş ölçüde iştiraki, ağaçlandırma ve teraslama 
yolundaki üstün çabalar, kardeş köy projeleri' 
gerçekten öğünülecek değerdedir. 
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Millî Savunma Bütçesinin tanziminde üze
rinde durulması gereken önemli bir cihet de; 
Silâhlı Kuvvetlerimizi vücuda getiren kuvvet
lerin ; Türkiye'nin coğrafi, jeopolitik ve strate
jik durumu nazara alınarak modern harp icap
larına göre savunmamızı en müessir şekilde ya
pabilecek kudrette bulundurulmalarını sağlı-
yacak seyyal bir paya sahibolmaları imkânının 
kendilerine bahşedilmesidir. 

Bu durum, cari masraflar dışında, teslih ve 
teçhiz bakımından bütçenin kuvvetler arasında 
bu gayeyi temine matuf şekilde dağıtılmasını 
gerektirir. 

Oeşitli faktörlerin tesiri ile kuvvetlerden bi
rinin diğerine nazaran önem kazandı.'"] ahval
de, tereddütsüz bütçe paylarında değişiklik 
yapmak, Ordumuzun savaş kabiliyetini artırır. 

Bu itibarla Millî Savunma politikamızın ha
len bu temellere oturtulması gayretlerini şük
ranla karşılıyoruz. 

Kuvvet hedeflerinin tesbitinden ve kuvvet
ler arasında denge kurma lüzumundan bahse
derken bu çalışmalara yardımcı olmak maksa-
diyle, ehemmiyetli gördüğümüz bir - iki nok
tayı burada hatırlatmayı borç biliriz. 

Üç tarafı denizle çevrilmiş bulunan Türki
ye'mizde Türk Deniz Kuvvetlerinin Savunucu 
kudretinin gereken önemle gözönünde bulundu
rulacağı tabiidir. Ancak birçok devletlerde ve 
meselâ Amerika'da olduğu gibi bir savaş sıra
sında Deniz Kuvvetlerimize yardımcı olması ve 
hattâ onunla işbirliği yapması icabeden Sahil 
Muhafaza Teşkilâtımız bu bakımdan ele alın
malıdır. Kendisine yeni bir statü kazadırılıp bu
günkü kifayetsiz halinden kurtarılmalıdır. Kal
dı ki, bu teşkilâttan barışta beklenen hizmet te 
az değildir. 

Diğer yandan Türk Donanma Cemiyetinin 
bir kurum haline getirilerek Deniz Kuvvetle
rimizin gemi, silâh ve teçhizat ihtiyacına yar
dımcı bir kaynak olarak düzenlenmesini uygun 
görürüz. 

Hava Kuvvetlerimiz ile Türk Hava Kurumu
nun çalışmalarının topyekûn savunma yönünden 
ahenkli bir şekilde bağdaştırarak, millî imkân
larımızı kurum eliyle değerlendirip keza Ha
va Kuvvetlerimize yardımcı bir kaynak ya
ratmakta faydalar vardır. 

Sayın milletvekilleri, yatırım sahalarında ise 
her yıl için, önceden muayyen asgari sabit mik

tarların kabulünün prensip ittihazında hizme
tin selâmetle yürütülmesi bakımından zaruret 
vardı:*. Aksi halde geniş teşebbüslere girişileme-
mekte, ilerde bütçeye tahsisat konup konma
ması hususundaki endişeler yatırım sahalarına 
cesaretle girilmesini önlemektedir, önceden sa
bit değerler plânlaştırılacak olursa, bu takdir
de yatırımlara güvenle girişmek kabil olduğu 
gibi ordudaki işgücünü değerlendirmek ve mem
lekete yeni iş sahaları kazandırmak imkân dâ
hiline girecektir. 

Hilen S'lâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı millî 
bütçemiz ile dış yardımlardan sağlanmaktadır. 

Dış yardımların aksaması, azalması veya ta
mamen kesilmesi ihtimallerini göz önünde bu
lunduran Hükümetimizin 543 milyon liraya 
malolacak bir harb sanayiini kurmayı öngören 
P"ogram yaparak bu yıl ilk defa bütçemize; 
mütevazi de olsa; 117,5 milyon liralık bir öde
nek kovmuş bulunmaktadır. Şu halde yıllardan 
beri devam edegelen dış yardımlar yanında 
ufak da olsa devam etmekte olan harb sanavii-
mizin artık bize mahsus bir harb sanayii ha
line gelmesi ve ihtiyaçlarımızı karşılaması Ada
let Partisi iktidarı tarafından düşünülmüş ve 
tatbikatına bu yıl geçilmiş brivnmaktadır. Bu
nun ordumuz için, milletimiz için hayırlı olma
sını temenni ederiz. 

Yeni kurulacak harb sanayiimizle birlikte 
mevcut Gölcük tersanelerimizin ve döner ser-
maveli çalışan fabrikalarımızın ordumuz kadar 
millî ekonomimiz bakımından da en verimli ha
le getirilebilmesi için bâzı tedbirlerin süratle 
alınması lâzımdır. 

Mer'i Muhasebei Umumiye Kanunu ile Ar
tırma, Eksiltme ve îhale Kanunu savunma hiz
metlerinin istediği gizlilik, emniyet ve sürati 
sağlayamamaktadır. 

Sâri sözleşme yapılmasına yetki veren hiz
metlere ait ödeneklerin sirayetinin temin edil
memesi aksaklıklara sebebolmaktadır. Bilhas
sa dış piyasalardan alınacak malzeme, sipari
şinden birkaç sene sonra imâl edilebilmekte ol
duğundan müddetle mahdut sâri sözleşmeler, 
netice istihsalini önlemektedir. 

Koza askerî ihtiyaçlara öncelik tanınmasın
da zaruret vardır. Meselâ, Karabük Fabrikası 
tersane ihtiyaçlarını, diğer eşhas mey anında 
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sıraya koyarsa hem hizmet gecikir ve hem de 
havuzların boş kaldığı günlerin zararı yüzbin-
lere baliğ olur. 

Bunlar ve kurulacak yeni sanayi dallarımı 
ihtiyaçlarının temini hususları koordine edile 
rek düzenlenmelidir. 

7356 sayılı Silâhlı Kuvvetlere ait mütedavil 
sermaye Kanununun 4 ncü maddesi de, mûay 
yen sermayeye ulaşıldıktan sonra elde edilev 
kârın Hazineye devrini esas almak suretiyle 
mütedavil sermayeli fabrikaların takviyesine. 
yenilenmesine ve imalâtına hız vermesine engel 
olmaktadır. Halbuki bu fabrikalar kazançları 
nın tamamını denilse bile bir kısmım kendiler; 
için kullanabilmelidirler, gelişmenin başka yolr 
yoktur. Yani şöyle ifade edelim : Kendisi çalı 
şıyor, kazanıyor, kâr elde ediyor, eğer her han 
gl bir makinanm yenilenmesi, her hangi biı 
tesisin ilâvesi icabediyorsa bunu yapamıyor 
elde ettiği kârı Hazineye irat kaydediyor v< 
yeniden bütçeden kendisine bir tahsis yapılma 
sini bekliyor. Bu şekilde bir fabrikanın çalışma 
sına ve gelişmesine imkân yoktur. Bu takdirde 
mütedavil sermaye maksadı temine matuf şekil 
de çalışmıyor demektir. Bunun bir an evvel dü 
zeltilmesi gerekir. 

Faaliyetlerini takdirle yakından takibettiği 
miz Gölcük tersanelerinin işçi mevzuunu artıra 
rak üçte bir yerine tam kapasite ile calışmasnv 
sa'dıyabilmek artık bir zaruret halini almıştır 
Bunun için işçi sosyal tesislermin yeteri seviye 
ye ulaştırılması ve diğer tedbirlerin alınma?" 
gerekir. Gölcük tersaneleri 24 saat çalışabilecel" 
kapasitededir, ama bu kapasite ile çalışama 
maktadır, arkadaşlar. Ancak üçte bir kapasite 
ile çalışıyor, üçte iki kapasitesi boş kalıyor. B' 
üçte bir kapas'tede de eğer saraya ve sai'eyr 
tabi olmazsa, malzemeyi tam alırsa yeri"e go 
tiriyor. Halbuki bu teste Türkiye'de yeni i 
imkânları açma bakımından ç^k önemH bir tr 

sist'r. Hem askerî maksatlarla ve hem de öre" 
teşebbüs için kullamlal ilecek imkânlara sahip 
tir Bunu lâyiıkı veçhile değerlendirmek vr 
âtıl işgücünü biran evvel harekete geçirmek 
lâzımdır. 

Bu arada çesitU güçlükler ve imkânsızlık 
lar içinde büyük bir feragatle çalışarak müs 
pet neticeler alan bir müessesemizden, Genel 
kurmay Başkanlığı ARGE yani Araştırma ve 

GclJştirme Dairesi Başkanlığından bahsetmek 
isterim. 

ARGE'nin araştırma ve geliştirme faaliyet-
'cri arasında; insangücü araştırması, hareket 
raştırması gıda ve beslenme arattırması, nük-

'cer silâh araştırması, tekstil araştırması, ge-
'cl kimya akar yakıt gibi konular vardır. 

ARGE bu konularda ilmî ve teknolojik ge-
!':;mclerin sağladığı imkânlardan faydalana-
\ık daha başarılı bir yurt savunmasını müm-
:ün "kılmak maksadiyle, savunma teknoloji
li ve vasıtalarının millî imkânlarla geliştirilme-
i iç'n ilmî ve tatbikî araştırmalar yapmakta-
lı.\ Bu araştırma1 ar yalnız ordumuz için de-
;il, yerli sanayiimizin gelişmesi ve memle-
:ctin yeraltı ve yerüstü servet1crlnin değer-
cndirilmcsi bakımından da önemlidir. 

Bilhassa nükleer enerji teknolojisine, bu
jim artık gelişmekte elan ülkeler de girmiş bu
namaktadır. Meselâ Yugoslavya ve Mısır fü-
c, Pakistan güdümlü mermi imal etmekte-
lii*. 

Bu memleketlerden daha fazla imkâna sa-
'ıibolmamıra rağmen aynı neticeyi istihsalde 
•ecikmemizin sebeplerinden biri do, ARGE'nin 
/o terli hale getirilmemiş olmasıdır. Meselâ* 
ynı mahiyetteki araştırmaları sivil sektör 

1 ;in yapan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır-
aa Kurumuna tanıdan imkânlardan, hak ve 
raafiyeti erden ARGE tamamen mahrumdur. 

"İütçesi NATO mcmleketlerlncc kabul edilen 
saslara göre Millî Savunma bütçesinin en az 
ibde biri nisbetindc olması lâzımgelirken bu-
ün kabul ettiğimiz bütçe ile binde biri n'sbc-
indedir. Hattâ sivil sektör için çalışan ku-
umun bütçesinin beşte biri nisbetindedir. 

BAŞKAN — Sayın Odyakmaz, bir dakika-
•>z var efendim, daha ne kadar sürecek görüş-
ıcniz efenelim1? 

A. P. GRUPU ADINA CEVAD ODY AKMAZ 
Devamla) — Bes - aHı dakika sürer efendim. 

B YŞKA N — Muhterem arkadaşlarım, arka-
kvrrrrz konuşmasını tamamlayıncıya kadar sü-
'esinH uzatılmasını oylarınıza sunryorum. Ka-
'nıl edeler . . . E+miyenler... Kabul edilmiştir. Bu
yurun Sayın Odyakmaz. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAD ODYAKMAZ 
Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
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İlim adamlarından faydalanamamaktadır. 
En gizli araştırmaları için dahi 'gazetelere ilân 
suretiyle ihale yapmaya mecburdur. Kâfi de
recede ilim adamlarına sahip bulunmaktadır. 
Ordumuz ve millî ekonomimiz bakımından ehem-
aniyet arz eden bu müessesenin çalışabilecek 
şekilde hukukan ve malen teçhizi vazifemiz ol-
'm alıdır. Hükümet Silâhlı Kuvvetlerimizle il
gili çok önemli kanun tasarılarını Meclise 
sevk etmekle kendisine düşen vazifeyi yap
mıştır. Yüce Meclisinde .bu tasarıları biran ev
vel kanunlaştırmak suretiyle kendisine yardım
cı olacağına emin bulunuyoruz. 

Bu arada Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun uygulanması için bütçeye ge
rekli ödenek konulduğunu Maliye Bakanının 
bütçe konuşmasından memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Kısa zamanda bu tasarının ka
nunlaşması hâlis temennimizdir. 

Anayasanın 110 ncu maddesi hükümlerine 
uygun şekilde ve fakat yine Anayasa hükümle
ri icabı icra organının Millî Savunma hizmet
lerini yürütmekten doğan sorumluluğunun ge
rektirdiği yetkilerle, teçhiz esasları ihmal olun
mamak kaydiyle, Millî Savunma Bakanlığı ile 
Genelkurmay Başkanlığı vazife ve teşkilât ka
nunlarının hazırlanması için yapılan çalışma
lar -hızlandırılmalıdır. 

Geçen yüzyıldan kalan ve 1930 senesinden 
beri de -Türkiye'mizde tatbik olunan, bugünün 
hukuk ve askerî disiplin anlayışı ile bağdaştı-
rı'lmasma imkân bulunmıyan Askerî Ceza Ka
nununun artık değiştirilmesi zamanı gelmiş
tin'. 

Askerlik Mükellefiyeti Kanunumuz çok es
kimiştir ve bu kanuna göre asker -alma işle
rimiz günün icaplarına cevap vermemekte
dir. Yeniden tanzimini zaruri görürüz. 

Vatandaşlara ve ilgili müesseselere kolay
lık sağlanması ve tatbikatta mevcut aksaklık
ların giderilmesi bakımından asker alma, nü
fus ve adlî sicil işlerinin tek elde toplanması
nın mümkün ve faydalı olup olmıyacağı konu
sunu araştırmaya ve incelemeye değer bulu
ruz. Bu suretle vatandaşın doğumundan ölü
müne kadar her yönden bütün ahvali şahsiyesi-
ni bir arada görmek, masraftan ve zamandan 
tasarruf etmek mümkün olabilecektir. 

Askerî ruh ve disiplinin küçük yaşlardan 

benimsenmesinde ve ordu anânesinin yaşatıl
masında büyük rolü olan askerî okullar, Harb 
okullarımıza kaynak olmakta devam etmelidir. 
Bilhassa askerî liselerin çeşitli yabancı diller
de- tedrisat yapan kolejler haline getirilmesi, 
ordu dil okulları ile varılmak istenilen 'gaye
yi önceden temin edecektir. Bu suretle dil 
okularmm da komşu ülkeler dillerine vakıf ele
manların yetiştirilmesine tahsisi mümkün ola
bilecektir. İstihbarat hizmetleri bakımından 
'mevzuun ehemmiyeti aşikârdır. 

Değerli arkadaşlarımı, Türk Ordusunun bu-
ıgünkü savunma sistemi içerisindeki yeri, biraz 
evvel de işaret ettiğimi gilbi, kendi ımillî çııkarları-
mızdır. Bazı sözcülerin ifade ettiği gibi bu çıkar
lar, şu veya bu memleketin savunması maksadı ile 
tanzim edilmiş değildir. Bir müddet evvel Sena
toda, şimdi de bu kürsüden ifade edildiği şekil
de Türkiye hiçbir imletin kademeli savunması 
sistemine mâlik değildir. 1945 de yüz yıllardan 
beri istiklâline, hürriyetine, arazisine, vatanına, 
toprağına göz dikmiş olan bir milletin talepleri 
sebkettiği zaman gerçekten o zaman da bir ka
demeli savunma mı mevzuu bahis idi? Türkiye 
194,5 de karşılaşmış olduğu talepler karşısında 
hiçbir milletin yardımını beklemeden tek başına bu 
talepler karşısında direnmesi, dikilmesi ve bun
ları reddetmesini bilmiştir, daima da Türk Mille
ti bu kudrete sahiptir. Her zaman bu çeşit talep
ler, tecavüv istekleri karşmsında aynı şekilde 
direnebilecek kudrettedir. (A. P. sıralarından al
kışlar Burada billahassa şunu hatırlatmak iste
rim. Bizi NATO ittifakı, şartları içerisine iten 
sebeplerden tamamen sıyrılarak, sanki Türkiye 
sırf başka memleketlerin savunma gayretlerine 
alet edilmek için, bunlara basamak edilmek için 
kendi arzu ve isteği ile, hiçbir sebep yokmuş, top
rakları üzerinde hiçbir ihtiras mevcut değilmiş 
ıgibi, girmiş şeklinde gösterilmesi memleketin ger
çek menfaatlerine uygun değildir, hilafı hakikat
tir, yalandır, asıl sömürülen husustur. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, bugünkü şartlar içerisinde, kendi
lerinin de ifade ettiği gilbi, Türkiye mütecaviz 
emeller değil, ancak tedafüi emeller güden bir 
millî savunma politikası yapmak mecburiyetin
dedir. Türkiye bu tedafüi politikayı hazırlarken 
her şeyden evvel kendi vatanını, kendi istiklâli
ni koruma yolunda savunma yolunda plânlarını 

- 4 0 2 -



M. Meclisi B : 57 18 . 2 . 1967 O : 1 

düzenler. Ancak bugünün gelişmiş orduları kar
şısında her zaman bir milletin topyekûn savun
masını kendi imkânları ile tek başına yapabilmesi 
mümkün değildir. Onun için kendi ifadeleriyle 
söyliiyelim; bâzı örgütlere, yahut ittifak anlaşma
ları içinde yer almaya ve bir savunma manzume
si kurmaya mecburdur. Nitekim aynı şekilde te
cavüz! emeller güden Sovyet Rusya da bugün 
Varşova Paktı içinde örgütlenmiştir ve örgütlen-
mekte devam etmektedir. (A. P. sıralarından bir 
ses, «örgüt kelimesini niçin kullanıyorsunuz?»') 
Efendim örgüt kelimesini şunun için kullanıyo
rum: Arkadaşlarımız pek seviyorlar, onun için 
kullanıyorum ki, onların örgütlenmesini örgüt
lenme olarak ifade edeceğim, bizimkini de teşki
lât olarak söyliyeceğim, merak etmeyin. 

FAKİH ÖZFAKİH (Konya) — Hart» değil
dir örgüt kelimesini kullanmak. 

A. P. GRUPU ADINAİ CEVAD OD YAK
MAZ (Devamla) — Hata olmıyalbilir, ama bize 
munis gelmiyor, beyefendi. 

FAKİH ÖZFAKİH (Konya) — Türk Dil 
Kurumunun Türkçeleştirdiği kelimelerdendir. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAD ODYAK-
MAZ (Devamla) — Yalnız, örgütlenme, sömür
me ve saire gilbi kelimeler... 

BAŞKAN — Sayın hatip istirham ediyorum, 
konu dil konusu değildir, müdahalelere cevap ver
meyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAD ODYAK-
MAZ (Devamla) — Peki efendim. 

Bunlar gibi bâzı kelimeler birtakım özel gö
rüşlerin maksatlarım ifade bakımından kullanıl
makta ısrar ediliyor ve millete maledilmek iste
niyor. Bunun için üzerinde duruyoruz. Maksatlı 
görüşlerin ifadesinde kullanılan kelimeleri kul
lanmaktan kaçınacağız. 

TARIK. ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Pek memnun oluruz. 

A. P. GRUPU ADINA OEVAD ODYAK-
MAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, mille
timizin ve bu milletin evlâtları olarak hepimizin 
ordumuza güveni ve sevgisi vardır. Bu güven ve 

.sevgi kuvvetini; ordumuzun şanlı tarihinden, is
tiklâl ve vatan uğrundaki sağlam hizmet anane
sinden, rejime ve millî iradeye sadakatinden alır 
ve beslenir. 

Halen ordumuzun eğitim, disiplin ve moral 
yönünden tam bir birlik ve beraberlikle her tür

lü tecavüz emellerimi kahra muktedir millî gücü
müzü sembolleştiren bir kuvvet halinde taazzuv 
ve tekevvün etmiş olmasından bir Türk olarak 
gurur duymaktayız. Bu gururumuzun yanında 
Orduyu bölücü, siyasi tahriklere mâruz bırakıcı 
emir ve kumanda makamlarını ve elemanlarını 
tezyif edici, başka milletlerin emir ve hizmetinde 
gösterici çirkin gayretleri büyük bir üzüntü ve 
derin bir nefretle karşılamaktayız. (A. P . sırala
rından alkışlar) 

Silâhlı Kuvvetlerimıize yöneltilecek her türlü 
tecavüz, karşısında vatandaşı, Hükümeti ve Par
lâmentosu ile Büyük Türk Milletini bulacaktır. 
Bunlara son vermek maksadı ile Hükümetimiz ta
rafından bu yolda alınacağı açıklanan tedbirleri 
Adalet Partisi Grupu olarak benimsiyor ve des
tekliyoruz. Orduyu asli vazifesini yapabilecek bir 
huzur içinde bulundurmak hepimizin vazifesidir. 
Bu kanaatle de Yüksek Meclisin bize müzahir ola
cağından eminiz. 

A. P. Grupu adına Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinin hayırk olması ve yurt savunmasında 
görev almış bütün kahraman ve fedakâr ordu 

' mensuplarına başarılarında yardımcı olması di
leklerimizi sunar, Yüksek Heyetinizi saygı ile 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1967 bütçesi kanun tasarısının yapılan açıik oy
laması devam etmektedir. Kutu, Başkanlık Di
vanı önünde bulunduruluyor. Oylarını kullan-. 
mıyan arkadaşlarımızın da lütfen oylarını kul
lanmalarını rica edeceğim. 

Y. T. P. Grupu sayın sözcüsü gelmıediler, 
C. H. P. Grupu adına ikinci defa söz istemiş olaın 
Sayın Reşit Ülker bu isteğinden vazgeçmiş ol
duğunu bildirdi. 

Adalet Partisi Grupu adına ikinci defa söz 
istenmiş, sözcü bildirilmemiş. (Soldan «vazgeçi
yoruz» sesleri) Vazgeçiyorsunuz. 

Şahısları adına söz istiyenlerden birinci sı
rada bulunan Sayın Hasan Tahsin Uzun, yerini 
Mustafa Kemal Çilesiz'e verdiğini bildirmiştir. 
Buyurun Sayın Çilesiz. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Musta
fa Kemal Çilesiz sırasını bana vermişti. 

BAŞKAN — Kayıtlı efendim, üçüncü sıra
da. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin, özü 
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hepimizin göz böbeği, vatan bütünlüğümüzün 
teminatı şerefli Silâhlı Kuvvetlerimizin, için
den gelmiş, bir fert olarak; en güzel yıllarını 
ordu safları içinde geçirmiş bir arkadaşınız ola 
rak, Millî Savunma bütçemizin konuşulduğu şu 
sırada Silâhlı Kuvvetlerimizin gücünü tezyide-
decek ve Anayasa muvacehesinde, açık rejim 
anlayışına uygun olarak aşağıdaki candan görüş. 
temenni ve taleplerde bulunmak üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Söyle ki ; Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu 
biran evvel kanuniye t kcsbctmcli ve Harbokul-
ları ve harb akademileri kanunlarının Parlâ
mentonun bu döneminde çıkarılması Bakanlıkça 

* sağlanmalıdır. 
Harb akademileri giriş sınavında, çalışma 

imlkân ve beraberliğini sağlıyacak tedbirleriı 
alınması lâzımdır. 

Meselâ p :yade ve tank subayları ve savaş İs
tihkâm subayları özel çalışma imkânlarına 
resmî mesaileri dolayısiyle sahip değillerdir. 

Harp akademilerine alınacak namzetlerin; 
orduda bulunan sınıflardaki subay miktarları , 
dikkat nazarına alınarak; bu miktara göre kon
tenjan tesbiti ve kontenjana göre ayrılması ve 
alınması esasının kabulü sağlanmalıdır. 

Bir sefer halinde, sahra ordusunun eğitim ve 
tatbikatlarına tam intibakı sağlıyarak yetişti
rilmiş olmaları bakımından, evvelce olduğu gi
bi, tekrar jandarma suboylcrından üst rütbeli
lerinin piyade birliklerinde staja tâbi tutulmala
rının esası kabul edilmelidir. 

Millî Savunma Bakanlığı Ue Genelkurmay 
Başkanlığının görev ve yetkilerini belirten ka
nunun hazırlanması gecikmiştir. Bu kanunun 
biran evvel kuvveden fiile çıkarılması ve şu 
önemli hususun dikkat nazarından uz-aklaştırıl • 
mamıası lâzımdır: 

Bu kanunun hazırlık çalışmalarından kıs
men haberdarım. Devletin siyasi otoritesin-' 
temsil eden Millî Savunma Bıkanının Mecliste 
savunan bir sözcü durumuna sokulmamasme 
bilhassa dikkat edilmelidir. 

Yeni kolordu karargâhları kurulmuş bulun
maktadır. 

Bunlardan; Eğitim Kolordu Karargâhı ile, 
Adana'daki Özel Görev Kuvveti Kolordu Karar
gâhı ihtiyaçlarımıza uygundur, lâzımdır ve zaıu 
ridir. 

Suni ve az müsbet esbabı mucibelerle mey
dana getirilen diğer karargâhlar bütçe yükünü 
artırır ve fakir fukaranın lokmasını azaltır. 
Bıı paraların nasıl toplandığını, hepimiz biliyo
ruz. Teorik olarak bir kolordu karargâhı iki ile 
altı tümenin sevk ve idaresini yürütecek yete-
nciAtcdir. 

Bahsettiğimiz ve zaruri gördüğümüz ikisin
den gayrı olanlara nasıl bir idareyi maslahatla 
birlikler bağlanmıştır, anlıyamıyorum. General 
miktarı fazla ise, şerefli ve vefakâr komutan
larımız fedakârlık etmesini bilirler. 

Allı celp sisteminin yetersizliği, eğitim mer
kezindeki acemilerin yetiştirilme süresinin tet
kiki ile ve güya tek er eğitimi yapmış olarak 
birliklere katılan erin yetişmemiş olduğunun 
tesbitiyle bu iş vuzuha kavuşmuştur. Üç celp 
sisteminin uygulanmasının bünyemize ve yetiş
me süresine uygun düzeceği kanısındayım. 

Iıarb"yedcki Orduevi için, 1960 yılından 
sonrr.. çalışmalar vardı. Orası Silâhlı Kuvvet
lerin bir dmlenme merkezi olacaıktı. Şimdi ne 
durumdadır, bilmiyoruz. 

Duyduğumuza göre Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinin Statüsü değiştirilmek isteniyor. 
Türk tıbbına bugüne kadar büyük yardımlar 
yapmış olan bu müessesenin muhakkak muha
faza ed'lmesi zaruridir. 

Birliklere gönderilen yıl sonu döküntü 
ödeneklerinin plânsız harcandığı görülmektedir. 
Bunun için Bakcnlık 1CG7 yılında ne düşünü
yor? . 

İh" rütbelerde - bilhassa general, albay ve 
yarbay - yığılmanın nasıl giderileceği bizleri 
düşündüren büyük bir problemdir. Bakanlığın 
bu hususta bir çalışması var mıdır1? 

1965 - 1963 yıllan içinde Ordunun çok yetiş
kin, Silâhlı Kuvvetlerimiz için cidden büyük 
bir kayıp sayılabilen birçok albay rütbesinde 
kurmay ve sınıf subayları ayrılmıştır. Bunun 
sebebi nedir ? 

Sır olarak neyimiz var? Matbuat her şeyimi
zi yazıyor. Yabancılar her yere girebiliyor. 
İhale ilânlarında kuruluş ve kuvve meydanda
dır. 

NATO ve CENTO bağlantılarımız, faydası 
vo mecburiyeti dolayısiyle bilhassa millî menfa
atlerimizin çatışması sebebiyle, ilerde düşman 
olacak durumda bulunan bir devletin askerî per-
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soneli; İzmir, Napoli, Shape'dcki müşterek 
karargâhlardadır. Kuvvet hedeflerimizi bilir
ler. D alay isiyle örtme, savunma hatlarımızı. 
tahsis kuvvetlerimizi, konuşumuzu, savaş dü
zenimizi ve harb pozisyonumuzu bilirler. Niyot 
ve maksadımız ile hareket alanının özelliklerini. 
imkân ve kabiliyetlerimizi de bilirler. 

Eğitim denemesine, alarm denemesine gelir
ler: eğitim, bakım, reaksiyon durumumuzu dn 
bilirler. Bunlar için Bakanlıkça ne düşünülmek
tedir? 

Yunanlıların ikinci bir zırhlı tümen kurma
ları isteğinin Dışişleri Bakanlığımızdan ilk tep
kiyi yediğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
ruz. Bunlar, bu tümeni kuracaklardır. Bunun 
panzehir tedbirleri ne olacaktır? 

Rayın milletvekilleri, 
Türk Milleti yekûnu ile Ordudur. Türk Or

dusu Milletin özü ve gÖ7Üdür. Cağ içi ve çağ 
rb<*ı her fert askerdir, total harbin birer uzvudur. 
Silâhlı Kuvvetlerimizin görevi Anayasada ve tç-
hismet kanunlarmda belirtilmiştir. 

Ordu, millet hayatının, vatan bütünlüğünün, 
demokratik rejimin bekçisidir ve garantisidir. 
O, kanunun emrettiği görevlerde kullanılır. Yü
ce Meclisin ve Hükümetin emrindedir. 

Onun komutanları, kanun ve yönetmelikler
den dışarı çıkmazlar, politikaya karışmazlar 
Hiçbir zümre, hiçbir şahıs ve fikir, Silâhlı Kuv 
vetlere karşı yerici harekette bulunamaz, bulu
nanların adalet ve kanunlar yakasına yapışır. 

Kahraman ve Şanlı Ordumuzu yürekten sc 
lamlar, 1967 bütçesinin Ordumuz için ve Büyül7 

Milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederim 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci sıraya kayıtlı 
olan Saym Süleyman Onan da sırasını thsan 
Kabadayı'ya vermiştir. Buyurun Sayın Kaba
dayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Silâhlı Kuv
vetlerin şerefli üyeleri; hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

Fert fâni, milletler bakidir derler; ama, ta
rih göstermiştir ki, fertler gibi milletler de 
ölmüşlerdir. Tarihin sayfalarında ölen millet
ler de pek çoktur. Üzerinde bulunduğumuz 
Anadolu'da Türk Milletinden evvel tam 32 
millet gelip geçmiş, bu topraklar onlara me
zar olmuş ve tarihin sayfalarına intikal etmiş-
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tir. Biz Trük Milleti olarak, 33 ncü millet 
olarak bu topraklara gelmişiz. Burayı ezelî ve 
ebedî Türk Vatanı ve Türk toprağı kılmaya 
mecburuz. 

Ölen milletleri tetkik edersek kendi örf ve 
âdetlerine, törelerine, ahlâklarına bağlı kalma
dıklarından, içinde bulundukları devrin sınai, 
ticari imkânlarını takibetmediklerinden ve ni
hayet kendilerini yaşatacak ordusuna içinde 
bulunduğu şartlara göre lüzumlu değer ve 
ehemmiyeti vermediklerinden helak olmuşlar
dır. Türk Milleti . tarihi boyunca her ferdi ile 
asker, her şahsı ile birer kumandan yaradı İlgın
dadır. Her milleti yaşatan, tetkik edersek, 
ciddî ve anamüesseseler vardır. Türk Milletini 
de tarihi boyunca yaşatan belli başlı yegâne 
anamüessesesi ordusu olmuştur. Ordusunun ya
nında Türk Milletinin bizatihi hürriyet aşkı, 
hürriyet ve istiklâline bağlılığı, topyekûn mil
letin ordusu ile iç içe gönül üzere olması, ta
rihte sade Türklere değil, bütün dünya millet
lerine insanlık hamaseti bakımından birer ör
nek vermiştir ve bu daima böyle olacaktır. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri millî güvenlik ve var
lığımızın temel unsuru ve bloklara ayrılmış bir 
dünyada özgür ve bağımsızlığımızın yegâne 
teminatıdır. 

Millî savunma politikamızın asıl güçlerin
den biri de bağlı bulunduğumuz NATO Paktı
dır. Bloklanmış bir dünyada tarafsız bir poli
tika gütmek bir hayaldir ve ezbere bir bıftır. 
Amerika Birleşik Devletleri ile millî menfaat
lerimizi ve haysiyetimizi koruyucu bir politika 
gütmeye mecburuz. Bununla beraber tarih 
göstermiştir ki, şahısların dostları var fakat 
milletlerin dostları yoktur. Milletler kuvvetli 
olduğu zaman çevresini saran dalkavuk dost
ları çoktur, fakat millet zafiyete düşünce o 
milletin hiçbir zaman dostu yoktur. Onun için 
biz memleket dışındaki dostlarımıza dostluk 
ölçülerinde bağlı kalmakla beraber, her türlü 
güç ve kuvvetin, millet olarak yaşamanın te
melinin kendi varlığımızdan kendimize yar
dım olduğunu bilerek, tekmil gücümüzü, mil
letçe yaşama hazırlıklarımızı buna bina etme
ye meebururz. 

Saym arkadaşlar; Türk Silâhlı Kuvvetleri 
dışardan birbuçuk milyar lira yardım almak
ta ve bağlı bulunduğu NATO'ya 63 000 000 
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lira ile iştirak etmektedir. Fakat Türk Silâhlı 
Kuvvetlerimin içinde bulunduğu camiada me
suliyetini, yüklendiği hizmeti en çok, bunun 
karşılığında aldığı pay ise çok az, hattâ işti
rakçi devletler içerisinde kız hissesi denecek 
kadar dahi kıymet ifade etmiyen azlık içinde
dir. İlgililerin, hak istiyoruz, omuzumuza yük
lendiğimiz mesuliyetlerle orantılı hakları olma
sını, gerek askerî temsilcilerden, gerekse po
litik .temsilcilerden .beklemekteyiz. «Kahraman 
Türk, aferin Türik» ile olmaz. Orduyu besle
mek bizlim ikt.is.aden .kalkınmalarımızda bize 
yaşıyabilmek için bir mâni olduğu vakıadır. 
Büyük mesuliyetin karşısında büyük hissemizi 
alalım .ki, kalkınma tempomuz böylece biraz 
hızına kavuşmuş olsun. 

Dışardan almış olduğumuz bu dış yardım
ların, kabul etmek lâzımdır ki, bu akitlere 
girdiğimiz günden itibaren kendi millî varlık-
larımıızı ve kaynaklarımızı da dumura uğrattı
ğı, bizi de birazca ihmale sevk ettiği bir vakı
adır. Daha dün denecek kadar tarihî hâdiseler
de bunun acısını çekmiş bulunmaktayız. Öyle 
ise her şeyimizi millî kılacak her yönlü tedbir
leri de almanın tecrübesini gelip geçirdiğimi
ze göre, hazırlıklarına biran evvel başlamanın 
da zaruretini topyeKûn milletçe kabul etmeli
yiz. 

Bir milletin ekonomik gücü, o milletin as
kerî temelini .teşkil eder. Haricî görünüşü ile 
bu yılki bütçeden Millî Savunma en büyük 
payını almış görünür ise de, dünya orduları 
ile temas edip veya okuyup kıyaslamalarını 
yaptıkları zaman göreceklerdir ki, subayı ile, 
eri ile, iskân şartları ile en az pay alan, büyük 
kanaat içerisinde bulunan Türk Ordusudur. 
Ama, Türk Ordusu bunu saygı ile, sevinç ile 
karşılamaktadır. Zira bilmektedir, ki, Türk 
Milleti iktiısaden geri kalmıştır, mesafeyi kapat
mak için bu fedakârlığı seve sıeve yapmakta
dır ve bu kalkınmanın bir cilvesi, kaderi ola
rak da Türk subayı daima olduğu gibi yine 
de daJha büyük fedakârlık yapmasını becere
cektir. 

Sayın arkadaşlarım; mâmev'i varlığımızın 
temelini -teşkil öden ordumuz tarihi boyunca, 
sorunuz, sanatkârlara gidiniz, bilesiniz ki, sa
nat okullarından fazla Türik Ordusu sanat yu
vası olarak fertleri, vatandaşları yetiştirmiş
tir. Maarif Bakanlığı' vazife yaptığını gurur-
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la söyliyedursun, fakat Türkiye'de okuma -
yazma bilenlerin % 80 i asker ocağında öğren
miştir ve asker ocağı yine her şeyden evvel 
topyekûn fertlere görgü veren, kültür veren, 
Anadolu'nun kıyısında, kenarında sıkıışıp kal
mış birçok insanları dünya görüşüne kavuştu
ran, benim gibi okuma imkânı olmıyan bir
çok kimseleri de okutan, huzurlarınıza kadar 
getirip söyleten kutsal bir ocaktır. 

Ayrıca, !bu ocağı sade bir askerî güç olarak 
değil, tarihi boyunca her türlü soğuk harbin 
karşısında olmuş, vatanı millî birliği, varlığı 
bölmek istiyen kötü ideolojileri defetmesini 
bilmiş ve şimdiden sonra da bilecektir ve bu 
yoldaki güvenimiz de büyüktür ve «sizler var
sınız» diye milletçe o kuru gürültü lâflara pek 
aldırış etmemekteyiz. Yeni, hiç de alışık olma
dığım - bir köylü çocuğu olarak - proletarya gi
bi, burjuva gibi garip lâflar, bu lâfların ar
kasında da sınıflara bölünme gibi kötü amaç
lar görmekteyim. Elhamdülillah biliyorum ki 
Türk Milleti ezberci, kuru gürültü, lüks fikir 
olan bu edalara kapılmıyacaktır ve kapılmaz. 
Böyle bir hal hortlam'a niyetimi gösterdiği za
man ıdailma kalbi, varlığı vatanın birliği, dirli
ği için atan Türk Ordusu bunları boğmasını, 
bölücü hareketleri yok etmesini de bilecektir. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, altı arkadaş konuş
muş, iki tane yeterlik önergesi gelmiştir. Sa
yın B!akan konuşacak mısınız? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Muhterem arkadaşlarım, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü 1967 yılı (Bütçe kanun tasarısı için 
yapılmakta olan açık oylama işlemi devam et
mektedir. Oylarını kullanmıyan ve sonradan 
gelen arkadaşların da' lütfen oylarımı vermele
rini ric:a ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOÖ-LU (Adana) — Sayın Başkan, Millet 
Meclisinin s'ayın üyeleri; Yüksek Heyetinizi 
Türk Silâhlı Kuvvetleri adına saygı ile selâm
larım. 

Gerek parti grupları ve gerekse kendi adları
na konuşan sayın milletvekillerinin Silâhlı Kuv
vetlerin hizmetleri hakındaki tenkid ve temenni
lerini cevaplandırmaya başlamadan önce, Hükü-
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metimizin savunma politikası ve takdim edilen 
Millî Savunma Bütçesinde uyguladığı prensipler 
üzerinde kısaca maruzatta bulunmak isterim. 

Sayın milletvekilleri; 
Sizce de malûm olduğu üzere Millî Savunma 

Bütçesi huzurlarınıza gelmeden önce, Karma 
Bütçe ve Plân Komisyonu ve Cumhuriyet Se
natosuna takdim edilmiş ve incelenmiştir. Bu 
sebeple Yüce Heyetinize yapılacak maruzatta her
kesin malûmu haline gelmiş teferruatın1 tekrarın
dan kaçınılacak, bununla birlikte şimdiye kadar 
yapılmış bulunan tenkid ve temennilerin ışığı 
altında meselenin anahaltlar halinde teşrihine ça
lışılacaktır. 

Geçen yıl içinde iş başına gelmiş bulunan Hü
kümetimiz Millî Savunma ihtiyaçlarını ön plân
da mütalâa etmiş ve meseleyi başlıca şu iki ga
yeyi tahakkuk ettirecek suretet ele alınmıştır. 

. 1 . Türk Genelkurmayının yaptığı tetkiklere 
dayanarak, uzun vadeli bir perspektif içinde kuv
vet plânlaması ve bunun ilk Beş Yıllık devresi 
için (1967 - 1971) kuvvet hedeflerinin tâyini, bu 
suretle modern, savaş gücü yüksek ve müessir bir 
kuvvetin meydana getirilmesi; 

2. Yukardaki hedefe yönelirken. Millî Sa
vunma bütçelerinin ihzarında, - Türkiye'nin malî 
imkânlarının ve takatinin göz önünde bulundu
rulması suretiyle, - mâkul bir istek tavanı içinde 
hareket edilerek, memleket iktisadiyatının geliş
mesine yardımcı olunması. 

Yukarda arz edilen ve birbirleriyle ters oran
tılı hareketleri gerektiren iki hususun muvazeneli 
olarak tâyin ve tesbitinde en uygun yolun bulun
masının önemini takdir buyurursunuz. Zira 
yurt savunmasına, gereken önemi vermiyen siya
setin iç ve dışta uğrayacağı- hüsran, ve diğer ta
raftan memleketin güc ve takati üzerinde ve ik
tisadi bir çökme pahasına büyük ordular kurma
nın meydana getireceği sakıncalar, uzak ve yakın 
tarihteki misalleriyle doludur. 

Sayın milletvekilleri, 
Hükümetimiz Birinci Beş Yılık (1967 - 1971) 

devre için tesbit ettiği kuvvet hedeflerine eriş
mek ve millî savunma hizmetilerini yürütmek 
için, aynı devre zarfında 1966 yılı sabit fiyatla-
riyle : 

Millî kaynaklardan 21,5 milyar TL, 
İkili anlaşmalar yolu ile dış yardımdan 7 mil

yar Tl. ve 

NATO ve CENTO müşterek enfrastrüktür fo
nundan ise 1 milyar Türk Lirası ki, cem'an 29,5 
milyar Türk Lirası harcamayı hesap ve tahmin 
etmektedir. 

Memleket savunmasını, böyle uzak görüşlü bir 
plâna istinadettircnenin faydalarını takdir buyu
rursunuz. Ancak şunu da arz etmeliyim ki, 
plânlarımız katî kalıplar içinde dondurulmuş de
ğildir. Teknik alanda meydana gelen gelişmeler 
her gün askerî taktik ve stratejiye büyük etkiler 
yapmaktadır. Bunu müdrik bulunan Genelkur
mayımız ve Hükümet, bu değişiklikleri büyük 
bir ilgi ile devamlı şekilde izliyerek, icabında 
plânlarında lüzumlu tashihalt ve değiştirmeler de 
yapacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bir memleketin silâhlı kuvvetleri o memleke

tin siyasetinin başlıca dayanağıdır. Türkiye'nin 
«Yurtta sulh cihanda sulh» sözünde ifadesini bu
lan iç ve dış siyaseti, ordularının içte ve dışta 
bu hizmete kaadir bir kuvvet seviyesinde bulun
durulması ile mümkündür. 

Birinci ve İkinci Dünya harblerini takibeden 
devrelerde milletler, sulhu, Cemiyeti Akvam ve 
Birleşmiş Milletler teşkilâtları yolu ile korumak 
çabasında bulunmuşlardır. Biz bugün de Bir
leşmiş Milletleri bir sulhu koruma müessesesi 
olarak mütalâa ediyor ve bütün imkânlarımızla 
destekliyoruz. Bunun en kuvvetli misali de Kıb
rıs konusunda gösterdiğimiz teenni ve sabırlı ha
rekettir. Ancak, dünyanın siyasi nabzını yokla
mak da güvenliğimiz bakımından bizim için bir 
zarurettir. Filhakika, Doğu - Batı münasebetle
rinde geçen yıllara nisbetle daha iyimser bir ha
va esmekte, sulhun korunması, karşılıklı güven 
ve itimadın yaratılması için temaslar yapılmak
ta ve birlikte yaşama sloganı dillerde dolaş
makta ise de; bu sıcak sözler henüz olumlu bir 
sonuç vermemiş bulunmaktadır. Bir genel si
lâhsızlanma anlaşmasına varılamadığı gibi, kuv
vetlerin azaltılması belirtileri de görülememek
tedir. Askerî teknolojik sahada ise mücadele 
hızından hiçbir şey kaybetmeden devam etmekte
dir. 

Bu ortam içerisinde, Türkiye; millî bütün
lüğünü ve millî egemenliğini devam ettirebilmek 
için, askerî gücüne dayanmak zorundadır. 

Ayrıca ve bilhassa, muhtemel mütecavizle fizi
kî temas halinde bulunması ve dolayısiyle bir 
ihbar ve hazırlık devresine de sahibolmaması, 
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Türkiye'nin siyasi ve askerî bakımdan hazırlığı
nın da tam ve kâmil olmasını kaçınılmaz bir za
ruret haline koymaktadır. 

Dün olduğu gibi bugün de en mühim husus 
bir harbin oluşunu tesadüflere terk etmek ve fa
kat onu sonunda kazanmak değildir. Aksine ko
ruyucu tababette olduğu gibi - maddi ve mânevi 
tahribe mâni olmak için - bidayetten itibaren 
onun oluş şartlarını ortadan kaldırarak, vukuunu 
önlemektir. Bu ise, bizzat kuvvetli bulunmak ve 
ayrıca siyasi ve askerî ittifaklarla durumu pek
leştirmek suretiyle mümkündür. Bu sebeple Tür
kiye, sulhu korumak gayesiyle meydana gelmiş 
bulunan NATO ve CENTO gibi tedafüi paktla
rın birer üyesi bulunmaktadır ve bu ittifakları 
milî bekası için tamamlayıcı ve hayati önemde 
addetmektedir. 

Diğer taraftan, NATO ve CENTO 'mm birer 
savunma paktı olarak mevcudiyeti, bize şunu is
pat etmiştir ki; aynı şekilde nükleer bir mukabele 
ve tahribe mâruz kalacağını bildikçe, muhtemel 
düşmanın tecavüzde bulunması ihtimali çok za
yıftır. 

Bugün de, nükleer mukabelenin alıkovucu te
sirinin etkili olmakta devam etmesi, nükleer si
lâhlara sahibolan Amerika ile, bu silâhlara sa-
hibolmıyan müttefikler'nîn karşılıklı dayanışma
larına ve bir tehdit vukuunda bu silâhların it
tifakın ihtiyaçlarına uygun surette kullanılıp 
kullanılmıyacağı hususundaki tereddütlerin izale
sine bağlı bulunmaktadır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yurdun bütün
lüsünü ve Tünk Devlot'n'n egemenliğini koru
yacak ve ittifaklarına karşı olan vecibelerini ye
rine getirecek surette kemmî ve kevfî bakımdan 
üstün seviyede tutulması hedefimizdir. 

Kuvvetlerin, gerektiği şekilde, modern salâh
larla teçhizi muhtemel düşmanlar üzer'nde hem 
vazgeçirici bir tesir icra edecek, hem de, her han
gi bir tecavüz halinde, bu tecavihü sü^at ve 
şiddetle bastırarak muhtemel mahallî hasmane 
hareketlerin, genişleyip, Türkiye ve dünyanın 
sulh ve huzurunu bozucu bir hareket ve harb ha
line gelmesine mâni olacaktır. Bu maksadı sağla
mak için 1967 yılında ve mütaakıp yıllarda : 

Kara Kuvvetleri ; Ateş, zırh ve hareket gü
cünü artıracak surette modern tanklar, zırhlı per
sonel taşıyıcıları ve motorlu araçlarla donatıla
cak; 

Deniz Kuvvetleri : Vurucu gücü yeni hücum
botları, ve Türkiye'de inşa edilecek muhriplerle 
takviye edilecek, 

Hava Kuvvetleri : Hava savunma ve vurucu 
gücü, av - bombardıman ve her hava av uçak-
lariyle geliştirilecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Size takdim edilen bütçenin bir özelliği de, 

Türk Harb Sanayiinin geliştirilmesi için bu yıl 
ilk defa bütçeye 167,5 milyon liralık bir tahsisat 
konulmuş bulunmasıdır. Bu tahsisatla Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu gibi harb maddeleri 
ve araçlar imal eden kurumların faaliyetleri, ve
rilecek s!parişlerle geliştirilmekte ve Donanma
nın tezgâhları gibi doğrudan doğruya S'lâhlı 
Kuvvetler bünvesinde bulunan harb sanavii te
sislerinin kapasiteleri de ayrıca artırılmaktadır. 
Tekmil hafif s'lâhlarla cephanemizi ve bîr kısım 
"cdr*\ pnrea ve mnhemevi en yakm tarihlerde 
kendi testlerimizde meydana gotirmek ilk hede
f imi nlficnktir. 

B'l indiği gibi 1052 vılından bu'ni^e kadar 
B i r W k Ame^'ka'dan 2,5 nrlva- d^lâr. Alm?m-
va'dan 100 milvon Dn^çmarkn bal ir* oTnn <?"1*h 
ve malzeme yardımı alınmış, ayrıca Kanada da 
önemli yardımda bulunmuştur, önümüzdeki 
villanla da dostlarımızın avnı şekilde hareket 
edeceklerini ümidetmekteyiz. 

Bununla beraber, Türkiye'nin kısa zamanda 
- her sahada olduğu gibi - harb sanayii sahasında 
da, büvük öleüde, kendi kendine yeter bir hale 
gelmesi zorunludur. Bu bakımdan, bu hayırlı te
şebbüsü Büyük Meclîsin can ve gönülden destek-
lİyeccği hususundaki inancımız tamdır. 

Savın milietvek'lleri, 
Umumiyetle S'lâhlı Kuvvetlerin müstehlik bir 

unsur olduğu ve Millî Savunma harcamalarının 
tüket ;ci bir harcama olarak, iktisadi kalkınmaya 
menfi bir tes:r icra ett:ği kanati yaygın bulun
maktadır. Türk S'lâhlı Kuvvetleri, memleket 
kalkınmasına, sosval ve ekonomik alanda direkt 
ve endirekt yollardan katkıda bulunmaktadır. 
Bu münasebetle S'lâhlı Kuvvetlerin bu sahalar
daki başlıca faaliyetlerinden kısaca bahsetmek 
isterim. 

Bir kısım iş gı"eünün dış ülkelere ihracına 
rağmen bugün TiHrive'de - istihdam hacminin 
kifayetsiz oluşu dolayısivle - maalesef kullanıl-
mıyan önemli bir iş gücü kapasitesi memleketi-
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mizde mevcutur. Aynca, istihdam olunamıyan 
bu güç, nüfusun artışına paralel olarak her gün 
biraz daha büyümek istidadında bulunmaktadır. 

Bundan dolayı, sanayii gelişmiş memleektler-
de bir problem olarak ortaya çıkan «iş gücünün 
memleket iktisadi teşekkülleriyle, Silâhlı Kuv
vetler arasında bölüşülmesi» ve bundan doğacak 
rekabet meselesi de Türkiye'de mevcut değil
dir. 

Bu sebeple silâh altına alman nüfusun, müs
tahsil halden çıkarılarak müstehlik hale kon
duğu hakkındaki nazariye, genel bir kaide ola
rak doğru olsa bile, henüz memleketimiz için 
doğru sayılmasa gerektir. 

Millî Savunma Bakanlığı her yıl 200 binden 
fazla vatandaşı silâh altına alarak savunma hiz
metleri için veriştirmekte ve avrıca teknisyen
lik, makinistiik, şoförlük, ziraat ve havvanHık 
gibi sahalarda teknik eğitime tabi tutarak. 
memleketin ekonomik ve sosval kalkınmasına doğ
rudan doğruya hizmette bulunmaktadır. 

Rrmıtn dışında S'lâhlı Knv^tler'n NATO ve 
CRNTO ittifaklarına dflhil olduğumuz "ü^don 
bugüne kadar çreeçn müdet zarfında. Türkiye'
de ven;don kumlan veva kurulmakta bulunan 
ha^a mevrlı^lan. hava seyrsofe*1 v,T"dır"cı te-
s'sleri, vollar, akar vakit bom hatları, l'man-
lar, iskelp ve rıhtımlar, telli ve tels'z ınıı1^-
bere ve d"^er ulaştırma tes'sle™ "ih» enfrastrük-
tür vamian^a NATO ve CENTO hüfeV!e 
r'nden 3,5 milvarı mütecaviz ve mUlî bü'çeden de 
1 milvar Türk Lirasından fazla harcama ya 
pılmıştır. Bu tesVerin büvük bir kısmı halen 
s'vil faaliyetler için hizmete arz edilmiş olduğu 
gibi, akar vakit boru hatları çribi d'rer bir ki 
sim tes'sler de memleket ekonomisi iç:n kullanıl
mak üzere hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bunun dışında Silâhlı Kuvvetlerin sosval fa-
alivetleri : Okuma - yazma okullarında her yıl 
62 000 memleket evlâdının okur - vazar hale ko
nulması; askerî hastane ve revirlerde her yıl 
10 000 sivil hastanın yatırılarak, ve ayrıca 50 000 
vatandaşın da ayakta tedavisi; enerji üretimi, 
sulama, toprak reformu, ormancılık, tapulama, 
iskân, madencilik gibi yurt kalkınması ve ekono
misi ile ilgili çalışmaların harita, plân ve hava 
fotoğrafları ihtiyaçlarının karşılanması; yurt 
sathına yayılan ağaçlandırma ve teraslama hiz
metleri kardeş köylere yardım gibi hususlar, 

Silâhlı Kuvvetlerin sosyal ve ekonomik yardım
ları arasında sayılan hususlardır. 

Kanun çalışmalarımız : 
Askerî Personel Kanunu tasarısı Millet Mec

lisi Geçici Komisyonunda kabul edilmiş ve Umu
mi Heyetin gündeminde öncelikle müzakere sıra
sını beklemektedir. Bu vesile ile savın milletve
killerinden Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sabırsız
lıkla beklediği bu kanunun biran evvel çıkarılma
sını bilhassa istirham ederim. 

S'lâhlı Kuvvetler taşe Kanunu tasarısı Millet 
Meclisi Millî Savunma Komisvonnnda kabul edi
lerek Plân Komisyonuna gönderilmiştir. 

Yeni hazırlanan Sıkıyönetim kanunu tasarısı 
Başbakanlığa sevk ed'lmiştir. 

Harb okulları kanunu tasarısı, Harb akade
mileri kanunu tasarısı ve D>niz Kuvvetlerine 4 
muhr'r» safına!mması hakkındaki kanun taşan
ları Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu ta
rafından kabul edilerek Plân Komisyonuna hava
le edilm'ştir. 

Genelkurmav Başkanlığı ve Millî Savunma 
Bakanlığının görev ve yetkilerini tesb;t edecek 
kanun çalışmalan sonuçlanmak üzeredir. Ümide-
der'm ki. bir - iki aya kadar huzurunuza gelmiş 
bulunacaktır. 

Askerlik Kanununun aksaklıktandı nr'dermek 
"zere Bakanlığımızda eKitler vamlmaktadır. 

Voni hazırlanmış bulur.an Askerî Ceza Ka^u-
^u Mart avında toplanacak Askerî Şûranın gün
demine alınmış bulunmaktadır. 

Savın m;lletvekiller\ 
• 1967 malî yılı Millî Savunma Bütçe tek-

l'fi, - 3 -milyar 419 milyon 861 bin lirası cari 
balamalar , 438 milyon 483 bin lirası yatırım 
Harcamnlan, 67 milyon 493 bin lirası da serma
ye teşkili ve transfer harcamalan olmak ü^ere -
toplam 3 milyar 925 milvon 837 hm Türk Lira
sı olarak huzuranuza gelmiş bulunuyor. Bu 
nvktar 1966 Millî Savunma Bütçesi ile kıvaslan-
dığı takdirde cari fiyatlarda % 16,23 bir artış 
ifade etmektedir. 

İktisadi plânlamava esas olarak kabul edilen 
1961 yılı sabit fivatlarivle 1966 ve 1967 yılları 
mukavese ed'1d;ği takdVde, tonlam olarak ar
tış miktarı 343 nvlvon 848 bin Türk Lirası et
mekte ve artış nisbeti de % 10,2 olmaktadır ki, 
bu artış genel olarak 

a) Her sene askerlik çağına giren nüfusun 
- genel nüfus artışına paralel olarak artmasa 
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dolayi'siyle, meydana gelen celp fazlası eratın 
masraflarını, 

b) Kanuni zorunluk muvacehesinde yapılan 
ücret ve-tazminat artışları ödemelerini, 

c) Yüksek tasviplerinize sunulan harb sana
yii harcamalarını karşılamaktadır. 

Saym milletvekilleri, 
Şimdi de size son beş yıl içinde bâzı memle

ketlerin savunma bütçelerinde müşahede edilen 
artış ile, askerî şahıs başına yapılan harcamiaların 
mukayesesini arz etmek isterim. 

Bu devrede, sabit fiyatlarla, Türkiye için, va
sati yıllık bütçe artışı % 4,6 olduğu halde, bu 
nispet : 

Yunanistan'da % 15,8 
İtalya'da % 15,3 
Belçika'da % 13,6 
Holânda'da % 10,9 
ve Norveç'te % 10,2 dir. 
Askerî şahıs başına yapılan masraflar ise; 
Türkiye'de 6.781 Tl. iken 
İtalya'da 36.421, 
Yunanistan'da 10.554, 
Rusya'da 43.790, 
Birleşik Arap Cumhuriyetinde 13.320 
Bulgaristan'da ise 15.279 Türk Lirasıdır. 
Arz etiğim rakamların belâgati karşısında siz

lere Millî Savunma Bütçesinin ne kadar müteva-
zi bir çerçeve içerisinde sunulmuş olduğu husu
sunda fazla bir şey söylemeyi uygun bulmuyo
rum. 

Türkiye'nin malî imkânları muvacehesinde, 
1967 yılı savunma hizmetlerinin aziz Türk Mille
tine ucuza mal edilmiş bulunduğunu iddia edecek 
değilim. Ancak Yüce Heyetinizi, bütçenin ka
bul buyurulacak her kuruşunun, Silâhlı Kuv
vetlerce, mahalline masruf harcamalar olarak kıy-
metlendirileceği hususunda, temin etmek isterim. 

Buraya kadar konuşmalarımda 1967 yılı 
Millî Savunma Bütçesinin hazırlanışında Hükü
metimizin savunma politikası ve bütçe ihzarın
da hâkim olan e'konomik ve askerî ihtiyaçların 
kısa bir kıyaslamasını yaptım. 

Şimdi de grupları adm'a ve şahısları adına 
konuşma yapan muhterem sözcülerin konuşma
larını cevaplıyacağım. 

BAŞKAN — Sayın 
rica edeceğim. 

Bakan, bi'r dakikanızı 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı için yapılan açık oylama bit
miştir, kutuyu kaldırınız. 

Buyurun Saym Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Davamla) — C. H. P. adnıa konu
şan Sayın Süreyya Koç'a, evvelâ Türk Silâhlı 
Kuvvetleri hakkındaki iyi temennilerinden ve 
yapıcı tenkidlerinden dolayı huzurunuzda teşek
kür etmeyi bir borç bilirim ve temennilerine de 
kısaca arzı cevabetmek isterim. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kendi kendine 
yeter hale getirilmesi ve ikili anlaşmaların ıs
lahı, ARGE Başkanlığının geliştirilmesi' hakkın
daki temennilerine aynen iştirak ediyorum. 
Takdim konuşmamda da ARGE Başkanlığı ha
riç, diğerlerine temas etmiş bulunuyorum. 
ARGE Başkanlığımıza, diğer sözcü arkadaşla
rımız da temas ettiler. ARGE Başkanlığının 
geliştirilmesi için çalışmalarımız devam etmekte
dir. Ayrı bir kanun huzurunuza gelecektir. 

Saym Sözcü, yanlız konuşmalarında Türki
ye'nin NATO'ya iştirak etmiş devletler arasın
da, en çok yardımda bulunan bir millet oldu
ğumuz halde, az yardım görmüş olduğumuzu 
ifade ettiler. Burada sanıyorum ki, bilgileri 
yanlıştır. Onun için bâzı rakamlar okuyacağım. 
Türkiye NATO'da Fransa'dan sonra en çok yar
dım gören devlettir. Sırası ile okuyorum, şim
diye kadar NATO'elan yardım gören devletl'cr, 
Sterlin olarak : 

Belçika 
Danimarka 
Fran'sa 
Al m anya 
Türkiye 
Yunanistan 
izlanda 
İtalya 
Holânda 

42 milyon 
26 milyon 

271 milyon 
99 milyon 

139 milyon 
65 milyon 

1 milyon 
95 milyon 
29 milyon 

Diğerlerini okumuyorum. Burada en büyük 
rakam, 139 milyon sterlin ile, yani 3,5 milyar 
Türk lirası ile Türkiye'dir. Bizden fazla yardım 
alan yalnız Fransa'dır. Ve yine NATO'ya - ki 
arkadaşlarım da daha evvelki konuşmalarımdan 
malûmat olarak bildirdiler - NATO'ya bizim 
yardımımız-, gayet cüzi miktardadır. 
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Kanun tasarısı üzerinde çalınmalarımız hak
kındaki tem emlilerine, takdim konuşmam sıra
sında, cevap vermiş bulunuyorum. 

Yalnız burada Sayın Hüseyin Ataman Pa
şam gerillâ harbi, gayrimuntazam harb konu
suna temas ettiler. Genelkurmayımız bunu Türk 
harb stratejisi arasında mütalâa etmiş ve bu
nun için çalışmalar yapılmıştır, yapılmaktadır. 

Ataman Paşamın ayrıca Vietnam'a bir mü
şahit gönderip görıdermemek hususundaki so
rularını da burada cevaplandırayım : 

Genelkurmayımız, buraya ataşe müşahitler 
göndermek kararını almîş bulunmaktadır. Ha
kikaten bu gayrimuntazam harbl'erin müessiri-
yetini Genelkurmayımız tetkik etmiş ve bunu 
harb stratejisi arasına almı'ş bulunmaktadır. 
Bunu da malûmaten arz ederim. 

Sivil savunma hizmetlerinin geliştirilmesi 
hakkındaki temennilere iştirak ederim. İçişleri 
Bakanlığı ile bu husustaki müşterek çalışmala
rımız vardır ve buna daiha da önem verilecek
tir. 

Yurt kalkınmasında Silâhlı Kuvvetl'erin 
yaptığı yardımların, sosyal ve ekonomik yar
dımların kendi aslî vazifesini aksatmadan ya
pılması hakkın'daki temennile'ririe iştirak ede
rim. Yapılan tamim ve emirlerle daima bu hu
sus belirtilmekte, askerî birliklere bu faaliyet
lerini, kendi aslî görevlerini aksatmadan, yap
maları tavsiye edilmekte, emirler bu şekilde ve
rilmekte ve buna dikkat edilmektedir. 

Sayın Ataman Paşamın Millî Savunma Büt
çesi hakkında, bu bütçenin daha geliştirilmesi 
ve memleket müdafaası için, Türk Silâhlı Kuv
vetleri için, Türk Milletinin yapacağı fedakâr
lıklar hakkındaki teşvik edici sözlerine de haki
katen teşekkür ederim. Ben, takdim konuşmam
da, dünya şartlarını mukayese ederken bir mem
leketin savunma bütçesinin ehemmiyeti üzerin
de durmuş, ancak büyük ordular beslemenin 
ekonomik sıkıntılarını da hesaba katarak, bu işi 
ayarlamanın millî ekonomiye zarar vermiyccek 
şekilde millî savunmamızı kuvvetlendirmenin 
esas olduğunu ve bütçenin hazırlanmasında da 
bu prensiplere riayet edildiğini ifade etmiştim. 
Yoksa Hükümetimiz, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, 
teşhisini yaptığım bugünkü ortam içersinde, vu
rucu kuvvetinin daha da artırılmasının takipçisi
dir ve bu hususu, millî imkânlarımızın el verdiği 

zamana kadar, dış yardımlarla geliştirmek ama
cındadır. 

Sayın Ataman Paşam, dış yardımlann yapıl
ması sırasında, bâzı hatalardan bahsettiler, tank 
yerine top veya yedek parça geldiğini söylediler. 
Bu doğrudur, ama bunlar İkinci Dünya Harbi 
sırasında Fransız ve İngilizlerin kredi şeklin
deki yaptığı yardımlar arasında bu gibi yanlış
lıklar olmuştur ama bugün yapılan yardımlar 
tamamen kontrollü ve bu gibi hataların yapıl
masını önleyici tedbirler alınmış olarak cereyan 
etmektedir. Kendilerinin her halde vazifeli bu
lunduğu zamanlarda Tasladıkları bu hataların 
devam etmediğine emin olmalarını istirham ede
rim. 

Sayın Ataman Paşa, «Emniyetimizin, Ordu
muzun silahlandırılmasını dış yardımlara bıraka
mayız.» dediler. Biz bu bütçede, ilk defa Hü
kümet olarak, bu anlayış içinde ve bir harb sa
nayiinin kurulması için 167,5 milyon lira gibi, 
bugünkü Türkiye'nin ekonomik imkânlarına gö
re küçümsenmiyecek bir ödenekle huzurunuza 
gelmiş bulunuyoruz. 

Ben yine takdim konuşmamda her türlü ha
fif silâh ve cephanelerimizi kendi memleketimiz
de yapmanın ilk hedefimiz olduğunu ve Deniz 
Kuvvetlerinizin Gölcük'teki tezgâhlarında bu 
yıldan itibaren harb gemileri yapmaya başlıya-
cağmı ifade etmiştim. Bu sene 9 Mart'ta Göl
cük'te yeni modern bir muhribin omurgası Türk 
tezgâhlarında ilk defa denize atılacaktır. Bu, 
bizim için bir başlangıçtır ve bunun devamı ge
lecektir Kendi donanmasını yapan Osmanlı 
İmparatorluğunun ve Türk Milletinin bir deva
mı olarak Türkiye, kendi ordusunun ihtiyaçla
rını memleket içinde yapmayı, kendi kendine 
yeter hale gelmeyi hedef bilmelidir. Hüküme
timiz bu sene bu ağurda ilk defa bir çalışma ve 
hazırlık ile huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Ataman Paşam, geçen sene tatbikat 
arazileri-için temennide bulunduğunu, fakat ce
vap alamadığını söylediler. Geçen sene bütçe
mizde tatbikat arazileri için para ayırmak müm
kün olmamıştı. Bu sene bu tatbikat ve atış ara
zileri için, bütçeyi tetkik buyururlarsa görecek
lerdir, 3,5 milyon lira gibi bir istimlâk parası 
vardır. Bu yıldan itibaren tatbikat arazilerinin 
istimlâkine ve hazırlanmasına başlanacaktır. 
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İkinci bir dokundukları husus, askerî yargı 
sistemi idi. Bu husustaki çalışmalarımız iler
lemiştir ve bu hazırlıklarımızı Mart ayında top
lanacak olan Askerî Şûrada konuşulacaktır. 

Şimdi de T. 1. P. Sözcüsü Sayın Behice Bo-
ran'm tenkidlerine cevap arz edeceğim. 

Sayın Boran konuşmasında, daha çok Sena
toda cevaplandırdığım, Haydar Tunçkanat'm 
konuşmasını esas alarak bir konuşma yaptılur ve 
sonunda da kendi fikirlerini ilâve etmeye çalış
tılar. Sayın Haydar Tunçkanat'a Senatoda arzı 
cevabetm iştim. 

Evvelâ hareket noktası yanlış almıyor. 
Türkiye NATO'nun üyesi olarak Türkiye'mi] 
bütün kuvvetlerinin NATO emrinde olduğu 
cümlesini, buradan bugün kendi'erine teşek
kür ederim, kullanmadılar, uyduluğumuzu - ki 
bugün kullanmadılar, ekseriyetle kullanır
lar - bu hareket noktası ile Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin serbestisi olmadığını ve John
son mektubunun bunu ispat ettiğini söyler 
ler. Orada da söylediler bunu, Johnson mek
tubunu orada da izah ettim. Evvelâ şunu ifa
de edeyim ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri hazar
da, barış zamanında Türk Genelkurmayının 
emrindedir, hiçbir kuvvetin, hiçbir devletin 
emrinde dsğildir. Ancak, takviyeli alarm ha
linde kendi bölgesinin savunması, vatanının 
savunması için, ki, biraz sonra yurt savun
ması hakkındaki görüşlerine cevap verdiğim 
zaman bunu da söyliycceğim, sulh için, yurt 
savunması için kader birliği yaptığı memle
ketlerin orduları ile birlik halinde ve tertip 
içinde bu cephenin kumandanı kim ise, onun 
emrine ancak bir takv'yeli alarm halinde gir
mektedir. Binaenaleyh, Türk Silâhlı Kuvvet
leri hiçbir zaman hiçbir kuvvetin ve dev
letin ve hiçbir kumandanın emrinde değildir. 

Johnson'un mektubu için, Senatoda verdi
ğim cevabı burada da arz edeceğim. Bu bir 
tatbik meselesidir. Johnson mektubu üzerin
de o zaman durdular ama, peki Ağustos bom
bardımanlarından, Johnson'un mektubu daha 
evvel yazılmış olduğu halde, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Kıbrıs'ı ne şekilde bombardıman 
etti? Demek ki, bunlar yapılabilir. S'<z, John
son'un mektubu yazıldılı zaman, Haziranda 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Türk Genelkur
mayının kullanamadığını söylersiniz, ama Ağus

tos bombardımanını Türk Genelkurmayının 
nasıl yaptırdığını burada söylemezsiniz. (A. P 
sıralarından alkışlar.) O halde Türk Kuvvet
lerini, Türk Genelkurmayı her zaman kul
lanabilmek imkânına sahiptir. 

Sayın Behice Boran, harblcri dünya stra
tejisi harpleri ve yurt savunması harpleri 
diye ikiye ayırdı ve milletlerin strateji harb-
leri yapacak milletler ve yurt savunması ya
pacak milletler tasnifini yaptıktan sonra, 
Türkiye'nin ancak yurt savunması yapacak bir 
Davlet olduğunu bimenaleyhstratejl'k savunma 
sistemleri içeris'nde ki, kemdi savunması demiyor. 
onu şimdi a~z edeceğim - i çerlsine girmesinin 
mahzur teşkil ettiğini ifade ett'ler. 

Modern harbin haberleri, huduttan başla
maz. Elbette ki. bugünün modern harbine ha
zırlanan ve molern harbi ere karşı yurdumu 
savunacak orduTar, topraklarının ötesinde ne
lerin . olup bittiğin' bilmek mecburiyetindedir. 
tşte Türki ve veya NATO'nun Güney - Do'm ka
nadındaki memleketlerin, kendi ifadelerine gö
re, çepeçevre koydukları elektronik istihbarat 
merkezlerinin, bilmiyorum neden endişelidirler, 
bir memleketi çepeçevre çevirdiğinden bu elek
tronik istihbarat merkezlerinin bir memleketi 
p.avunurcasma, o memleketi çepeçevre çevirdik
lerinden şikâyetçidirler ve Türkiye bunun dışı
na çıkmalıdır, derler. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Bu 
istihbarat bize gelmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, lütfen 
müdahale etmeyiniz. (A. P. sıralarından gü
rültüler) Efendim, Başkanlık vazifesini yapı
yor, istirham ederim, müdahale etmeyiniz. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOGLU (Devamla) — Şimdi onun cevabını 
vereceğim. Türkiye'deki bütün radar sistem
leri Türk Genelkurmayının emrindedir. Türk 
muhabere sistemleri, Türk Genelkurmayının 
komutasına bağlıdır. Evvelâ bütün bunlar, 
NATO ittifakının üçüncü maddesine göre, âkıd 
devletler bölgelerinin savunması için, icabında 
ikili anlaşmalarla bölge savunmasını takviye 
edi'ci tedbirler alabilirler hükmüne dayanılarak 
yapılmıştır. O halde bu tesisler, bu muhabere 
elektronik cihazlar; bu bölgenin savunması için 
kullanılan cihazlardır. Sizin buyurduğunuz şe
kilde vatan müdafaası için ayrılacağını söyli-
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yen ve münferit kalmış olan Şarki Avrupa 
memleektl erinin bugün ne halde olduğunu ve 
hangi akıbette bulunduğunu biliyoruz. Türkiye 
hiçbir zaman bu kolektif emniyetinden ve 
NATO ittifakı içerisinde gördüğü emniyetinden 
vazgeçmiyecek ve sizin buyurduğunuz vatan 
savunması harbleri çerçevesine çekilip, yalnız 
kalıp yem olmıyacaktır. (A. P. sıralarından, al-
'uşlar) 

SaymBehiee Boran burada 9 soru sorarak 
- ki bunların bir kısmını cevaplandırdım - «Ar
zumuz budur» dediler. Soru değil bunlar... 
«NATO'daki kuvvetlerimiz çekilerek bakımsız, 
millî bir savunma gücü kurulmalıdır» dediler. 
Değildir, temel hareket noktaları yanlıştır. 

«Millî savunma sanayii geliştirilmelidir» de
diler.. Bunu daha evvel arz ettim. 

«Radar tesisleri Türklerin emrine verilmeli
dir» dediler; emrimizdedir. 

Bunun dışında bir sual sordular. Geçen sene 
Bütçe Komisyonunda Genelkurmay ikinci Baş
kanının teknik bir konuşmasına temas ederek, 
millî stratejiye g^çiş için politik direktif çalış
maları hakkında bir konuşma yapmışlardı ve 
Hükümete sunduklarını söylemişlerdi, «Bu ne 
oldu?» dediler. Genelkurmayımızın hazırladığı 
Türkiye kuvvet hedeflerinin tesbiti için yapıl
mış olan çalışmalar Hükümete verilmiştir ve 
bugün size yapmış olduğum takdim konuşma
sında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin savunma gü
cünün, vurucu gücünün artırılması için 5 yıllık 
bir perspektif içinde 29,5 milyar lira harcama
yı hedef tutan uzun görüşlü bir plânın hazır
landığını izah etmiştim. Bütün bunlar, bu çalış
malar ve devam edecek olan çalışmalar Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin vurucu gücünü artırmak 
ve modernleştirmek için devam etmektedir ve 
Hükümet bu şekilde çalışmaya kararlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hususu Genel 
Kurula arz edeceğim : 

Muhterem arkadaşlarım, evvelce kabul bu
yurduğunuz karar gereğince öğle tatili saatine 
gelmiş bulunuyoruz. En fazla bir saat çalışmak 
suretivle Millî Savunma Bakanlığı bütçesini bi
tirebiliriz ve o takdirde öğleden sonra 14.30 ye
rine 15 te toplanabiliriz. Bu hususu oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALO LU (Devamla) — Adalet Partisi Söz
cüsü Sayın Odyakmaz'ın Türk Silâhlı Kuvvet
leri hakkında iyi temennilerine, Silâhlı Kuvvet
ler adına, teşekkür ederim. Sosyal faaliyetleri
miz, kuvvetlerarası bütçe ayarlanması, ARGE 
Başkanlığının geliştirilmesi ve 111 sayılı Asker-
kerlik Kanununun yeni baştan ele alınması hak
kındaki temennilerine aynen iştirak etmekte
yim. Bakanlığımca, bu temas ettikleri hususlar 
hakkında, çalışmalar yapılmaktadır. 

Kendi adlarına konuşan Sayın Kemal Çile
siz arkadaşımın da burada söylediği hususların 
hemen hemen hepsini, gerek takdim konuşmam
da, gerek diğer sözcülere cevap arz ederken ce
vaplamış oluyorum. Yalnız kendilerine bir hu
susu burada sövlemek mecburiyetindeyim, bir
kaç gün evvel basma da aksetmiş bir bilgiye 
dayandıkları için sövliyeceğim. Yunanistan'ın 
kuracağı iki zırhlı tümen meselesi.. Bütçe vesi
lesiyle Senatoda ve Mecliste ve daha evvelki 
yaptığım konuşmalarda Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin kuvvet hedefleri için Türkiye'nin Ameri
ka Birleşik Devletlerinden 670 milvon dolarlık 
bir yardım alacağını, almakta olduğunu ifade 
etmiştim. Yunanistan da Amerika'dan yardım 
görür, Yunanistan'ın alacağı yardım 320 mil
yon dolardır. Kara Kuvvetlerinin, Hava Kuv
vetlerinin, Deniz Kuvvetlerinin güçlerini artı
rıcı tedbirlerimizi biraz evvel saydım. Elbetteki 
Yunanistan da aldığı bu yardımla, ki 320 mil
yon dolardır bunun miktarı, kendi kuvvetleri
ni istediği tertiplere sokacaktır. Bunun için 
Yunanistan'ın, Türkiye'nin dışında ve üstünde 
bir silâhlanma ve kuvvetlenmeye doğru gittiği 
ve Türkiye'nin bu yardımları almadığı gibi bir 
zehaba varılmaması için bunu burada açıkla
mak mecburiyetindeyim. 

Sayın îhsan Kabadayı'nır. millî hârb sanavii 
temennisine cevap vermiş oluyorum. NATO'-
dan üzerimize yüklendiğimiz kuvvet nisbetinde 
vardım almıyoruz, dediler. NATO üyesi devlet
ler arasında ikinci derecede yardım alan bir 
devlet olduğumuzu, biraz evvel ifade ettitn. Bu 
tenkid ve temennilere arz ettiğim cevapla ko
nuşmalarımın sonuna gelmiş bulunuyorum. Bu
nun dışında kalan temenni ve tenkidi er de 
Millî Savunma Bütçesinin uygulanmasında, tat-
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bikinde bizim için ışık olacaktır. Bakanlığımız 
bütçesinde konuşma yapan, tenkid ve temenni
de bulunan grupları adına, şahısları adına ko
nuşan arkadaşlara teşekkürlerimi arz eder, say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika. Bir 
arkadaşımız soru sormak istiyor, İçtüzük 156 
ya göre. Sayın Özkan buyurun. Soru, malûmu 
âliniz kısa olacaktır ve bana hitaben soracaksı
nız. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Soracağım so
rular Yüce Meclisin bilgi edinmesi bakımından 
faydalı olacaktır, kanaatindeyim. Bu bakımdan 
müsaade ederseniz, kürsüden sorayım sualleri. 

BAŞKAN — Efendim, usule uygun değildir. 
Bulunduğunuz yerden bana hitaben soracaksı
nız. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — öyle ise soru
yorum : 

1.. Sayın Bakan, en fazla yardım aldı
ğımızdan bahsettiğine göre, NATO standartla
rına göre Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin Kara, 
Deniz, Hava Kuvvetleri olarak, diğer NATO 
devletlerine nazaran durumu nedir ?.. Standardı 
yükseltecek ne gibi tedbirler alınmıştır veya ne 
gibi tedbirlere başvurulması düşünülmektedir'? 

BAŞKAN — Şimdi mi cevaplandırılsın. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MlLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Devamla) — Sayın Hüsnü Özkan 
NATO yardımlariyle, bize yapılan diğer yar
dımları tahmin ediyorum ki, karıştırıyorlar. 
Benim bahsettiğim NATO yardımı, NATO en-
frastrük'tür yardımıdır. Bunlar, demin takdim 
konuşmamda saydığım hava alanları, muhabe
re sistemleri gibi hususlara sarf edilen L39 mil
yon sterlin yardımdır. Ayrı'ca, Silâhlı Kuvvet
lerimize ikili anlaşma ile Amerika'dan aldığı
mız, 1952 den beri, 2,5 milyar dolara varan 25 
milyar Türk lirasıdır. Yani biraz evvel söyle
diğim NATO'dan aldığımız para ayrı, ikili an
laşma ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinin teçhizi, 
modernizasyonu için aldığımız paralar ayrıdır. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan 
bu benim sorumun cevabı değildir. NATO stan
dartlarına göre Türk Silâhlı Kuvvetlerinin di
ğer NATO devletlerine nazaran durumunu so
ruyorum. 

BAŞKAN — Saym Özkan, siz sorunuzu so
rarsınız, Bakan takdir ölçüleri içinde cevap ver 
rir. Bu sorunun cevabı olur veya olmaz, biz bil
meyiz, İkinci soruyu sorun, efendim. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — İkinci soru : 
İkili anlaşmaların yeniden gözden geçirilmekte 
olduğunun söylendiği tarihten bu yana Türki
ye'de mevcut Amerikan radarlarında, elektro
nik kestirme mevzilerinde, Amerikan tayyare1 

üslerinde ve Amerikan ikmal üslerinde statü ba
kımından bir değişiklik olmuş mudur? Bunların 
harekât, haber alma bölümlerine Bakan ve sa
yın kumandanlar girip, gereği kadar, malûmat 
almak imkânını elde edebilmekte midirler? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Elde edeceklerdir ve 
bu tesislerde kurs görmüş bilgili Türk subay
ları da çalışmaya başlıyacaktır. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Soru 3 : Tür
kiye'deki Amerikan üslerinde tayyare tipleri 
ve miktarları Millî Savun'ma Bakanlığı tarafın
dan bilinmekte midir? 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOö-LU (Devamla) — Anlıyamadım efen
dim. 

BAŞKAN —• Amerikan hava üslerindeki tay
yare tipleri ve miktarları Türk makamları tara
fından bilinmekte midir, diyorlar. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Saym Hüsnü Özkan 
Paşa kendisi vazifeli olduğu zaman tatbikatı 
görmüşlerdir, bunlar günlük şeyler. Bir defa 
haber verirler gelişlerini, gidişlerini, oradaki 
bizim kumandan uçak geldikten bir müddet 
sonra hemen bunu öğrenecektir, zaten haber ve
rirler. Biliyorsunuz ki, bu üslere uçaklar zaman 
zaman devriye olarak gelir, giderler. Ama şu 
tip uçak varken üç gün sonra başka tip uçak 
vazife abr, bunlar değişebilir. Hava Kuvvet

lerinde Kurmay Başkanlığı yapmış bir millet
vekili arkadaşımızın bunları benim kadar, hat
tâ benden daha iyi bildiğini sanırım. Sualler
den neyi öğrenmek istediklerini de anlıyama
dım. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 
buna cevap vermek isterdim, ancak sualimi so
racağım. 

Soru 4 : Türkiye'deki Amerikan üsleri, ra
dar mevzii ve kestirme istasyonlarında mevcut 
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silâh, bomba, roket ve cephanenin miktarı ve 
cinsi Millî Savunma Bakanlığı tarafından bi
linmekte midir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Bu hususta Sayın 
Hüsnü Özkan'a cevap vermekte mazurum. Hiç
bir memleket parlâmentosunda bu kadar gizli 
ve memleket emniyetiyle ilgili hususların konu-
şulmıyacağmı sanıyorum. 

BAŞKAN — Son sorunuzu sorunuz efendim. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Halen Türki

ye'de ne kadar Amerikan askerî personeli var
dır? Bunun ne kadarı subay, astsubay ve erdir? 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personelinin 
miktarı nedir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Bu personel zaman 
zaman değişmektedir. Hizmetlerin icabına gö
redir ve muayyen bir miktar yoktur. Zaman za
man hizmetlerin seyrine göre değişmektedir. 

BAŞKAN — Sorular tamamlanmıştır, efen
dim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOİrLU (Devamla) — Saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, son söz olarak, Sayın 
Akçaoğlu, buyurun. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Savın 
Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; Millî 
Savunma Bakanlığımızın bütçesi münasebetivle 
değinilmivon iki husus hakkında Yüksek He-
yetini'ze bilgi sunmak, mümkünse bir de Savın 
Bakana ve Bakanlık erkânına temennilerimi 
sunmak üzere huzurunuza çıktım. 

Mâruzâtımın birisi, öteden beri, senelerdir 
meşgul olduğum orduda tüberküloz konusudur. 
İkincisi, yine 20 senedir bu mesele ile - beni ta
nı vanlar bilirler - meşgul oluyorum kendi ken
dime, Silâhlı Kuvvetlerimizin kalkınmamıza iş
tiraki meselesi. Bunun için huzurunuzu işgal 
ettim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; orduda tü
berküloz durumu kısaca şu şekildedir : Verem 
savaşı ve tedavisi ile görevli mütehassısların tü
berküloz kongrelerindeki beyanlarına ve askerî 
dergilerdeki neşriyata göre Silâhlı Kuvvetleri-
mizdeki vereme tutulanların nisbeti, maalesef 
muasır milletlerin ordularmdaki veremli nisbet-
tinden fazladır. Bizim de âzası bulunduğumuz 

«Comitâ Internationale de Medecine et de 
Pharmacie Militaire» in birkaç yıl önce yapmış 
olduğu bir anketin neticesine göre ordumuz, 
tüberküloz mücadelesinde geri kalmış bir mem
leket olarak gösterilmektedir. Ordumuzda ve
rem intanı bakımından allerjisi negatif olarak 
isimlendirdiğimiz kisbi mukavemetleri olmıyan 
bakir insanlar nisbet itibariyle de maalesef faz
ladır. Vukua gelen verem, plörezi ve primer tü
berküloz şeklinde tezahür etmektedir, işte or
duda sirayete mâruz kalarak vereme yakalanan
lar içinde primer tüberküloz nisbeti maalesef 
yüksektir. 

Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım, ordu
da tüberküloz meselesi şu dört ana hatlarda ti
tizlikle ele alınması lâzımdır : Birinci konu şu
dur; evvelâ orduya veremli sokulmaması lâzım
dır. Saniyen, her nasılsa girmiş olanlarla son
radan vereme yakalananları süratle teşhis ve 
tedavi etmek icabeder ve allerjisi menfi olan
lara, hastalığa yakalanmalarıma vakit bırakma
dan BCG verem aşısının tatbiki icabeder. 

Son olarak, orduda verem savaşını gereği 
gibi yürütebilecek liyakatte sağlık personeli ye
tiştirmek ve bunları, hastalımı erken teşhis ve 
profilâksi bakımından yeterli bilgilerle teçhiz 
etmek iktiza eder arkadaşlar. 

özet olarak şu dört cümle ile tekrarlamak 
mümkündür. Orduya tüberkülozlu insanı sok
mamak ve bilâhara yakalananları zamanında 
teşhis için askere alırken veya eğitim birlikle
rinde tüberkülin denemesi ve mikro - filim ta
raması yanmak ve yapılan bu taramalarda mey
dana çıkan hastaları ordudan süratle uzaklaş
tırmak ve gerekli tedavileri de behcmahal yap
mak iktiza eder. 

Şimdi arkadaşlarım, bu konuyu ben 1058, 
1959 bütçe müzakerelerinde gf+irdim. Allah razı 
olsun, Allah selâmet vers :n Millî Savunma Ba
kanı mesuliyet duygusu içinde ele aldı. Zama
nın Kara. Kuvvetleri Kumandanı rahmetli Ce
mal Ağa, Cemal Gürsel - ki bilâhara Devlet Rei
simiz oldu - bir Devlet adamına yaraşır şekilde 
ele alarak, ne istiyorsun doktor dedi. Ben, bir 
şey istemiyorum, siz lütfen bu konu, o zaman ve 
halen Ankara Veremle Savaş Derneği Başkanı 
olan ve bir ara Sağlık Bakanı olarak vazife 
gören, Nusret Karasu'nun Başkanlığında ola-
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rak ilgili uzmanlarınıza etüdettirin, neye karar 
verirse kabul ediyorum, dedim. Ertesi günü ar
kadaşlar, ciddiyetle konu ele alındı ve hakika
ten konuya ordumuz gereken önemi verdi. Sağ-
l'ık Bakanlığiyle işbirliği halinde orduya tüber
külozu sokmamak için eğitim birliklerinde, Sağ
lık Bakanlığının imkânlarından istifade etmek 
suretiyle, mikro - filim çekmeye ve allerjisi 
menfi olanlara da BCG aşısı yapmaya başlan
dı. Ama, bakıyorum ki, son zamanlarda yine bu 
durum, benim arzu ettiğim ve olması icabeden 
şekilde değildir. Çok istirham ediyorum Baka
na ve Bakanlığın mesuliyet duygusu taşıyan 
değerli erkânına, bu konuyu lütfen yine, niçin 
getirdiğimin esas sebepleri üzerinde dursunlar. 
Eğer şahsan ayrı ayrı_ konuşmak isterlerse, 
emirlerine amade olurum, bunU biraz daha in
celeterek olması icabeden şekle soksunlar. Be
nim istediğim husus budur. 

ikinci husus şudur arkadaşlar : 1944 sene
sinde asker oldum, Bornova'da 65 nci Topçu 
Alayında askerlik ettim, o zamandan beri de, 
rahmetli alay kumandanım çok mesuliyet duy
gusu içinde bir zattı, Yusuf Adil Egeli, ondan 
sonra ihsan Güney ve bilâhara Tümen Kuman
danlığımıza da Tuğgeneral olarak Cemal Gür
sel gelmişti, rahmet olsun... Eğildiğim konu şu
dur arkadaşlar, ordunun insan gücünden isti
fade etmek, öteden beri üzerinde dururuz, ha
kikaten gene de durulur. Fakat maalesef bunu 
plânlı, istifadeli bir şekle sokamamışızdır. Bu 
konuyu da kısaca şu şekilde özetledim, huzuru
nuzda arz ediyorum. Evvelâ hiç şüphe yok ki 
ordunun birinci ve başlıca görevi yurt savun
ması ve buna hazırlıklı bulunmasıdır. Bu da di
siplin ve eğitim işidir. Hiçbir suretle disiplin ve 
eğitime zarar verecek bir faaliyet asla makbul1 

sayılamaz, bunu ben de istemiyorum. Ancak, 
dış güvenlik şartlarının elverişli bulunduğu za
manlarda ordunun yüksek mevcudu ve potan
siyelini, memleket kalkınmasında, kullanmak 
pekâlâ mümkündür. Nitekim, bâzı devletler si
lâhlı kuvvetlerini, savaş güçlerine zarar ver
meksizin, yurt kalkınmasında müessir bir şe
kilde kullanmaktadırlar. Ordunun yurt kalkın
masında kullanılmasının disiplin ve eğitime za
rarlı olmaması için, bir plân dâhilinde düzen
lenmesi zarureti vardır. Her kıta'nın inisiyati
fine terk edilen ve bütün askerlik müddetini1 

kapsıyan kalkınmaya katılmak gayretleri mak
sadı sağlıyamaz. 

BAŞKAN — Sayın Akçaoğlu bir dakikanız 
kaldı efendim. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim, bağlıyacağım Sayın Başkanım. 

Bu itibarla, iki yıllık hizmet süresinin son 
altı ayı bu maksada tahsis edilir ve erler bunun 
için özel suretle teşkil edilmiş hizmet birlikle
rinde toplanırsa maksat sağlanmış olur arka
daşlar. 

Onun için, vekâletten temennim şudur : Bu 
konunun sözde bırakılmayıp fiiliyata geçirilmek 
üzere tatbikattaki bütün aksaklıkları da derin
liğine etüdederek yurt kalkınmasına iştirak 
edici olumlu bir istikamete sokulmasını istirham 
ediyorum. Ve buna muktedirdir ordu. Orduya 
inanırim, çünkü ordu, her şeyde öncülük etmiş
tir. Ordu, eğitimde öncülük etmiştir; cahil, 
okuma - yazma bilmiyen yurttaşlarımızı, haki
katen orduya geldikten sonra bambaşka bir 
halde gönderir memleketine. Ordu, işte felâket 
ânında gördük yine, ordunun çeşitli hizmetle
rini gördük. Her şeyde öncülük e!den ordu. Gö
rüyorsunuz işte, yüzde 10,7 kalkınma yapaca
ğız kâh dörtte bir, onun yüzde üçü nüfus artı
şına girer, yok bilmem 5,5 - 6,1... Eğer ordu 
elindeki insan gücünü değerlendirici şekilde 
plâna bağlayıp bu yurt kalkınmasına hasret
mezse ben 50 sene sonra da bu işin halledilece
ğine inanmıyorum. Yani 15 senelik plân, 30 se
nelik plân, 90 senelik plân... Bana o kanaat gel
di, ben plân, plân diyen adamım; plân, plân, 
plân... 

Onun için muhterem Vekâlet erkânından şu 
dileğimi gönülden dinlemesini ve buna mesuli
yet duygusu içinde çare bulmasını temenni eder, 
hepinize saygılarımı sunarım. Vekâlet erkânına 
da başarılar dilerim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum : 

Sayın Başkaııliğa 

Millî Savunma Bütçesi üzerinde yeteri dere
cede konuşulmuştur. Görüşmelerin yeterliğine 
karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Nihat özer 

- 4 1 6 -
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Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayeti ile maddelere geçil

mesini arz ve teklif ederim. 
îçel 

Mazhar Arıkan 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum : 
Kabul eden'ler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm 
11.000 ödenekler 

BAŞKAN — Kabul ©deriler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
12 000 

12.000 Personel giderleri 1 655 806 0O3 
BAŞKAN — Kabul edanler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 680 636 00-1 
BAŞKAN — Kabul edfcniDer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 16 999 0Ö0 
BAŞKAN -> Kabul edeto!Ber... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 770 000 
BAŞKAN — Kabul edemlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 58 638 0O1 
BAŞKAN — Kabul edemller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 200 0O1 

BAŞKAN — Kabul edemller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 382 905 001 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 55 378 000 
BAŞKAN — Kabul edemller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lima 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 31 610 000 
• BAŞKAN — Kabul edemller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 26 182 000 
BAŞKAN — Kabul edetrfc... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 076 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 8 625 000 
BAŞKAN — Kabul edemlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerine güven, şükran, 
sevgi ve selâmlarının ulaştırılması için üç tane 
önerge vardır. Bu önergeleri, Başkanlığa veri
liş sırasına göre, okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Atatürk devrimlerine, 27 Mayıs 1960 devri

mine ve insan haklarına dayanan millî demok
ratik, lâik ve sosyal hukuk devleti nitelikleri' 
ile ebedî Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Dev
letinin ülke ve millet olarak bölünmezliğinin 
bekçiliği görevini Anayasa, kanun ve nizamlar 
içinde tam bir vatanseverlikle yerine getiren 
kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine Millet Mec
lisinin takdir ve şükran duygularının duyurul
masına Genel Kurulca karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
Balıkesir 

Süreyya Koç 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bütçesinin kabul edildiği şu 

anda Büyük Milletimizin ve vatanımızın istiklâl 
ve tamamiyetinin teminatı olan Şanlı Silâhlı 
Kuvvetlerimize Meclisimizin güven ve takdir 
hislerinin duyurulmasına delâletinizi arz ede
riz. 

A. P. Grupu Başkanvekili 
Aydın Erzincan 

Nahit Menteşe Hüsamettin Atabeyli 

Sayın Başkanlığa 
Milli egemenliğimizin temeli, millî siyaseti

mizin dayanağı, Yüce Milletimizin göz bebeği 
Silâhlı Kuvvetlerimize ve yüksek mertebedeki 
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kumandanlarımızdan mehmetciklerimize kadar 
heyeti umumiyesinc îde dişimizin selâmlarının 
ve sevgilerinin bildirilmesini oya koymanızı tek
lif ve rica ederim. Saygılarımla. 

Çorum 
Nejdet Yücer 

BAŞKAN — Bu suretle Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesini kabul etmiş bulunuyorsunuz. 
Bütçenin, Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve onun 
değerli komutanlarına hayırlı olmasını dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisinin Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine takdir, şükran, güven, sev
gi ve selâmlarının bildirilmesi hususunu oyları-

G- — İçişleri Bakanlığı Bütçesi : 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi: 
b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi: 
BAŞKAN — içişleri Bakanlığı 1967 bütçesi

nin görüşülmesine başlıyoruz. 

İçişleri Bakanlığı ile birlikte Emniyet Genel 
Müdür]üğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Büt
çe] eri üzerinde de görüşülecektir. Söz alan ar
kadaşlar hepsi üzerinde beyanda bulunacaklardır. 
Esasen öyle söz almışlardır. 

Bu konuda grupları adma söz almış arkadaş
ların isimlerini okuyorum : 

C. II. P. Grupu adma Sayın Mustafa Uyar. 
M. P. Grııpıı adma Sayın Necati Güven, Y. T. P. 
Grupu adma Sayın Raif Aybar, T. 1. P. Grupu ) 
adına S ay m Yunus Koçak, Adalet Partisi Gru- i 
pu adma Sayın llhanıi Ertem; i 

niza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
İttifakla kabul edilmiştir. 

Bu karar, Başkanlıkça yerine getirilecektir. 
(Alkışlar) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısının açık oylamasının sonucunu 
arz ediyorum. 

Oylamaya 202 milletvekili katılmış, 135 ka
bul, 67 ret oyu çıkmıştır. Gerekli çoğunluk elde 
edilemediği için oylama tekrar edilecektir. 

Efendim umduğumuz kadar sürmedi çalış
mamız, bu itibarla tekrar 14,30 da çalışmalara 
devam etmek üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,27 

Grupları adma ikinci defa söz istiyen arka
daşlar: C. II. P. Grııpıı adma Sayın Ahmet Şe
ner, T. t. P. Grııpıı adma Sayın Yusuf Ziya Ba-
haclmlı, Adalet Partisi Grupu adma Sayın llha-
mi Ertem. 

Şahısları adma söz alan arkadaşlar da: Sa
yın Hasan Tahsin Uzun, Sayın Mustafa Kemal 
Çilesiz, Sayın Süleyman Onan, Sayın Şâdi Bi-
nay, Sayın llyas Kılıç, Sayın Ahmet Mustafaoğ-
lu, Saym İhsan Kabadayı, Sayın Orhan Alp, Sa
yın Dursun Akçaoğlu, Saym Scyyit Faruk ön
der, Saym Ali İhsan Balım, Saym Gıyasettin 
Karaca, Saym Nihat Diler, Saym Nihat Akay, 
Sayın Mehmet Altmsoy, Saym Şevket Bohça Sa-

' yın Nuri Kodomanoğlu, Saym Osman SeKİengcç-
j ti, Saym Ham it Fendoğm, Saym İsmail Boyacı-
l oğlu, Sayın Kemal Aytaç, Saym Cemal Güven... 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar. 

KÂTİPLER : Önol Şakar (Manisa), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 
• 

BAŞKAN —• 57 nci Birleşimin İkinci Oturu anu-nu açıyorum. 

— 418 — 
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Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın 
Mustafa Uyar'mdır. 

Buyurun Sayın Uyar. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA UYAR 

(îzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 

ve Jandarma Genci Komutanlığının 1967 yılı Büt
çelerini C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına eleş
tirmek üzere huzurunuzdayım. 

Hükümet etmek, her şeyden önce, iki husu
sun sağlanmasını gerektirir. Bunu, Atatürk'ün 
ölmez vecizesi olan (Yurtta sulh, cihanda sulh) 
olarak özetlemek mümkündür. 

Bu görüş ve düşünüşle İçişleri Bakanlığı, Hü
kümet sorumluluğunun yarısını sinesinde toplu
yor demektir. Bu a.naf ikri böylece tesbit ettikten 
sonra, bütçeler gibi, eleştirmemizi üç esas üzerin
de arz etmeye çalışacağız. 

1. Genel idare konuları : 
İçişleri Bakanlığı, kamu kudretinin ve Dev

let adına zor kullanma yetkisinin sahibi olması, 
mahallî idareler üzerinde vesayet yetkisini kul
lanması, illerdeki kamu hizmetlerinin uygulayıcı
sı ve denetçisi olan valilerin birinci derecede bağlı 
olduğu makam bulunması dolayısiylc, Hükümet -
vatandaş ilişkilerini tanzim eden iktidarların iç 
politikalarını uygulayan bir Bakanlıktır. 

Bu bakımlardan vatandaş gözünde Devlet, 
İçişleri Bakanlığı demektir. 

Aslında valiler, bulundukları vilâyette Devlet 
ve Hükümeti temsil etmekte olduklarından, her 
şeyden evvel, demokratik zihniyeti samimen be
nimsemiş, hakikaten tarafsız ve kanunları eşit uy
gulamak inancında olan, iktidara yaranmak zil
letinden ve (evlâdı - ayal var) endişesinden uzak, 
alçak gönüllü, tatlı dilli, güler yüzlü" ve âdil bi
rer halk adamı olmalıdırlar. 

Bu ulvî, yüksek ve medeni vasıflar, valilerle 
halk içinde daha çok bulunan kaymakam ve bu
cak müdürlerinin asli vasıfları olmalıdır. 

İdare âmirleri, halk ile hemhal olmalı, kendi 
yüksek medenî vasıf ve gayretleriyle, halkı dev
lete karşı küskün değil, bağlı bir sevgi ile beze
meli, gerçek liderler olmalıdır. 

Adını rahmetle andığımız General Kâzım Di
rik gibi istisnalar olmakla beraber, valilerin mes
lekten yetişmiş olanlardan atanması kaymakam
lık meslekini daha itibarlı ve geçerli bir hale ge
tirir kanısındayız. 

Valilik, siyasi bir amirlik olmakla beraber, 
tâyin ve nakillerinde objektif ölçüler uygulan
malı, siyasi sebep ve bahanelerle vali tâyini usulü 
terk edilmelidir. 

Hükümetin iş başına gelmesinden kısa bir sü
re sonra, maalesef tamamen siyasal sebepler yü
zünden birçok kıymetli valiler merkeze alınmış 
ve yerlerine partizanca tâyinler yapıldığı intibaı 
yaygın hale gelmiştir. 

Merkez valiliği ve tetkik kurulu üyeliği bir
çok kıymet ve kabiliyetlerin, kader sonuçlarını 
beklemekte oldukları atalet yuvalan haline geti
rilmiştir. Buralardaki kıymetlerin biran evvel de
ğerlendirilmesine gidilmelidir. 

Hükümetin vali tâyinlerinde partizanca tu
tumuna açık bir misal vermek isteriz: Niğde 
Valisi İbrahim Öztürk 5439 sayılı Kanuna göre 
merkeze alınmıştır. Danıştaya açtığı dâvaya 
Bakanlığı verdiği cevapta 5442/G yi uygulaya
nlayız, sebebi yok denilmiş iken 5439 a göre 
açılmış olan dâvayı kaybeden Bakanlık bu defa 
5442/6 yi uygulıyamayız sebep yok demiş ol
masına rağmen • İbrahim Öztürk'ü 5442/6 ile 
yani görülen lüzum üzerine ikinci bir kararna
me ile merkeze almayı düşünmüştür. Bu hal 
partizanlığın ta kendisidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Biran evvel kalkınmasını özlediğimiz köy

lümüze en yakın idare âmiri olan bucak müdür
leridir. Kalkınmanın köyden başlamasını, köye 
okul, yol, su ve ışık götürülmesi gerektiğine 
inandığımızı her an, her yerde tekrarlarız. Fa
kat köylüye en çok yararlı olması gereken bu
cak müdürlerinin nedenleriyle ilgilenmeyiz. 
Bucaklarımız şayet, idari teşkilât olarak devam 
edecekse, tam teşekküllü hale getirilmeli ve bu
cak müdürlerine 1945 yılındanbcri verilmekte 
olan, ayda 40 lira devir ve teftiş bedeli bugü
nün hayat şartlarına göre ayarlanmalıdır. 

Yılan hikâyesine dönmüş olan Köy Kanunu 
biran evvel Meclise getirilmelidir. 

İl özel idareleri ve bilhassa birer partizan 
arpalığı haline getirilmiş olan belediyeler, en 
süratli bir şekilde bu şikâyetti durumdan kur
tarılmalıdır. 

Gece ve Mahallât Bekçileri Kanununun ilk 
uygulanması milletçe şikâyet konusu haline' 
gelmiş, iki liralık bekçi ücretine itiraz için is
tenen beş liralık hare ücreti, şikâyetleri ayyuka 
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çıkarmıştır. Kırtasiyecilik ve elemjansızliktan 
il özel idarelerinin işleri çoğalmış ve masrafları 
yüz'binleri aşmıştır. 

Bakanlığın, iki taraflı şikâyet konusu olan 
bu kanunu derhal ıslâh uihetine gitmesini zaru
ri görmekteyiz. 

Sayın arkadaşlar; Bütçe Komisyonunda Sa
yın Bakan (rüşvet ve irtikâp büyük memurlar
da yoktur, kesinlikle reddederim, küçüklerde 
vardır.) dediği gibi, bugün rüşvet ve irtikâp 
suçları^ vatandaş - Devlet ilişkilerinde bir köp
rü haline gelmiştir. Sayın Bakanın bu suçlar 
ve suçlular hakkında almış olduğu tedbirleri 
öğrenmek isteriz. Özellikle 1966 yılında kaç 
•tane rüşvet ve irtikâp olayına el koymuş ve bu 
suçların suçlusu olan kaç memur görevinden 
uzaklaştırılm ıştır ? 

Bu yıl Maliye Bakanlığından alınarak, liçiş-
leri Bakanlığı bütçesine verilen fakir belediye
lere yardım faslına konulan 10 milyon lira, 
sanırız ki, bu yıl yapılması gereken ımahallî se
çimlerde A. P. için sempati temin 'edecek şekil
de dağıtılarak başka türlü bir partizanlık ör
neği olmasın? Böyle şikâyetleri ve endişeleri 
önlemek için Bakanlık bu ödeneği nasıl dağıta
caktır, objektif kıstasları var mıdır? Anlamak 
istiyoruz. 

Sayın arkadaşlar; 
Bakanlığın merkez teşkilâtında yapılan yer 

değiştirmeler sonucunda dört genel müdürün 
hiç valilik yapmamış kimselerden olduğunu ve 
Bakanlıkta bir şube müdürü iken asayişi bozuk 
ve bir sınır ilimiz olan Siirt'e vali tâyin edilen 
bir kimsenin bulunduğunu herhalde işitmişsi-
nizdir. 

Bu tâyinler partizanlık değil de nedir? 
Sayın arkadaşlarım, içişleri Bakanı kırta

siyecilikle savaş 'açmış ve başarı göstermiştir 
de. Nurlu ufuklar açıldı, kırtasiyeciliğin suçlu
su olarak (hüsnühal ilmühaberi) ile (ikametgâh 
ilmuhaberi) bulundu ve bir senedir bunca mas
raf ve bunca emek sonucu bu iki belge kaldı
rıldı. 

Yazık oldu mahalle muhtarlarına, bir hayli 
zarara girdiler. Önümüzdeki seçimlerde hazır 
olsun Sayın Bakan, 'muhtarlarımız zararlarını 
her halde tenlisine ödeteceklerdir. 

Demek ki, Türkiye'de kırtasiyeciliğe sebe-
bolan bu iki belge imiş. Haa... bak, bunlara vaz

geçilen (kayıp ilânlarını) da eklemek lâzımdır. 
Aslında kırtasiyecilik hakikaten üzerinde 

uğraşılacak önemli bir konudur. Fakat bu, 
siyasi beyan ve tamimlerle değil, ciddî ve de
vamlı çalışmalarla sonuç verebilir. Bu konuda 
çalışmaları varsa, Sayın Bakanın açıklaması biz
leri memnun edecektir. 

Arkadaşlarım; köy, mera ve yayla sınırı an
laşmazlıkları, vatandaşları en çok meşgul eden, ' 
zaman zaman can kaybına sebebolan konular
dır. iç huzurla doğrudan ilgili olan bu anlaş
mazlıkların süratle halli için yapılan mevzuat 
çalışmaları biran önce Meclise getirilmelidir. 

Genel idare konularını tamamlarken, Ana
yasanın öngördüğü idari reform çalışmaları ile 
ilgili kanunların hiç vakit kaybetmeden, Yüce 
Meclise getirilmesinin zaruretini bir kere daha 
belirtmek isteriz. 

2. Emniyet, âsâyiş ve huzur konuları: 
Sayın arkadaşlarım; 
Yurtta sulh, ıhuzur ve asayişin temini ve 

Anayasanın gerçek ve tüzel kişilere tanıdığı 
hak ve hürriyetlerin tam ve noksansız olarak 
korunması, kanunların ••eşit uygulanması ve 
tüm idare personelinin tarafsız olması ile müm
kündür. 

Emniyet ve âsâyiş deyince, akla polis ve 
jandarma karakolları .gelmektedir. Bu görev 
yerleri, adı üstünde, emniyetimizi koruyan ve 
huzurumuzu sağlıyan, vatandaşlarımızın göğüs
lerini gere gere hiç korkmadan ve endişe etme
den gidebileceği yerler olmalıdır. Fakat, maa
lesef yılların getirdiği alışkanlık, bu emniyet 
yuvalarını, emniyet edilir değil, şikâyet edilir 
hale getirmiştir. 

Hükümet, vatandaşların, günün her saatinde 
köyden şehide, dağdan bayıra, ovadan tarlaya, 
endişesiz olarak gidip gelebilme hürriyet ve em
niyetini sağlamalıdır. 

Üzülerek belirtmek isteriz ki, A. P. tek ba
sma iktidara geldiğinden bu tarafa, asayişi bo
zan hırsızlık, gasp, yol kesme, adam öldürme, 
kadın ve kız kaçırma gibi suçlar artmış, vatan
daşlar hayatlarından endişe eder hale gelmiş
lerdir. Bu hal Hükümetin başarısızlığının açık 
bir delilidir. 

zabıtanın görevi, yalnız suçluyu aranmak de
ğil, suçun işlenmesine engel olacak tedbirleri 
de almaktır. Hükümetin bu konuda gerekli îti-

I tizliği göstermediğini söylemek zorundayız. 
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Sayın arkadaşlarım, 
Şimdi münhasıran Emniyet Genel Müdrülü-

ğü, yani polisle ilgili tenkid ve temennilerimize 
geçiyorum : 

Neler demişti A. P. muhalefette iken, ne 
yaptı şimdi? Asayiş yokluğu iddiaları hep çiğ
nenir sakız idi, muhalefetteki A. P. için. Haklı 
mı idiler bunda? Bugünkü manzaraya bakınca 
hayır diyoruz. Çünkü : 

Bakın, zamanımızda Hakimo ve Hamidolar 
okulda düğün yapmamıştı. Foto muhabirinin 
rahatça resmini çektiği Ömer Bezek'ler, gemi bu 
kadar azıya almamıştı, hattâ, polis memurları 
büyük şehirlerde canlı hedeflere ateş etmiyor
lardı. 

Evet, asayiş dediler ve bizzat Emniyet Genel 
Müdürü, Ankara Emniyet Müdürü, 2 şube müdü
rünün gözleri önünde (hem de birisinin orada 
bulunmaması gereken) iki polis müdürünü, gene 
bir polis memuru öldürdü. 

Bu olay başka bir iktidar zamanında olsaydı, 
ertesi günü Emniyet Genel Müdürü ve Ankara 
Emniyet Müdürü Bakanlık emrine alınır ve 
A. P. nin asayisizlik iddiaları Türkiye'yi yerin
den oynatırdı. 

Ama, biz yapmadık böyle şey, iki polis mü
dürü gitti, gider. 

Şehirlerdeki asayişin bozukluğu, Sayın An
kara Valisinin gazetecilere (Şehrin en büyük 
derdi, hırsızlık ve trafiktir) diye beyanat ver
mesiyle müeyyittir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız da, İstanbul Emni
yet Müdürüne, brifingte (Kabadayılar için ne 
yaptığını) sormuştur. Ama, kabadayılık İstan
bul'da berdevamdır. 

Sayın arkadaşlar, 
237 sayılı Taşıt Kanunu alenen çiğnenmek

tedir. Şöyle ki : Hafta tatillerini İstanbul'da 
geçirmeyi âdet edinen, Ankara Emniyet Müdü
rüne (uzak yol trafik kontrolü) adı ile yolluk 
vererek İstanbul'a göndermek, trafik emniyetini 
sağlıyacak tedbir değildir. Nitekim bu yol üze
rinde trafik faciaları biribirini kovalamaktadır. 

Tabiî, Ankara Emniyet Müdürünün görev sı
nırının İstanbul'a kadar uzadığını nasıl izah ede
riz bilmem? Ama, ben hemen ilâve edeyim, İs
tanbul Emniyet Müdürünün böyle bir yetkisi 
yoktur. Onun, (uzak yol trafik kontrolü) İstan
bul hududunu aşamaz. 

Hırsızlığın adı, sosyal adalet diye karikatü-
rize ediliyor. Sayın Bakan der ki, (bu her de
virde olur. Polisin görevi hırsızı yakalamaktır) 
yakalar da. 

Manisa'da yüreksizlerin mâruz kaldığı olayı 
unutmadınız. Şimdi İstanbul'un iki kilometre 
mesafesinde bir olay daha, Düzce cinayetinin 
failleri hâlâ meçhuldür. Ölenler gitti, gider 

Birazdan, meşhur tebessümü ile Sayın Sükan 
gelecek (faillerin kısa bir zamanda yakalanaca
ğını) ifade edecek, sureti mahsusada hazırlan
mış birçok rakamlar sıralıyacak ve üst tarafı 
(mahkemei kübrada) hallolunacaktır, diyecek
tir. Asayiş çalışmaları için bahar gelmesi şartını 
da ekliyecektir. 

Sayın arkadaşlarım, 
T. C. kurulduğundan bu yana hiçbir devirde, 

Meclis, Sükan metodu ile bu şekilde aranmamış 
ve bu derece komik bir duruma düşülmemiştir. 
Meclis arandı, hadi dâvası (mahkemei kübrada 
görülecek) ama, Tamer Şekersoy gibi herkesçe 
mâruf bir ajanın lâfı ile böyle bir gaf yapan 
Sayın İçişleri Bakanı Sükan'm yarın alacağı 
bir istihbaratla neler yapabileceğini kim kesti
rebilir? 

(Mesuliyeti üzerime alıyorum) demek, bir 
çözüm yolu değildir. Böyle hafifliklerin deva
mına müsaade edip etmemek A. P. nin bileceği 
bir iştir. Fakat, asayiş hepimizi ilgilendiren 
müşterek konumuzdur. 

Polise, otomatik silâh, zırh veya ağır araç 
alınmalı diyorlar. 500 polis memuru toplum za
bıtası adı ile bulvarlarda boy gösterirken, nor
mal polis noktalarında görevli polis bulunama
maktadır. 

Dolayısiyle polislerimiz ve karakollarımız ti
yatrolarda komedi konusu olmaktan kurtula
mazlar. 

Bunlar, hepimizin saygılı olmamız gereken 
polise, saygı bırakmamakta ve mânevi müessiri-
yetini azaltmaktadır. Sayın Bakan, bu durumla 
ciddî olarak ilgilenip, gerekiyorsa bu konuda ce
saretle sorumluluğu üzerine almalıdır. 

Bir tarafta 500 kişilik toplum zabıtası, diğer 
tarafta Ankara Emniyetinde hırsızlarla müca
dele eden 2 nci Şubede hâlâ 20 yıl evvelki 
125 mevcutlu kadro. Olmaz böyle sey. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi de Jandarma Ge
nel Komutanlığı ile ilgili düşüncelerimizi arza 
çalışacağım. 
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770 441 km2 lik sahada 29 026 jandarma per
soneline karşılık, 1 680 km2 lik alanda yeni veri
len 1 000 kişilik kadro ile birlikte 15 600 civa
rında polis vardır. Bu yüzölçümleri % 99,7 ve 
% 3 oranındadır. 21 577 720 kişi jandarma ve 
9 813 487 kişi polis bölgesinde yaşamaktadır. 
100 km2 lik alana 4 jandarma, 870 polis isabet 
etmektedir. 3 300 civarında subay kadrosuna 
kar nlık 900 civarında jandarma subayı vardır. 
Her yıl Ilarb Okulundan 85 jandarma subayı 
çıkmaktadır. Bu tempo ile, jandarma subay 
kadrosu, nüüus artışı da nazara alınırsa 2 000 yı
lında güç tamamlanabilecektir. Bunun biran 
evvel önlenmesi için, askere alman lise mezun
larından ihtiyaç kadarı objektif bir esas dâhilin
de seçilerek, jandarma emrine verilmeli, Jandar
ma Me ılck Okulunda gerekli eğitim gördükten 
sonra kadrolar süratle doldurulmalıdır. 

Halen 2 507 jandarma karakoluna karşılık 
67 il ve 278 ilçede p:;lis teşkilâtı vardır. 

Bu istatistik! bilgiler jandarmanın kemmi-
yet bakımından ne kadar güç şartlar altında 
görev verdiğini anlatmaya yeter sanırız. 

4 823 binada, birlik, kurum ve karakol ola
rak görev yapan jandarma teşkilâtı, bunlardan 
887 sine kira ödemekte olup, binaların çoğu na-
müsaittir. 

Polislere, subaylar gibi tayın bedeli verilmiş 
ve fakat 6554 sayılı Kanunla polislere verilmekte 
olan munzam ve gece mesaisi zammı jandarma
lara verilmemektedir. Bu eşitsizlik kaldırılma
lıdır. 

Bilhassa sınır baylarında kaçakçılıkla müca
dele eden jandarma personelini, rüşvet teklifle
rinden kurtarmak için, verilmekte olan kaçak 
mal ikramiyesinin, malm dıştaki değerinden de 
ğil, içteki hakiki değeri üzerinden verilmesi sağ
lanmalıdır. Örneğin, kahvenin kilosu Suriye'de 
6, Türkiye'de 40 liradır. İkramiye 6 liradan ve
rilmektedir. 

Ayrıca kaçakçıya mahkemelerce verilen para 
cezasının % 80 i muhbir ve müsadire, % 20 si de 
mahkeme masrafı ve kaçakçıların yakalanmasına 
âmil olanlara verilmektedir. Ancak, jandarma 
personeli bu % 20 den faydalanamamaktadır. 
Halbuki gümrük kolluğu, jandarmaya verilmez
den evvel, gümrük memurları bu % 20 den fay
dalanmakta idi. Gümrük muhafaza görevini ı nx 
külfetini yüklenen emniyet ve jandarmaya, ni- | mıştır. 

— 422 — 

meti olan % 20 den hisse verilmesi imkânları 
sağlanmalıdır. 

Uyuşturucu maddeleri yakalıyan zabıta men
suplarına da ikramiye verilmesi uygun olur 
kanısındayız. 

Kaçakçı ve şaki takibinde ölen emniyet men
suplarına verilen ikramiye artırılmalıdır. 

Meşhut suçlara veya otopsilere giden Cum
huriyet Savcısına, kâtibine ve hükümet tabibine 
yolluk verilmekte iken, onlarla birlikte giden 
jandarma subayına verilmemesinin hikmetini 
anlamak kolay değildir. 

Jandarmanın asıl görevi, asayişi temin ve 
maniî zabıtadır. Jandarma bu görevine yönel
tilmeli ve yetkisi tesbit edilerek üzerindeki talî 
işler alınmalı ve tebligat kanunu emrettiği şe
kilde uygulanmalıdır. 

Hazırlık tahkikatı emniyet personelinden 
alınıp Cumhuriyet Savcılarınca yapılmalıdır. 
Cezaevi karakolları jandarmadan alınıp esas 
sahibi olan Adalet Bakanlığına devredilmelidir. 
Köy ve jandarma telefonlarının, PTT ile an
laşmak suretiyle, köylerin ucuz ve biran evvel 
telefona kavuşması sağlanmalıdır. Pler ilçe mer
kezinde jandarma emrinde bir jeep bulunması, 
emniyetin süratle sağlanması bakımından zaru
ridir. 

Sayın arkadaşlar, geçen dönem kabul edi
len 635 sayılı Kanunla özel bir meslek sınıfı ha
line getirilmiş olan uzman jandarma çavuşla
rının da bir iki dileğine değinmeden geçemiye-
ceğim. Her konuda astsubaylar durumunda olan 
uzman çavuşlara, tek tip er elbisesi değil, ast
subaylar gibi yazlık ve kışlık kumaş elbise ve
rilmelidir. Uzman çavuşlara, bedeli kendilerine 
aidolmak üzere, zatî tabanca almalarına müsaa
de edilmelidir. Kolluk görevi yapan bir kimse
nin tabanca taşımaması mantıkla bağdaşamaz, 
düşüncesindeyiz. Yine aynı kanunla uzman ça
vuşlara Ordu Yardımlaşma Kurumunun tabiî 
üyeliği sağlanmış iken, bu hak kanunun yürür
lüğünden itibaren tanınmış olup ondan evvel 
geçen hizmet süreleri nazara alınmamıştır. Bu 
bariz bir haksızlıktır. Uzman jandarma çavuş
larının geçmiş hizmetleri, Yardımlaşma Sandığı 
üyeliğine intibak ettirilecek imkân sağlanmalı
dır. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, bir dakikanız kal-
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MUSTAFA UYAR (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

Muzır ve aşırı cereyanlar genel emniyet ve 
huzur ve rejim bakımından üzerinde hassasiyet
le durulması gereken konulardır. Sağdan ve 
soldan gelecek her türlü aşın cereyanlara karşı 
daima uyanık bulunmalıyız. 

Trafik kazalarının" önlenmesinin fennî tek
nik, iktisadî ve idarî tedbirleri alınmalıdır. 

Saym arkadaşlarım, 
Genel emniyet işlerimiz, gerek masrafların 

azaltılması ve gerekse görev çatışmalarının ön
lenmesi bakımından bir baş etrafında birleşti
rilmen ve sevk ve idare koordine edilmelidir. 

3. — Sivil Savunma konusu : 
Sayın arkadaşlar, 
Günümüzün en önemli konularından .birisi 

de Sivil Savunmadır. Zamanımızın harpleri cep
heden ziyade, cephe gerisinde olduğundan Si
vil Savunmaya gerekli önem verilmeli ve hız
landırılmalıdır. -Maalesef, bizdeki Sivil Savun
ma çalışmaları ödenek, araç ve gereç yetersiz
liğinden istenilen sürat ve bilinçte yürütüleme-
mektedir. Sivil Savunmanın daha rasyonel hâle 
getirilmesi sağlanmalıdır. 

"içişleri Bakanlığının, Emniyet Genel Müdür
lüğünün ve Jandarma Genel Komutanlığı büt
çesinin milletimize ve şerefli personeline hayırlı 
ve. uğurlu olmasını diler, C.H.P. Millet Meclisi 
Grupu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Necati Güven. 

M. P. GRUPU ADINA NECATİ GÜVEN 
(Erzurum) — Sayın Başkan, saym milletve
killeri, 19G7 yılı İçiş1.eri Bakanlığının bütçe 
müzakereleri dolayısiylc M'llet Partisi Gru-
punnn görüş ve temennilerini arz edeceğim. 

İçişleri Bakanlığı bütçesini, malî durumu 
dolayısiylc vazifelerinin ağırlığı bakımından, 
kifayetsiz bulmaktayız. 

Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde 
asayiş ve emniyet teminle yetkili Bakanlık bu 
para ile asayiş ve emniyeti şehir ve kasabada 
içlerinde ancak temin edecek, key, yol ve dağ
larda emniyet ve asayişi oradaki vatandaşla
rın kaderiyle başbaşa bırakılmasını icabettire-
cekti:1. 

Bugün memleketimizde asayiş ve emniyeti 
bozucu fiiler en modern vasıtalarla işlendiği 

halde bu suçları işliycnlcrin takibi maalesef 
iptidai usul ve vasıtalarla yapılmaktadır. 

Mesclâı b'r katilin ve bir kaçakçının veya
hut bir eşkıyanın işlediği suçlarda kullandığı 
oto ve silâh en nuKİern bir halde olduğu hal
de, bunu yakalamak için yola krnulan polis 
ve ;ja:: durmamız en iptidai bir silâh ve eski bir 
jcep ve atla takibine girişirse, emniyet kuvveti
miz bu durumda hiçbir zaman emn'yet ve asa
yişimizi sağlıyamıyacaktır. 

Bu sebeple millet, Dev'et tarafından temi
nat allında bulundurması icabeden mal, can 
ve seyahat hü-riyctleri temin edecek bir du
rumda olmadığım gördüğünde, huzur iç'ndc 
olmanın y lur.u kendi kendini korumasiyle 
mümkün olacağına, inandığından kanunen ya
saklanan ve asayişi bozan aletleri üzerinde bu
lundurmakta, vatandaşı bilerek suç işleme 
mevkii e düşürmüş bulunmaktadır, yani İç'ş-
leri Bakanlığı. Bu sebeple asayiş ve emniyet-
si/.li"m artmasına sebep İçişleri Bakanlığının 
vazifesini ifa etmemesinde bulmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, bugün memlekc-
tiımirdc emn'yet ve asayiş vardır, vatandaş 
bunun teminatı altındadır gibi beyanların, 
gazetelerin tckzibcd'lmiycn beyanlariyle bağ
daşması imkânsızdır. 

Hor hangi bir vilâyet ve kaza hudutları içe
risinde memleketimizi huzursuz eden, asayişsiz
likten dolayı mesul Devlet memurları hakkın
da sorguya çekildiğine dair bir misal dahi yok
tur. İşte bu sebepledir ki, vazifesinden dolayı, 
mesuliyet duymıyan bu zevatlardan ancak bu 
kadar emn'yet ve asayiş beklenebilir. 

Saym arkadaşlar, memleketimizde huzur 
bozucu hallerden birisi de İçişleri Bakanlığının 
tomsilci'cri tarafından sık sık takibine ihtiyaç 
duydu.r.u 5917 sayılı Kanundur. Bu kanım ehil 
ol im yan eller tarafından tatbikine yetki ve
rilmesinde bulmaktayız. 

Zira bir hâkimin senelerce tahkikat yapıp 
altn dan çıkamadığı 'b i r ynyla ve mera dâva
sında vali ve kaymakam tarafından memur olu-
raıı belki de okur yazar bulunmıyan, kanun
dan anlamıyan bir memurun vazifeli kılınarak 
be;, dakika içerisinde tahkikatını yapıp, kosko
ca bir yay" a ve merayı bir köyden alıp bir 
köye vermen, neticesi o mahalde vukua gele
cek asayişsizlik vatandaşların malına değil 
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canına nıalolmaktadır. Hatırlatırız ki, bu ka
nunun tatbikinde idarenin gayet titizlik gös
termesini, tatbikatını hiç olmazsa hâkim ka
dar kanun ve nizamdan anlıyan memurlara 
yaptırılmasını, memleket çapında meydana ge
len asayişsizliğin önüne böylece geçilmesini 
uygun görmekteyiz. Geçen seneki bütçe müza-
kendilerinde de arz ettiğim halde bir değişik
lik görmediğimden, kâğıt üzerinde kalan bu 
beyanlarımız, tatbikata geçene kadar her za
man bu kürsüden dile getirmekte kusur etmi-
yeceğiz Sayın Bakana hatırlatırız ki, eğer bu 
sene de bu haklı tenkidimiz üzerinde durul-
mazsa bu kanunun tatbikinden dolayı bir sene 
içinde ölen adamların hesabını Sayın Bakan
dan soracağız. 

Sayın arkadaşlar, biraz da bugünkü idare
ciler üzerinde durmak istiyorum. Hükümetin 
temsilcileri olan valiler, mevcut sistem içeri
sinde, Allah vicdan ve kanundan başka kor
ku tanımıyarak vazife görmeleri mümkün de
ğildir. Burada sistemin bozuk tarafları şöyle
dir:. Valinin nakli merkeze alınması vekilin 
şahsi arzu ve isteklerine partilerinden alacağı 
raporlara bağlıdır. Parti başkanları valileri ida
re etmek sevdasındadırlar. Valilerin teminat
sız durumları maalesef buna imkân vermekte
dir. Bu halin çaresi şöyle olabilir; merkez va
lileri ille taşra valileri arasındaki maddi im
kânlar bakımından mevcut farklar âmme vic
danında tasvibedilecek bir hadde indirilmeli, 
yani sosyal adalet sağlanmalıdır. Bunun da 
yolu vardır. Valilerin özel idarelerden aldık
ları ödenek mukabili temsil ödenekleri bu mik
tar artırılırsa denge sağlanmış olur ve mahal
lî idareler de bu miktar masraftan kurtulmuş 
olur. 67 vali için yapılan bu zam hiçbir yük 
tahmil etmez. 

İdarecileri tahdit altında bulunduran ikin
ci bir husus da emeklilik müessesesidir. Emek
li olan vali yılların kendisine kazandırdığı.iti
yatlar dolayısiyle emeklilik maaşiyle yetinme
ye mecburdur. Bu itibarla valilerin emekliye 
sevk edilmelerinde kendilerine geçim imkân
larını sağlıyacak bir emeklilik ödeneğinin ve
rilmesi şarttır. Esasen emniyet ve jandarma
nın âmiri ve muhtelif Danıştay ve Yargıtay 
kararlarına göre, günün 24 saatinde vazifeli 
olması itibariyle idarecilik meslekinde, yıpra
tıcı bir meslekte bulunması hasebiyle senede 

dört ay bir itibarı hizmet zammı koyulursa 
emekli oldukları zaman maddi durumları kıs
men ıslâh edilmiş olabilir. 5439 sayılı Kanunun 
vekillere tâyini kendilerine ait memurların, 
hizmetin iyi bii} şekilde yürütülmesi için, me
murları kendi maaş ve kadrolariyle başka yer-
llerde çalıştırmaya imkân vermektedir. Fakat 
tatbikinde, vekilin tâyini kendi tasarrufu al
tında bulunmak ve diğeri hizmetin iyi bir şe
kilde görülmesi kartlarına bağlı olan bu ta
sarruf içişleri Bakanlığınca, kötü bir şekilde 
kullanılmaktadır. Nitekim tâyini Bakanlar 
Kuruluna aidolan valiler, bir hizmet yapma
ları için değil, bir hizmet etmemeleri için bu 
kanun tatbik edilmek suretiyle merkeze alın
maktadır. Bu husus Yüksek Danıştay dâva 
daireleri Umumi Heyetinin bir kararı ile de 
tescil edilmiştir. Bu kanunla merkeze alman iş
lerden birisini izah edelim: Eski Niğde valisi 
Danıştaya açtığı dâvayı kazanmış, kararname
yi iptal ettirdiği halde maalesef bu defa da 
Bakanlığın bir başka yolla bu tasarrufunu de-

'vam ettirmekte olduğunu, başka bir yolla, baş
ka bir kararnameyle inadına devam ettirmek 
istediğini haber almış bulunuyorum. (A. P. sı
ralarından yalan sesleri) doğrudur yalandır 
Bakan cevap verir. Bu yola tevessül etmeyip 
Danıştay kararını yerine getirmesini de, Ana
yasanın temel müessesesine saygı olduğu için 
Bakana hatırlatırım. 

içişleri Bakanlığında Merkez Valilik mües
sesesi bugün cümleyi üzecefk bftr hal almıştır. 
Bin bir emek sarfiyle, senelerin tecrübesiyle 
yetişmiş bulunan bu yüksek dereceli memur
lar, bugün hiçbir iş görmeden bu fakir bütçe
ye yük olmanın ıstırabı içindedirler. Bu ha
lin... (A. P. sıralarından gürültüler) 

Kanunun kendisine verdiği hakkı verelim 
arkadaşlar.... 

BAŞKAN — Sayın Güven, lütfen müdaha
lelerle cevap vermeyin efendim, konuşmanızı 
yapın. 

NECATI GÜVEN (Devamla) — Başkanım, 
fben bu kürsünün çok alışkını olmadığım için 
takdiri size bırakıyorum, arkadaşlar bana sa
taşmasınlar, cevap vermesinler, kürsüye hür-
ımelt etsinler. 

Bu halin ıslahı lâzımıdır. Hükümete bu hu
susta bâzı tavsiyelerimiz olacaktır. Merlkez va-
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lileriı arasında senelerce dirsek çürütmüş, ken
disini yıpratmış hoca ye müfetişler de mevcut
tur. Bir müfettişin yetişmesi, muhasebe tefti
şini ve tlalhkük usullerini öğrenebilmesi senelere 
vabestedir. Böyle olduğu halde bir tarafta ye
tişkin müfetişlerin yokluğunun silkintisi çekilir
ken, diğer taraftan da yetişkin müfettişler mer
kez valisi olarak bomboş oturtturulmalktadır. 
Biz, bu tutumun sebebine bir türlü mâna vere
miyoruz. Bunların derhal tefitüş heyeti emrine 
verilmeleri veya hiç değilse genç müfettişlere 
teftiş usulerini öğretmeleri ve onların yaptığı 
tahlkik ve teftişlerin raporlarının talhikikimi 
yapmaları vazifesi verilerek işlerin dana düz
gün bir şekle sokulması sağlanmalıdır. Yani, 
partizanlıktan biraz vazgeçelim. Müfettişlik 
yapmamış olan merkez valilerinden müşavir 
olarak vücutlarından istifadesi kabil olanlar, 
müşavir olarak çalıştırılmalı ve diğerlerinden 
de arzu edenler bir defaya mahsus olmak üze
re yaşı 58 i 59 u geçmemiş olanlara şâmil ol-
malk üzere çıkarılacak bir kanunla maaş ve ik
ramiyelerine yüzde bir zam koymak suretiyle 
emekliye sevk edilmelidir. Demiek ki Hükü
metin elinde bu iş de. Ve bu müessese tasfiye 
edilmelidir. Teftiş Heyeti Başkanlığının âde
ta bir kurmay heyeti olduğuna inanıyoruz. İl
lerde idarenin yüksek kademellerind|e vazife 
alacak: gençlerin en iyi şekilde yetiştirilebilme-
si içlin lisan öğrenmeleri ve Avrupa'da tetkik
lerde bulunmaları şarttır. Bugünlkü haliyle 
tahîhsisat kifayetsizliği yüzünden, müfetttişler 
en çok 4 ay gibi kısa bir zaman için Avrupa'ya 
gidiyorlar. İşte turist olarak gidip - gelirler, 
bu milletin parasını da böyle yerler. Bu müd
det içinde ne tetlkik ve ne de lisan öğrenmek 
mümkün olmamaktadır. Buna bir hal tarzının 
'bulunması lâzımdır. 

Diğer b'ir dairenin ihtiyaçlarına geliyorum. 
Nüfus dairelerinde, bilhassa Şark vilâyetlerin
de, nüfus memurlarının ne masası, ne bir san
dalyesi, ne de nüfus kütüklerini saklıyacak bir 
dolabı mevcuttur. Diğer lüks içinde yüzen dai
relerden, genel müdürlerin özel kalem odala
rından toplanacaik mefruşatla hiç olmazsa bun
ların ihtiyaçları, satmalımmak suretiyle, ucuz 
temin edilip görülmelidir. 

B u s e n e bütçesine belediyelere yardım ol-
ımalk üzere 10 milyon lira konmuştur. Bu para
nın Şark vilâyetlerine ve onların belediyeleri

ne turistik yerlere, şehire ve kasaba belediyele
rine partizanca gayretkeşlik yapmadan, günün
den evvel bîr kararnameyi Türk Milletine ilân 
etmek suretiyle, adalet içinde tevzi etmesini de 
Sayın Balkanımızdan istirhamı etmekteyim. 

Muhterem mileltvekilleri, Sivil Savunma 
bütçesi de memleketimizin karanlık günlerinde 
İhtiyaçlara cevap verecek durumda değildir. 
Bu müesseseye de lâyılk olan kıymet verilmeli 
ve silki bir kontrol ve murakabe altımda bulun
malıdır. 

Muhterem milletvekilleri tecrübeli idare 
âmirlerini alıp, politika için teorü'besiz idare 
âmirlerini koymadan meydana gelen bir hâdi
seyi huzurunuzda arz etmeye müsaade edin. İs
tikbalimizin teminatı olarak baJktığımız yüksek 
öğrenim gençliği teşefldküllerinin kongrelerinde 

. idari mekanizmanın hatası yüzünden ihtilaflı 
durumlar zuhur etmekte ve neticede gençlik 
arasında müessif hâdiseler cereyan etmekte
dir. Son Adapazarı T. M. T. F . kongresinde 
Ankara Üniversitesi Talebe Birliğinin iki baş
kan ile temsil edilmesi ve her iki başkanın da 
meşruiyetlerini iddia edebilecek vesika sa-
hibolmaları idari mekanizmanın gaflet içerisin
de bulunduğu intibaını uyandırmaktadır. İda
re, kömür karnelerinin arasında, sen de git 
kongreye katıl der, öteki evraiklarm arasında 
bir genç de şey der. Bu tecrübeli veyahut 
memleketin istifade edeceği valilerin tecrübe
sizliğinden istifade etmek suretiyle, her talebe 
b'ir belgeyi • alur, federasyona gider ve orada 
'birbirlerinin başını ve gözünü kırarlar. Arka
daşlar, bunun müsebbibi bugün Daüıiliye Ve
kâletidir. Bu işi organize eden hukuk işleridir. 
Üzerinde hassasiyetle durmamaktadır. Kongre
lerin, hukuktan anlıyan adamlar tarafından 
takibedilmemesildir. Bu bakımdan, vilâyetler
de cemiyetler masası ve hulkulk işleri daireleri
nin hassasiyetle bu mesel el ere eğilmeleri ve 
kongrelere tâyin ettikleri Hükümet komiserinin 
bu anlayış içinde bulunmalarına Vekilin dikka
tini çekeriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe müzakere
leri başladığı günden beri, arada sırada iktidar 
partisinin çok sevdiğim hatipleri, balkanları 
- çok severim, mebusların hepsini de severim -

Millet Partisine siz de filânın safındasınız, siz 
de solsunuz, siz de bu oldunuz, şu oldunuz id-
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cilalan, ile karşı karşıya gelmekteyiz. Fakat, 
Millet Partisi bu dâvalar üzerinde onlar ne ka
dar sağda ise, biz de onların sağında olduğunu 
hatırlatmak için çok hassas olarak üzerinde 
durduğumuz bir konuda Dahiliye Vekâletinin 
uyuduğunu söyledikten sonra sözümü bağlayıp 
kürsüden ineceğim. 

Malatya'da yapılan işçi kongresi neticesin
de Türk efkârına ilân edilen beyannamenin 
metni, Moskova'da yapılan Sovyet partileri
nin beyannamesinin aynı olduğunu bir vatan
daş olarak, bir milletvekili olarak ben gördüm. 
okudum, sezdim. Dedim ki, bizim çok cevval 
okan, hakikaten popüler olan Dahiliye Vekili
miz ne yapacak? Çünkü biz bunun açışım gör
dük. 2,5 lira ile bir zaman partiyi kapattılar. 
Dahiliye Vekili, memleket neye gidiyor, sen ne 
uyuyorsun? Koskoca 240 kişilik grupun var. 
Eğer komün'isıt varsa yakaka, komünist yok ise 
bunları beyanname^riyle Anayasa MahVe^'C-
Rİne sevk et. Ben bunu bir milletvekili olara1: 
duyurnynnım. Rayn B p.Van bunun üzer UT 
hassasiyetle eğilmiyor. Bir ipucu olarak ben 
veriyorum. Bu mcVoVpjtte hünkara s.on ve'r. 
moık iein Dahiliye VeCdlinı'n üzerinde dıırım^1 

bir delilidir. Bunun üzerine hassasiyetV eğilsin. 
le:slori Baikanbğı bütçelinin Türk Milletin^ 

hayırlı olması tcmennisVe hepinizi hürmetle. 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BARKAN — Y. T. P. Grupu ad'-na Sayıı 
Raif Aybar buyurun efendim. 

T.AT?TK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — (Ne
cati Güven'e hitaben) Vah zavallılar... 

BARKAN — Muhterem arka da-; kan m, ir/ir-
ham erlivorum. bütçe müzalkereVri dnvam Hi-
v^ı\ Kar^lıklı yüksek sesle görüşmiyelim. is
ti rhn."-» pd'vorum. 

NECATI GÜVEN (Erzurum) — (Adalet 
partililere hitaben) -İsçi partililer bize zaval
lı d'v^v. b H siz müdafaa edeceksiniz. 

BAŞKAN — Ray^n Necati Güven, istirham 
py-V^^rvm. Korm^nTi^ı yarnbmz. verinize ntnr-
fİT'nn^. R'r .̂rli si'Vfi'pM-'lo dini^v'n'z, is'tirham 
o l̂'-vr^rıım, Rı^v^nın Ravn Aybar. 

Y. T. P. G"PJT-PTT ADTNA RAiE AVRAİR 
(Oıvln) — RaT-m Bmkan. savm milletvekilleri, 
î-e^lp-"' "Rn^rınlı^ı. Enn'-^ot re ı'nnd.'vmfi tesVîlâ-
tnsn 19fi7 büteelen müna.sebet'vle Yeni Türki-
vo PaH-V Trupunun fikir ve dileklerini ifadeye 
çalışacağım. 

Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı yurt idaresi
nin tümü (herinde, yaygın bir h'znıet alanına ve 
etkici bir role sahiptir. Bu itibarla da Türkiye'
de merkezî ve mahallî yönetimden İçişleri Ba
kanlığı tablosuna akseden kısım, kamu hizmet
lerinin kemiyet ve keyfiyet bakımından tümiyle 
dcğerlcndirilmcs'nde özel bir önem taşır. İçişleri 
Bakanlığının bir yıllık hizmet tablosu ele alının
ca da, her şeyden önce bizzat Bakanın icraat ve 
randımanının tcsbit ve tahlilini yapmak tabiîdir. 
Biz de bunu yapacak ve Bakanın hangi hareket 
noktasından yönetime girdiğini, yıl içinde hangi 
güzergâhı izlediğini ve hangi menzile vardığını 
gösteren ballıca tutum ,c davranışlarını biraz 
eleştireceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Hatırlarda olduğu üzere, Rayın Bakan maka

mına oturduğu ilk günlerde, 40 dan fazla valiyi 
tâyin ve nakil eder bir kararname çıkarmayı, ic
raatı için hareket noktası yapmıştı. Biz o zaman, 
bu başlangıcı hizmetin gerektirdiği bir tutum sa
yamadığımızı ifade etmiştik. Çünkü, yeni bir ik
tidarın İçişleri Bakam her şeyden önce, peşin 
hükümlü bir tutumun adamı olmıyacağını, hem 
Hükümeti, hem de kendisi hesabına memlekete ve 
Bakanlık camiasına göstermek mevkiinde idi. 
Oysa Bakan bunu takdir edememiş görünüyor
du. Fazla olarak bu başlangıcın hayra yorulma
sını güçleştiren bir başka yönü daha vardı. Çün
kü, o büyük ve aceleci tasarrufla işe başlıyan İç
işleri Bakanımız, bütün memleketçe bilinen hü
viyetiyle o sıralarda ve ondan sonra, Adalet Par
tisi Genel Başkanının hem vekili, hem sağ kolu 
pozisyonunda idi. Yani partis'n'n ve partilileri
nin talepleri için başlıca ulaşım noktası idi. Ada
let Partisi açık propagandasının ve kulis faaliye-
tin'n en hareketli ve yetkili unsurlarından biri ol
makla mâruf idi. İşte bu yüzden, peş'n hüküm
lü vali tâyin emirleri Bakanlık zari'lariylc değil, 
hakikatte «Kırat filigranlı» zarflarla postalanmış 
oluyordu. 

Bakanın müteakip aylarda yer yer valiler 
toplantısı yaparak, tamimler ya::arak, basınla ve 
Parlâmentoda beyanlar vererek idarenin taraf
sızlığını savunması, Hükümet ve Bakan emin ol
sunlar ki, idareyi partizanlıktan anmak husu
sunda bugüne kadar memlekete maalesef hiçbir 
şey kazandırmamış tır. Bundan sonra olsun Ba-

| kanın ve Hükümetin Devlet idaresinde samimi-
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yetin sözlerle, fiiller arasındaki uygunluktan baş
ka mehengi bulunmadığına yürekten inanmala
rını dileriz. 

Sayın Bakanın girdiği hizmet yolunun zemi
ni üzerinde de biraz durmak isteriz. Zira, kendi
leri Bakanlığın görev ve sorumluluğu konusun
da, geçen yıl Senatoda, bu yıl Bütçe Karma Ko
misyonunda tevcih edilen tcnkidlcre cevapların
da, İçişleri Bakanlığının kanuni ve gerçek gö
rev ve sorumluluk alanını dört baş'yle kavramış 
olduğunda insanı tereddüde sevk eden çelişme
li tarifler ve tevsifler içindedir. 

Bir Bakanın, hizmet ve mesuliyet alanını böy
lesine, mânaları birbiriyle çelişen cılız çizgilerle 
belirtmesini, Bakanlığa ait hizmetlerin bütün 
dallarındaki yürütümc menfi etkiler yapacağın
dan emin bulunduğumuz için, bu hususu önemli 
saymaktayız. Bu itibarla Sayın Dr. Sükan'dan 
rica ediyoruz, Türkiye'nin idari sisteminde ve çe
şitli kanunlarda, hukukî varlık ve fonksiyonu 
besbelli olan İçişleri Bakanlığını, anatomisi ve 
fizyolojisiyle beraber kavramakta acele etsinler. 
Aksi takdirde, bilhassa kritik anlarda ve olay
larda yazacakları hizmet reçetelerinden endişe et
mekten kurtulamıyacağız. 

Netekim şimdiye kadar, sağlı sollu aşırı akım
larla mücadelenin yürütülüş tarzında, çeşitli 
dernek faaliyetlerinin takibindeki tutumda, em
niyet ve asayişi ihlâl eden önemli ve tipik olay
lar önünde, olumlu hiçbir netice vermeyen beya
nat enjeksiyonlarından gayri tehirlerini göremc-
yişimiz, endişelerimizi mucibolmuştur. Gece ya
rısı Parlâmentoyu araştırma hareketinde tecelli 
eden, hazakatsız teşhislerin telâşlı müdahalesi 
yüzünden, siyasi huzurun yok yere mâruz bıra
kıldığı tehlikeyi de unutamıyoruz. O telâşlı mü
dahaleye mukabil, son aylarda Tedbirler Kanu
nunun tek taraflı ihlâlleri ile dolu neşriyatın 
siyasi huzurun bünyesine soktuğu yeni toksin
leri, kıpırdamaz bir lâkaydi ile seyrediş'ni, göre
ve sorumluluk sahasının icaplarını gerçekten 
kavramış bir İçişleri Bakanı tutumu sayamıyo
ruz. Ve nihayet, hatırlardadır ki, 19G5 scç'mlc-
rindo Adalet Parfsi ajırı solla, her partiden da 
ha kuvvetli mücadele edeceğ ni, idd'a ve ilân et
mişti. Yan', bu konuda millete karşı gırtlağına 
kadar taahhüde girmişti. Bu taahhüt, kc:;d s'n:.-
en az 500 bin fazla oy temin etmiş ve iktidarını 
sağlamıştı. İşte bu partinin İçişleri Bakanı ve 

Ilükümctin'n 15 aydır bu konudaki faaliyetleri
nin incir çekirdeğini doldurmaz hasılasını şu 
anda Adalet Partisi grupmıdan başhyarak, ibre
ti âlem için, herkesin izanına ve vicdanına sun
madan geçcmiyeceğlz. 

Sayın milletvekilleri : 
Şimdi biraz da, İçişleri Bakanlığı, Eınn'yet 

ve jandarma teşkilâtının 193G yılı hizmet verimi 
ile mahallî idareler durumu, bu teşk lata a t 19G7 
bütçelerinin getirebileceği hizmet imkânları hak
kındaki Yeni Türkiye Partisinin görüş ve temen
nilerini ifade edeceğim. 

Malûm ve mutat olduğu ü^ere, Iç'şlcri Ba
kanlığına bağlı teşkilâtın meseleleri 3 grupta top
lanmaktadır. 

1. Mevzuat meseleleri, 
2. Personel meseleleri, 
3. Maddi vasıta ve cihaz durumları. 
İçişleri Bakanlığına ilişkin ve sık sık ele 

alınmasından, değişmesinden bahsedden mevzu
atın başlıcaları şunlardır : 

1. İller İdaresi Kanunu; 
2. Belediyeler Kanunu; 
3. Belediye Gelirleri Kanunu; 
4. Belediye Cezaları Kanunu; 
5. İdarei Hususiye Vilâyet Kanunu; 
G. Köy Kanunu; 
7. Emniyet Mensupları Teşkilât Kanunu; 
8. Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu; 
9. Alt idari mahkemeler kurulması hak

kındaki Kanun; 
1.0. Jandarma teşkilât ve görevleri hak

kındaki mevzuat. 
Bu mevzuatın hemen hepsi değiştirilmek 

veya yenilenmek üzere, tetkikleri, hazırlıkları 
yapılmış, hattâ metinleri ya tamamen, ya da 
kısmen kaleme alınmış kanunlardır. Yani 
14 - 15 ay evvel İçişleri Bakanı makamına 
oturduğu zaman durum bu idi. Gönül Lıtcrdl 
ki, milletten tek başına iktidar işlevken, koa
lisyonlardan daha seri kararlı, daha hız'ı 
tempolu, daha hamleli ve gür verimli çalış
mayı vadeden Adalet PartVVnln /tçVcri Bıka
nı, geçen süre "ç'ndc bu tasarıları lıcpVn; ta
mamlayın Meclis:» s°vk etmiş o\srn. Fakat 
maalesef B-ded'ye Gelirleri Kanrmı i'e. Be
lediye Cezaları Kanrnurdan gay^Vı ir'n İm 
yapılamamıştır. S\Tnn Bakan ICvrıa Ko
misyondaki izahatında evvelki yıllardan fark-
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sız olarak, diğer tasanlar için, gelecek sıyga
sının çeşitli mesafedeki dallarına tutunarak 
konuşmuştur. Halbuki, merkez teşkilatındaki 
görevlilerle, boş oturdukları söylenen merkez 
valilerinden kurulacak ekiplerle 14 - 15 ay 
zarfında bütün bu tasarıları tamamlayıp Mec
lise sevk etmek mümkündü kanaatindeyiz. 

Bu kanunların bir kısmı mahallî idarelerin 
idari ve malî sıkıntılarına ferahlık getirecek 
halkın, köyde ve beldede günlük ihtiyaçlarına 
cevap verebilme imkânları artacak, mahallî ida
relerden daha fazla faydalanma yolları aça
caktır. 

'Bu arada bilhassa Köy Kanununun Adalet 
Partisi iktidarı için acıklı bir müşahadeye 
fırsat veren durumuna işaret etmek faydalı 
olacaktır. Şöyle ki ; Sayın Bakanın Karma 
Komisyonda hazırlnmasını istikbâl siygasma 
dâhil ettiği bu tasarı 14 aylık bir sürede me
ğer, Hükümetin bir elinden öbür eline, yani 
Köy İşleri Bakanlığından İçişleri Bakanlığına 
ancak geçebilmiş. Bakanın komisyona ver
diği tekmil bundan ibarettir. Şimdi, geliniz 
de Hükümetin ve İçişleri Bakanının kırtasiye
cilikle mücadele ve hamleli idare sözleriyle 
şu hali birbirine bağlayınız. 

Hazırlanmaktadır. Sevk edilmek üzeredir 
diye bildirilen diğer kanun tasarılarının hep
si de, kendi sahalarındaki düğümleri çözmek, 
bunalımları kaldırmak ve hizmetlerde koordi
nasyon kusurlarını gidermek yolunda çok 
faydalı hükümler getirilebileceği için, ikmal
leri hususunda Adalet Partisi iktidarının ve 
Sayın Bakanın daha süratli bir tempoya geç
mesini temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar : 
İçişleri Bakanlığına bağlı hizmetlerin per

sonel meselelerine de biraz temas etmek isti
yorum. Bu mesele elbette sayıca ve nitelikçe 
yeterli personel ihtiyacını ifade eder. 

Bakanlık merkez teşkilâtı, hem organizas
yon, hem personel sayısı ve evsafı bakımın
dan yeniden ve süratle düzenlenmelidir. Sa
dece bir müşavirlik bürosu kurmak ve mer
kez valilerini boş durmaktan kurtarmak ted
birlerini yeterli göremiyoruz. Merkez kayma
kamları ihdasını, vali muavinlerinin kanuni 
yetkilerle teçhizini, valilerin illerde tek koor
dinatör, üstün murakıp ve amirlik sıfatla

rının takviyesinde âmme hizmetlerinin ve bü
tün Devlet yönetiminin illerdeki yürüyüşün
de büyük faydalar sağlıyacağma inanıyoruz. 
Burslu okutmadan ötürü kaymakam göre
vine atama usulünün mahzurları vardır. As
lında bir heyecan, şahsiyet ve kumanda kabi
liyetini kitabî bilgi kadar zaruri kılan idare amir
liği mesleki için, birinci günden itibaren uygun 
vasıflı olmıyan kimselerin, bu usul yüzün
den idare âmiri olmalarına mâni olunmalıdır. 
Bu sebeple kaymakamların daha geniş kay
naklardan, karakter, zihniyet ve şahsiyet ba
kımından daha esaslı tetkik ve testlerle se
çil obilmesi imkânlarını araştırmak ve bulmak 
lâzımdır. 

Türkiye'nin değişen ve gelişen şartları ve 
olayların seyri göstermektedir ki, İçişleri
ne bağlı kuruluşların personel meselesi, zabı
tamız için daha ziyade bahis mevzuudur. 

Henüz 280 ilçemizde tek polis olmaması, 
büyük şehir ve kasabaların nüfuslarının ve 
polise ait hizmetlerin her yöniyle ve süratle 
fazlalaşması gerçekleri önünde, *14 bin po
lisle bu işleri gereği gibi yürütmek kabil 
değildir. Bu durumda, 1966 bütçesinden lilbere 
edilen bin polis kadrosiyle 1967 yılında kad
roya yapılacağı anlaşılan ilâveler memnuni
yet vericidir. Ancak grupu'muzun görüşüyle, 
3 - 4 yıl arka arkaya polis ve jandarma kadro
larını, hamle ifade edecek sayılarla, takviye et
mek gerekmektedir. 

Polis ve Jandarmada sayı kifayeti mühim ol
makla beraber kişisel vasıf, meslekî gelişme ve 
bilgiden mahrum kadroları ne kadar artırırsak 
artıralım, doyurucu netice alamayız. Polis ve 
Jandarmamızı çok defa olduğu gibi karanlıkta 
el yordamiyle suç ve suçlu kovalar halden kur
taranlayız. 

Bu itibarla, bu yıl bütçesindeki polisin öğ
retim ve eğitimi için, Ankara'da derli toplu ve 
teçhizatlı bir eğitim sitesi kurma başlangıcını 
büyük memnuniyetle karşılıyor, daha hızla ta
mamlanmasını diliyoruz. 

Bu arada zabıta ilgili bâzı görüşlerimizi de 
biraz daha açıklamak isteriz. 

Zabıta mesleğinde öğretim ve eğitimin bü
yük hedeflerinden birisi emniyet ve asayiş mes
leki mensuplarını bir disiplin, feragat ve cesa
ret mesleki mensupları haline getirmektir. 
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Başka bir ifade ile, zabıta mesleki bir ucu 
ile daima görev uğruna müşakkat ve ölümü göze 
alma meslekidir. Zabıtanın eğitimine ve görev 
şartlarına temas ettiğimiz bu kısımda son za
manlarda Parlâmento içinde ve dışında Sayın 
Bakanın yaptığı bâzı beyanları da tahlil ede
ceğiz. 

Emniyet ve asayişi ihlâl eden ağır ve tipik 
olayların çoğalması şikâyetlerine cevap veren 
(Bakan, olayların temel sebepleri iktisadi ve 
sosyal şartlardır. İktidarımız kalkınma yoliyle 
bu temel sebebi bertaraf edecektir, bu mücade
lede benimsediğimiz esas budur demektedir. Bu 
mütalâaya bu haliyle katılmak mümkün değil
dir. Evvelâ bu aleni beyanlar Türkiye'de, idari, 
adlî zabıtanın verimini düşürücü bir etki ya
par. Sonra, suçluluğu önceden mazur gören bir 
Hükümet ve Devlet görüşü icabeder. Kaldı ki, 
Türkiye^de işlenen suçlarda iktisadi ve sosyal 
sebepleri birinci âmil olarak görmenin ne naza
riyatta, ne de memleket gerçeklerinde şu anda 
yerini bulmak kolay değildir. Hükümetin elin
de, işlenen suçların faillerinin, ekonomik, sos
yal şartlar bakımından, aynı şartlar içinde yaşı-
yan milyonlarca insan arasında en yoksullar 
•ve en geri sosyal şartlar baskısı altında kalmış 
kimseler olduğuna dair, bir istatistik ve tetkik 
bulunduğunu da sanmıyoruz. 

Farzı muhal, bu kanaatlerimizin hepsi yan
lış, olsa dahi, en parlak ekonomik ve sosyal kal
kınmaların fert başına düşen yıllık geliri, 10 
senede bile ne kadar artıracağının ve sosyal 
şartları ne nisbette ıslah edeceğinin hesabı mey
dandadır. Binaenaleyh, bu gibi sözler artan vu
kuat karşısında alelacele temin edilmiş bir ma
zeret siperi değilse emniyet ve asayiş kuvvetle
rinin suç ve suçlu kovalama faaliyetine kuman
da eden bir Bakanın ağzından çıkması, son de
rece yanlış, hattâ tehlikeli bir tutumdur. 

Yine Bakanın eşkiya takibinde, bahan bek
liyoruz, tarzındaki sözlerini hiç beğenmediğimizi 
ifade etmeye mecburuz. Yukarda temas ettiği
miz üzere, emniyet hizmetleri ordu görevleri gi
bidir. Gecesi, gündüzü, baharı, kışı yoktur. Ne
rede suç ve suçlu varsa onların takibi aralıksız 
devam eder. Müsait vakit, mevsim gözetilemez. 
Mevcut imkân ve şartlar ne olursa olsun suç ve 
suçlu takibinde tatil bahis mevzuu değildir. 
Kaldı kij, emniyet ve asayiş hizmetlerinin % 90 ı 

zaten ordunun 30 bin kişilik bir parçası olan 
Jandarma kuvvetlerinin görev sahasındadır. 

Bu itibarla bir İçişleri Balkanı av mevsimin-
iden bahseden bir rahatsızlıkla, eşkiya talkifbini-
ıde mevsim tatilleri Hân edemez. 

Mulhfceriem arkadaşlarım: 
İçişleri Bakanlığı teşkilâtının vasıta ve< 

teknik malzemie bakımından büyük eksikleri 
[hepimizin malûmudur. Jandarma için geçeri 
yıl temin edilen 250 vasıtadan sonra, bu yıi te
mini önıgö,rtülıen 350 vasıtayı ve diğer teknik 
eihaızlanıma gayretlerini kügüınsetmiıyoruız. Fa
kat, :boı rakamların birkaç misli ile hıer yıl ger
çekleştirilmesi hamlesini bekliyoruz. 

Emniyet teşkilâtının ihtiyacı olan vaısıta 
ve teknik malzeme için de •aynı kanaat ve di
lekteyiz. 

'Sayın milletvekilleri; 
İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma 

teşkilâtı tümüyle, yurdun her köşesinde Dev
letin, Hükümetin, huzurun ve güvenin temsil
cisidir. Bu Bakanlık görevlileri aynı zamanda 
yatınmlı yatınımsız, merkezî, mahallî bütün 
hizmetlerin, ya temincisi, ya takipçisi, ya ko
ordinatörü, ya da halka sunıucuısudur. Milletimi
zin birikmiş ihtiyaçlarına Devletin verebildiği 
karşılıklar, mahallî idarelerin yapabildiği hiz-
ımetler daha uızun yıllar ihtiyaçtan eksik ola
caktır. Bu sebeple, halk ihtiyacına verebildik
lerimizi dikkatli saygılı, adaletli, eşitçi, na-
<mıuslu eller ve çehrelerle sunımıak meselesinin 
Türkiye Ideki önemi, en az halka götürülenin 
madde ve miktarı kadar büyüktür. İşte bu bü
yü/k, mühim ve yaygın görev İçişleri Bafcanlb-
ğımda mıerikezaleşir. 

Buna rağmen bu Bnlkanlık servislerinin her 
(bakımdan gelinmesi uızun yıllardır ihmal edil
miştir. Bütçeler buna imkân vermemiştir. 

1967 yılı bütçesinin bu Bakanlığa verdiği 
tahsisat 142 milyondur. Bu rakamdan her yıi 
Maliye Bakanlığı bütçesine konup bu yıl bura
ya nakleldilen 10 milyonluk belediyelere yar
dım rakajmı düşülünce, kalan 132 milyon lira
dan ihanettir. Nüfusun tamamına yakın bir sa
hada hizmet gönen bir Bakanlık ölımıaısı hase-
ıbiyle 32 milyona taksimi yapılınca, Devletin 
'bu Bakanlık yoliyle fert başına gündıe 1 ku
ruş kadar bir masraf ihtiyar ettiği anlaşılır. 
Keza 278 milyon liraya yakın olan 1067 Emmi-
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yet Genel Müdürlüğü bütçesinin, 10 milyonluk 
bir nüfus sahasında hizmet gördüğü kabul 
edilmesi halinde, fert başına Devletin günde 
sarf ettiği polis masrafı 7,5 kuruştur. 

413 milyon lira tutan Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçesinin g'ârov sahasının 22 mil
yon nüfusu kapsadığı kabul edilince, fert ba
şına ifade ettiği günlük masraf da 5 kuruş ci
varında olduğu tesbit edilir. 

Bu basit hesabın bize göre açık mânası, 
Türk Devletinin, 32 milyon insanın nüfus ha
reketleri can. mal ırz emniyeti, sahil hudut mu
hafazası ve yurt güvenliğini sağlama gibi hiz
metlerinin tümü için, fert başına ceman gün
de 13,5 kuruş kadar bir para ancak sarf edil
mektedir. Zannediyoruz ki, yalnız son şeker 
zarmmiyle vatandaş başına bundan daha fazla
sı, külfet olarak düşecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Adalet Partisi hükümetlerinden bu konu

larda, Yeni Türkiye Partisi olarak, gelecek yıl
lar daha fazla himmet ve hizmet baki ediğimi
zi arz eder, bütçenin hayırlı olmasını diler he
pinizi Yeni Türkiye Partisi Grupu adına say
gılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi adma Sa
yın Yunus Koçak? (Henüz gelmedi, sesleri) 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın İlhami 
Ertem. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İLHA
Mİ ERTEM (Edirne) — Muhterem milletve
killeri, İçişleri Bakanlığı. İl İdrarca i Kanunu
nun verdiği yetkilerle merkezi idarenin taşra
daki hizmeti erinin koordinasyonu ve muraka-
besindeki rolü, mahallî idareler üzerindeki ida
ri vesayet ve teftiş yetkisi, yurtta emniyet ve 
asayişi temin ve kamu düzenini tesis vazifesiy
le Türk idaresinin teme] kuruluşlarından bi
rini teşkil eder. 

Bu sebeple ve geleneğe uyarak 1.9-67 yılı 
İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüş üknesi mü
nasebetiyle A. P. Grupu adına İdarelinizin kri
tiğini yapacağım. 

A. P. felsefesine göre, idarenin kendisine 
bağlı tütün kamu hizmetleriyle birlikte hedefi, 
vatandaşa huzur, saadet ve refah sağlamaktır. 

Huzur ve saadot, kanunların tarafsız, eşit 
ve mütemadi uygulanması ile; refah ise, hızlı 
bir ekonomik kalkınma ile mümkündüv. 

Bunlar, ancak, kargaşalıktan uzak, Anaya
sada yazılı insan hak ve hürriyetlerinin ebedî 
teminat altında bulunduğu, kanun ve hukuk 
dışı olayların cereyan etmediği ve edemiyece-
ği bir toplumda gerçekleşebilir. 

Bu sebeple, A. P. si Anayasa dışı her tutu
mun, kamu düzenini ve kamu güvenini sarsan 
kanunsuz her hareketin karşısmdadır. 

Kaba kuvvetlerle, kamu intizamının her 
gün ihlâl edilmek istendiği bir ülkede «refah 
devletinin» asla doğamıyacağı inancındayız. 

Türkiye'de jandarma ve polis karakolunda-
ki veya nüfus ve tapu dairesüıdeıki işlemden; 
resmî doktorun veya mühendisin verdiği rapo
ra; ormandan yakacak veya bankadan kredi 
alımına kadar hor çeşit işlemin her zaman ve 
her yerde süratle anlayışla, ivazsız, garazsız 
icra edildiğini iddia edemeyiz. 

İdaremizin işleyişini ne karamsarlık yara
tacak derecede kötü görmek, ne de her şeyi 
mükemmel saymak gerçeğin ifadesi değildir. 

Başbakanlığın ve İçişleri Bakanlığının va
tandaşa ümit veren değerli tamimleri vardır. 
Memnuniyetimizi belirtiliriz. 

Ama meselenin halli, köklü itiyatların de
ğiştirilmesi Bakanlıklararası düşünüş ve icraat 
birliği ister. 

Meslek taassuplarından kurtulmak ister. 
Devamlı ve uzun süreli taldp ister. 

Hizmetlilerin işleyişi ndeki genel aksaklıkla
rın düzeltilmesinde valilere önemli ödev düş
mektedir. 

İl İdaresi Kanununun 9 ncu maddesi gere
ğince, vali, ilin genel İdaresinden her bakana 
karşı ayrı ayrı sorumludur. 

Ne yazık ki, Bakanlıkların, teftiş kurulla
rının meslek taassupları bu hükmün etkili tarz
da işlemesine cn^ol olmaktadır. 

Bakanlıklar, umumiyetle valilerin illerde 
'kendilerinin temsilcisi olduğu hukukî vakıası
na ısmamamakta, valilerin müdahalesini dış
tan olumsuz bir olay saymaktadırlar. 

Bir kısım valilerin yetersiz olması gerekçe
si bakanlıkları tutumlarında ve teşkilât kanun-
lariyle idari murakabeden kaçmalarında hak
lı gösteremez. Yetersiz vali, valilikten alınır. 

Valilik makamları ancak böyle bir sistemle 
lâyıkları tarafından işgal edilir. Vali olmanır 
kriterleri böylece objektifledir, 
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Valilik bekliyen yüzlerce kaymakaım, vali 
muavini mülkiye müfettiği zamansız, icapsız 
arzuların, haksız iktisapların huzursuzluğun
dan böylece kurtulur. 

İdarenin genel aksaklıklardan kurtulması
nın, vatandaşların şikâyet ve sızlanmalarının 
dinmesinin en müessir çaresi, etkili vali otori
tesi kurmaktır. 

Devrimizin teknolojik gelişmesi ve teknik 
icapları gö>z önünde tutularak 11 İdaresi Kanu
nu bu yönden ihtiyaçlara uydurulmalıdır. 

Vatandaşa müşfik, vatandaşla ilgili, vatan
daşa kapısı ve gönlü açıık idare bu yolla ku
rulabilir. 

Aziz milletvekilleri; 
Günümüzün idaresinin bir yanı halk sev

gisi, diğer yanı kamu düzeni, öbür yanı da 
ekonomik kalkınmadır. 

Zamanumızm idarecisinin halkı sevmesi, em
niyet ve asayişi tesis edebilmesi, ekonomik kal
kınmada yapıcı ve yaratıcı olması üç anavas-
fıdır. 

Maiyet memurluğu stajının bu vasıfları ge
liştirici tarzda yeniden düzenlenmesi lâzımıdır. 

Kaymakamlık: kursunun bir süresinin Tür
kiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsüne 
'devredilmesinde isabet vardır. 

Kurs müddetinin uzatılmasında Amme İda
resi Enstitüsüne geniş yetki tanınmasında fay
da mülâhaza ederiz. 

Türkiye, merkezi idare kuruluşu balkımın
dan illere, iller ilçelere, ilçeler bucaklara ayrı
lır. 

'Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişmesi 
yeni özellikler doğurmuştur. Bâzı ilçe merkez
leri olağanüstü gelişme göstererek nüfusları 
ço(k artmış, sınai ve ticari büyük merkezler ha
line .gelmiştir. 

11 olmanın birçok şartları vardır. Türkiye'
yi yeni illere- bölmenin lehinde ve aleyhinde 
söylenecek sözler çoktur. 

A.ma, İskenderun, Tarsus, Karabük, Öde
miş, Nazilli, Bandırma gibi ilçelerin kayma-
Ikamlıkla idaresinin de kabil olmadığı açık bar 
vakıadır. 

Böylesine özellik t^«ıyan ilçelere eski mu
tasarrıflıkları andıran geniş yetkili ve imkân-
İı bir hüviyet vermek lâzımdır. 

Bucaklar, bugünkü görev ve yetlkileriyle, 
iktisadi, siyasi ve idari gelişmenin karşısında 
faydasız hale düşmüşlerdir. 

Köy idarelerinin öğretici ve murakıibı, top
lum kalkınması çalışmalarının köylü ile temas
larında, yöneticisi olan, eski nahiye müdürle
rinin halkla beraber olma ve kaynaşma an'ane-" 
sini devam ettiren bucak: mıüdürlerinin idare
mize faydalı olacağı kanısındayız. 

Neticeleri pek önemli olmasına rağmen tat
bikatı üzerinde durulmıyan bir yetki de vali 
ve kaymakamların kanun, tüzük, yönetmelik ve 
Hükümet kanarlarının uygulanmasını sağla
ma yetkisidir. 

Bir kanun, tüzük, yönetmelik veya Hükü
met kararında vali ve kaymakama özel yetlM 
tanınmamışsa. vali ve kaymakam hatalı bul
duğu tatbikata nasıl ve ne ölçüde müdahale 
edecektir? Bu yetkinin kullanılması idareciyi 
aktif, 'kullanılmaması pasif yapar. İleri götü
rülmesi yersiz müdahalelerle çalışmaları en
geller, ihmali, bu maddenin gayesini yok eder. 

Nitekim sen yıllarda bakanlıkların, bilhas
sa bölgesel kuruluşların tutumu ile bu yetki 
hemen hemen işlemez hale gelmiştir. 

Hukukî içtihatlar ve hizmet gerçekleri na
zara alınarak bu hükme hayatiyet vermede 
fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri; 
Mahallî idarelerimiz olan il, belediye ve 

köylerimizin kuruluşlarını, görev ve yetkileri
ni merkezi idare ile bağlarını düzenliyen ka
nunlar günümüzün gereklerine ve ihtiyaçları
na yetmemektedir. Yeni kanunları hazırla
maktaki çalışmaları memnuniyetle karşılarız. 

Yalnız, İçişleri veya Köy İşleri Bakanlığı
nın bugüne kadar yeni köy kanunu tasarısı
nı Büyük Meclise getirmeımesinden üzüntü 
duymaktayız. 

Devletimizin temeli olan köylerimizi ihti
yaçlarına cevap vermiyen bir kanun ile daha 
uzun süre sıkıntı içinde bırakamayız. 

{görevleri olup, gelirleri bulunmıyan tüzel 
kişilik düşünülemez. Maalesef, köylerimiz bu-
3'üıı bu duruma düşmüştür. 

Sosyal olarak var olan ve var olmasında 
Büyük Türkiye'nin teminatını ve gururunu 
duyduğumuz köylerimize kendilerini idare ede
cek gelir kaynağını temin etmeye mecburuz. 



M. Meclisi B : 57 18 . 2 . 1967 O : 2 

Salmayı muhafaza edeceksek, buğdayın ki-
loısıuırun 5 kuruş olduğu seneler fiyatına göre 
20 lira olarak teslbit edilen tavanını derhal de-
ğiştirtmıeık zorundayız. 

Köyler, meabuTİ hizmetlerini yapabilmek 
için değil, yalnızca muhtar, korucu, imam, kâ
tip gibi aylıkların haklarını ödiyebilmıelk için, 
ilki keçisi olan dul kadından da, traktör ve bi
çer - döveri ile sürüsü olan varlılklıdan da âza-» 
anıi had olan 20 lirayı almak zorumda kalmak
tadır. 

Bu ne insafa, ne haikka, nie de sosyal adale
tte uymaz. 

Hükümet, sosyal ekonomik inkişafımıza uy-
gaın yeni köy kanununu Meclis tatiline kadar 
Ikanunlaştıramıyaeak ise, salma maddesini za-
imanın gerçekleriyle bağdaşacak tarzda hazır-
lıyarak Meclise sevk etmelidir. 

Muhtarların, jandarma ve resmî dairelerle 
olan ilişlkileri ıslaha muhtaçtır. Basit sebepıler-
le, çoğu kere keyfî olarak muhtarlar ilçe mer
kezime çıağırilıp perişan edildiği müddetçe, son
suz hizmet aşkı ve heyecanı ile tutuşanlar ha
riç, köylerin itibarlı kişileri muhtar olmayı 
.arzulamıyacaıktır. 

Bakanlığın 'muhtarlara lâyık oldukları de
ğeri verdirmesi lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
İyi bir idare memleket sever, karakterli, 

bilgili, kudretli personel kadrosu ile gerçekle
şebilir. 

Değerli personel kadroisu da iyi bir perso
nel rejimi ile temin edilebir. 

Bâzı prensip ve maddelerinin değiştirilme
si zaruretine rağmen, 657 sayılı Devlet memur
ları Kanunu iyi bir memur rejimi getirmiş/tir. 

Gerekli değişikliklerin biran evvel yapıla
rak kanunun tüm hallinde uygulanımrya kow 
anılması icabeder. 

Kısmî tatbikat memur reformunu, dolayı-
siyle vatandaş hizmetinde idare idealini ger
çekleştiremez. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mahallî 
idareler memurları kanunları tasarılarımın Bü
yük Meclise sevk edilmemiş olmaları da üzücü» 
dür. 

Ümit ve iddialarla kurulan Devlet Personel 
Dairesi kuruluşundan beri geçen yedi sene 
içinde beklenileni verememiştir. 

Süratli ve netieeli çalışması zarureti aşi
kârdır. 

İdarede huzur ve verimi sağlamıa bakımın
dan iktidarlar', siyasi partiler ve memur sendi
kaları bir hususu halletmek mecburiyetimde* 
dinler. 

Memurlar parti tutmayı, iktidarlar da me
murdan şüphe etmeyi bırakmalıdır. 

İleri Batı ülkelerinde olduğu gibi, memur
ların iktidarlara sadakat ile hizmıet etmeleri, 
iktidarların da memurlara itimat edip saygı 
duymaları an'anesi antılk yerleşımelidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Emniyet, asayiş ve kamu düzeni bakımın

dan 1906 Türkiye'sinde emniyet ve jandarma 
teşkilâtımızı demokratik hulkuk devletlinin ön
delikleri içinde so'rmMuklarını müdrik olarak 
meselelerine eğilmiş görmekteyiz. 

Hukuk nizamını, kanun hâkimiyettim, kamu 
intizamını devam ettirmede başarılı ve feragat
li çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma 
mensuplarına A. P. Grupunun teşekkürlerini 
sunarım. 

1966 yılında emniyet ve asayişe müessir 
suçlar oranında artış olmamıştır. 

Fakat emelimiz suçların asgariye indiğini 
görmektir. 

Suçların çoğalıp azalmasında rol oynıyan 
üç anasebep varıdır. 

Birincisi, dinî inanışları, değer hükümleri, 
'ekonomik zorlamaları, kültürü ve millî eğiti
mi ile soısyal muhit; 

İkincisi, suç işlemeyi önleyici tedbirler ile 
suçluların yakalanması işlemlerini ihtiva 'eden 
idari muameleler; 

Üçüncüsü, suçluların cezalandırılması saf
hasını kapsıyan adlî işlemler, 

Suçların azalması için bu sebepler katego
risinin ahenkli şekilde hep beraber ele alınma
sı icabeder. 

Maalesef, uzun yıllardan beri güçlükler gös
termesi yüzünden birinci ve üçüncü sıradaki 
sebepler ihmal olunarak idari tedbirler üzerin
de durulmuştur. 

Böylece de idare ve zabıta yıpranmıştır. 
Bu yıpranış, sadece anarşik toplum yarat

mak istiyen art düşünüşlülerin işine yarıyaJbi-
lir. 
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Hülkiimıeitîmıizım bu gerçeği görerek idareye 
ve zabıtaya vermeye çalıştığı moral takdire lâ
yıktır. 

1966 yılında da siyasi maksaitlı olaylar 
ehemmiyetini muhafaza etmektedir. 

Haksız ve art maksatlı sokak hareketleri
nin bütün teşvik ve tahriklere rağmen âmme 
intizamını ve kamu düzenini tozarak genel hu
zursuzluk yaratacak seviyeyi bulmamıasmda, 
umumi, efkârın olayların gizli gayesini kavra-
ımasiyle, toplum zabıtasının yerinde ve başarılı 
tedbirler alm'ası anasieibepleri teşkil eder. 

Hükümetin, toplum zabııtasma gerelkli teç-
'hfealtı tedarik etmesini, güç vazife şartlanan 
İslah ederek moralllerii'i yükseltecek tedbirleri 
almasını, demokratik rejim için hayatiyet ta
şıyan, öncelik ifade eden ödev saymaktayız. 

Düzen yerine anarşiyi getirmek, kardeşlik 
ve bütünlük yerine sınıf ve menfaat çatışmala
rı yaraltmaık, Türk Milletini iş ve eser meyda
na getirme yerine kıısır çekişmeler kargaşalı
ğına itip, doğacak gerilik ve ümitsizlikten 
fayda umanlar, son aylarda Türkiye Büyük 
Meclisi aleyhindeki çabaları yanına, bir de or
du kumamda zincirini koparma, kumanıdanlları 
yıpratma kampanyası eklemiştir. 

A. P. Meclis Grupu, Hükümetini demokra
tik hukuk devletinin korunması, âmme intiza
mın m ihlâl olunmaması için alacağı Anayasa
ya uygun bütün tedbirlerde deısıteMemektedir 
ve desteklemekte devam edecektir. 

Türkiye, hiçbir vakit anarşinin ve ümitsiz
liğin ülkesi olmıyacalktır. 

Aziz milletvekilleri; 
Sınırlarımızın bir kısmı seyyar jandarma, 

bir kısmı ordu birilikleri tarafından korunmak
tadır-

Kaçakçılık ve millî güvenlik gi'bi yurt için 
pek önemli görevlerinin ifası heyecanı zaman 
«aman ilgilileri hukuk devleti icaplarından 
uzaklaştırarak, sınır boyu halkını Anayasanın 
tanıdığı haklardan mahrum bırakacak tasar
ruflara. sevk etmektedir 

Hükümetin, hizmetin askerî cephesi dışın
da kalan vatandaş ilişkilerinden doğan husus
larda valilere yetki tanıyarak, sınır boyunda 
yaşıyan cefakeş vatandaşların halklı şikâyetle
rini dindirilmesini arzu ediyoruz Çarşı ve ma
halle bekçileri kanunu tatbikatı huzursuzluk 
doğurmuştur. 

Gerelkli tedbirlerin alınmasını befclemıefldte-
yiz. 

Zirai asayişi sağluyan çiftçi mallarının ko* 
runması hakkındaki kanun, gelişen asayişten 
Tarım Bakanlığından fazla sıorumlu olan İçiş
leri Bakanlığının biran evvel yeni tasarıyı "sun
masını istiyoruz. 

Aziz milletimize nizam ve güvem içimde ara
lıksız, devamlı ve mükemımıel kamu hizmetleri 
sunmak için çırpınan idarecilerimizle ve zabıta 
mensuplarına yeni yıl bütçesinin hayırlı okna-» 
sim diler, A. P. Grupunun saygılarını sıuna^ 
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi adına Sa
yın Yunus Koçalk. 

T. İ. P. Grupu ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde T. t. P. Gru
pu adına görüşlerimi arz etmeye başlarken he
pinize saygılarımı sunalım. 

Muhterem Başkan, muhterem milletekilleri; 
«Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürri
yetleri için savaşmış olan; 

Anayasa dışı tutum ve davranışlariyla meşru
luğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hak
kını kullanarak 27 Mayıs Devrimini yapan Türk 
Milleti; 

Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada 
ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve 
ülküler etrafında toplıyaın ve milletimizi, dünya 
milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir 
üvesi olarak Millî Birlik ruhu içinde daima yü
celtmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliğimden iHhaım 
alarak ve; 

«Yurtta sulh cihanda sulh» ilkesinin, Millî 
Mücadele fuhunun, Millet Egemenliğinin, Ata
türk Devrimlerine bağlılığının tam şuuruna sa-
hibolarak» Türk Halkı, Türk Ulusu; 27 Mayıs 
Anayasası ile kurduğu ve hukuka, sosyal adalete 
ve insan hak ve hürriyetlerine bağlılık ve bağım
sızlık içinde fert ve toplum huzuru içinde geliş
mek için gerekli sosyal ve ekonomik reformların 
yapılmasını amaç edinmiştir. 

Bunlar Anayasamızın metin ve ilkeleridir. Ve 
I bu Anayasanın korunması yine Anayasa emriyle 
i hürriyete, adalete ve fazilete âşık evlâtlarının 

uj^anık bekçiliğine emanet edilmiştir. Ve de ko
rumakla görevli olduğumuz Anayasamızın, 2 nci 

i maddesi Türkiye Cumhuriyetinin; «İnsan hakla-
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rina ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere daya
nan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devleti» olduğunu tesbit etmiştir. 

Yine Anayasamızın 20 nci maddesi: «Herkes, 
düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce 
ve kanaatlerini söz, yazı, resim ile veya başka yol
larla tek başına veya toplu olarak acıklıyabilir 
ve yayabilir.» 21 nci maddesi de: «Herkes, bilim 
vo sanatı serbestçe öğrenme ve öğret mc, açıkla
ma, yayma vo bu alanlarda her türlü araştırma 
hakkına sahiptir.» der. Ayrıca Anayasamız 11 nci 
maddesinde: «Temel hak ve hürriyetler, Anaya
sanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak ka
nunla sınırlanabilir. 

Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu dü
zeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebep
lerle de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne do
kunulamaz.» Ve AnayaiSanın 8 nci maddesi; «Ka
nunlar Anayasaya aykırı olamaz. Anayasa hü
kümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını 
idare makmımlarını ve kişileri bağlı yan temel hu
kuk kurallarıdır.« der. 

Yani Anayasa hükümleri; yargı organlarını, 
Parlâmentoyu bağladığı giıbi bu maddeye göre, 
Anayasa, sandıktan çıkmayı her şeyin dışına çık
an ak özgürlüğü savan Hükümeti ve onun İçişleri 
Bakanını da bağlar. Sandıktan fazla oyla çık
mak herşeyin dışına çıkmak hakkını kimseye 
vermez. Onun için İçişleri Bakanlığı jandanma-
ısiyle, 'emniyet mensuplariyle de bu Anayasaya uy
maya mıecburdur. 

Oysa, 31 . 3 2 . 1966 günü Köyceğiz ilçesinin 
Demirli köyünde yılbaşı münasebetiyle 15 arka
daş o köyde katrancılık yapan Mehmet Demirci'-
in evinde toplanmışlar, radyo dinlemişler, kendi 
hallerinde eğlenirlerken ve hiç. mâkul sebep yok 
iken Akköprü Jandarma Karakolundan uzatmalı 
çavuş Mehmet Aktaş'ın ve arkadaşlarının baskını
ma uğramışlar, dipeiklenerek küfürle ve vurul
mak tehdidi altında karakola götürü!müşler, cop
tan geçirilmişler, falakaya yatırılmışlar, uzatmalı 
Çavuş Hasan ve yine uzatmalı Çavuş Mehmet Ak-
tıaş ve onlara yardımcı olan jandarma erleri ta
rafından yılbaşı gecesini böylece Demirli köyün
den 15 kişi dayak ve işkence içinde karakolda ge
çirmişlerdir. 

Yine Mardin Vilâyeti dâhilinde bir katil ola
yından ötürü kaatili aramak için 1966 yılının 
7 nci ayında Silvan Kazası Jandarma Kumanda

nı Başçavuş Turgnt Çapaoğlu ve jandarmalar 
pikapla Pilalkan köyüne girmişler, köye giren jan
darmalar süngü ucuyla kadınları ayrı, erkekleri 
ayrı sıraya dizmişler, suçluyu köylüden istemiş
ler, muhtara hakaret ve küfür, kadınların bacak
ları arasına, erkeklerin in gözleri önünde sopa 
İle dürterek .erkeklere en ağır kelimelerle haka-
•ot etmişlerdir. Başbakana ve İçişleri Bakanlı
ğına yapılan şikâyetlerin bir fayda vermediği 
ve bu sebeple suçlu olması gereken Başçavuş 
Turıgut Çapaci'oğlu'nun Silvan Merkez Jandar
ma Komutanlığına atandığı bildirilmektedir. 

Vatandaş; İçişleri Bakanı asayiş berkemal-
clir diyor, ama biz huzursuzuz diyorlar, bize 
işkence yapılıyor, diyorlar. 

Şimdi, bir de Polis memurunun şikâyetini 
•ûze arz etmek istiyorum, Tekirdağ'dan bir Po
lis memuru. Polis memurları da kendilerine 
Vnayasanın 45 nci maddesine uygun şekilde, 
vani çalışanlara adaletli bir ücret elde etmele-
i için Devletin kendilerine gerekli şefkati gös
termediğinden şikâyetçidirler. 

Sayın • milletvekilleri; İçişleri Bakanlığının 
ianıdarmasiyle, emniyetiyle sosyal hukuk dev
leti ilkesini hâkim kılmak ve vatandaşların 
\nayasa ve kanunlarla teminat altına alınan 
haklarını, can mal güvenliğim, fikir özgürlü
ğünü, sanat özgürlüğünü serbestçe kullanmala
rını sağlamak iken daha neler yaptığını göre
lim : 

28 Kasımı 196G tarihli gazetelerden: Aclapa-
zarında yapılmakta olan T. M. T. F. Kongresi 
iki otobüsle Ankara'dan giden ve A. P. Genç
lik Kolları Yönetim Kurulu üyesi At'ilâ Ak-
man'm başlarında bulunduğu 60 kişi tarafından 
basılmıştır. Çıkan kavgada dördü ağır yaralı 
olmak üzere 18 kişi yaralanmıştır. Olay Anka
ra Üniversitesi Öğrenci Derneğinden Orhan 
Ural'm kendisini meşru delege olarak kabul 
ettirme'k istemesinden çıkmıştır. Halbuki Anka
ra 12 nci Asliye Hukuk Mahkemesi karariyle, 
Naci Özdemir'in delegeliği tespit edilmiş, kong
rece kabul edilmiştir. Orhan Ural ise, Ankara 
Vali muavininden aldığı bir belge ibraz Gitmiş
tir. Olaydan sonra karakola götürülen genç
ler, bilhassa Atilâ Akman İçişleri Bakanı ile gö
rüşmek istemiş, polisler tehdidedilımiş, kongre 
basanlar geç vakit İçişleri Bakanının telefon 
talimatı ile serbest bırakılmışlardır. 
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Sayın milletvekilleri; bu arada Siirt dolay
larında eşkiyalık, otobüs soygunculuğu İçişle
ri Bakanlığının vatandaş huzurunu korumakta
ki âczi ve beceriksizliği hergün görülen olaylar
dan iken ayrıca; Anayasamıza göre fikir özgür
lüğünü kullanan, kanunlara hürmetkar, halkına 
ve ulusuna bağlı aydınlar çevresinde, öğret
menler üzerinde, İçişleri Bakanlığı bir cendere 
tesis etmek hevesindedir. Gün geçmiyor ki, bir 
yerde veya birkaç yerde öğretmenler, valiler 
tarafından işten el çektirme ve partizanca gay
retlerle, İçişleri Bakanının bizzat direktifleri 
ile Konya Ereğli'sinde olduğu gibi siyıgaya çe
kilmesin, müfettiş önüne çıkmasın. 

Anayasamızın 132 nci maddesine saygılı ola
rak ve mahkemeye düşmüş bir olay üzerinde-
fikirlerimizi söylemekten sakınarak bir husus
tan daha bahsetmek istiyorum. Ankara'dan ve
rilen direktiflerle, Eskişehir Emniyetinin ter
tiplediği ve partimizi hedef tutan tertibin iç
yüzü, polisin işkencesi, zorla zabıt imza ettir
mesi olayı bütün ağırlığiyle İçişleri Bakanı
nın - kim ne derse desin - sırtında bir koca kam
bur olarak durmaktadır. Eskişehir'de güya, 
çekiç oraklı beyanname yayıp, bu beyannameyi 
Eskişehir Valisine ve Emniyet Müdürüne ve 
Savcısına postaladığı söylenilen ve sanık olan 
Hüseyin Akelli ve bunların şeriki cürmü olarak 
gösterilen İsmail Tuna, İsmail Kırgız, Sami 
Ömer, Talât Takan kendilerine Eskişehir Emni
yetinde dayak atıldığını, işkence yapıldığını, 
zorla emniyette zabıt imza ettirildiğini, hâkim 
kararı olmadan 40 saat nezarette tutuldukları
nı iddia etmişlerdir. Bu iddiaların delilleri 
vardır. Resmî makamlar bu delilleri zamanın
da tahkik etmemişlerdir. Şimdi duruşma saf
hasında emniyet mensuplarının sanıklara işken
ce yaptıkları bir kere daha ortaya çıkmıştır ve 
bütün bu işkence olayları, hemen sıcağı sıca
ğına, kendisine aksettirilen savcı ve arkasın
dan aynı savcı tarafından Anayasa Mahkeme
sine bir tezkere yazılarak iş daha mahkemede 
iken suçlu ve suçsuz belli değilken Türkiye 
İşçi Partililerin komünizm propagandası yap
tıkları ve gereğinin yapılması istenilmiştir. 
Bunu yazan ve görevini kötüye kullanan Sav
cı Ziya Ozügüzel hâlen Eskişehir'den herhalde 
mükâfat olarak Ankara'ya nakledilmiştir. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Cumhu
riyet Savcılarına hakaret etme. 

I T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Hakaret etmiyorum, doğruyu 

I söylüyorum. 
I BAŞKAN — Sayın Dikmen, istirham edi-
I yorum, müdahale etmeyin efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Görevin suiistimali varsa bunu 
elbette söyliyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Koçak siz de müdahale
lere cevap vermeyin, kendi görüşmenizi yapın, 

1 istirham ediyorum. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
I (Devamla) — Arkadaşlar, bunlar İçişleri Ba-
I kanlığının emniyet ve huzur yerine suç tesnii, 

iftiralar tertibi yolu ile emniyetsizlik, huzur-
I suzluk yaratmak, anarşi yaratmak, vatandaşı 

tedirgin etmek yoluna gayretlerini teksif et
tiğini göstermektedir. Biz parti olarak Anaya
saya içtenlikle bağlıyız. Ve Anayasaya «ha
yır» dedirtmek istiyenlerle, Anayasayı rafa 

I kaldırmak isitiyenlerle; bütün uyanık vatan-
I daşlarla birlikte bir meşru mücadele içinde

yiz. Her türlü tertibe, iftiraya şahıslar ve par-
I ti olarak mâruz kalmayı göze almışız. Ama if-
I tiralar, suç uydurmalarla, polis jopu ile, jan

darma süngüsü ile demokratik bir rejimin, al-
I dıkları oy.nisbeti ne olursa olsun hiçbir parti 
I tarafından yürütülemiyeceğine inanmışız. Ce-
I saretimiz medenidir ve cesaretimiz bu inançtan 
I gelmektedir. 

Bütün bu huzursuzlukların, polis baskı ve 
I terörünün sorumlusu Hükümettir. Özellikle 

Dr. Faruk Sükaıı'dır. Bu sorumluluk ne kadar 
olaylar başka türlü gösterilmek istense de, söz
lerimiz ne kadar tahrif edilse de ortadan kal
dırılamaz. Artık, isnadı, iftirayı, tehdidi, Ana
yasayı ve kanunları hafife almayı bir yana bı-

I rakip demokratik rejimin kaderi üzerinde 
I ciddiyetle düşünmenin ve olumlu - davranışlar 

yoluna girmenin zamanı gelmiştir, iktidarın, 
özellikle İçişleri Bakanının ve teşkilâtının hiç
bir şeyin sonuna kadar gizli kalmıyaeağını bil
meleri, anlamaları zamanı gelmiştir. Ben Ana
yasaya ve demokratik düzene bağlı bir partinin 

I sözcüsü olarak ve hiç kimseye peşin nir düş
manlık hissi ile dolu olmıyarak buradan ko
nuşuyorum. Ancak ayrı görüşlerde oları par
tileriz. Ama Anayasa prensipleri üzerinde bu 

[ asgari müşterekte birleşerek herkes Türk hal-

- 4 3 5 -



M. Meclisi B : 57 

kının yoksulluktan, geri kalmışlıktan, bağım
lılıktan, fukaralıktan kurtulması için çalışa
bilir. Hükümetin görevi, ayrı partilerin, ayrı 
düşüncede insanların hiçbir zaman zor yoluna 
sapmadan, sadece ikna yol iyi. c ve demokratik 
yollarla bütün Anayasada yazılı haklarını gü
ven içinde kullanmalarını sağlamaktır. Çok 
partili ve 'demokratik düzeni yürütmek için 
Hukuk Devleti ilkesinin Anayasada yazılı bü
tün gerekleriyle uygulanmasını' iktidarın bu-
/gün içtenlikle istediğinle inanmamak için or
tada pek çok sebep vardır. İktidar Partisi va
tandaş oylarının çoğunu alarak iktidara gelmiş
tir. Ama başka partilerin aynı merdivenle ikti
dara germelerini önlemek, tam bir baskı rejimi 
kurmak ve bu baskı rejimini kötülcyenleri, 
açıklıyanları sindirmek, korkutmak, gerekirse 
kendi sesinden başka bütün sesleri kısmak, böy
lece iktidarını ebedileştirmek istemektedir. Bu 
iktidardan gitme korkusu, iktidarı herıgün daha 
hırçın, fikir özıgürlüğünc, Anayasaya hergün 
daha düşman bir duruma düşürmektedir. Hal
kın en çok okuduğu yazarlar, şairler gazete
ler ve hergün daha fazla anlaşılan ve benimse
nen partimiz, iktidarın biran önce punduna ge
tirerek sindirmek ve yokctimek istedikleridir. 

Otobüsleri soyan şakilere, Doğuyu haraca ke
sen eşMyaya gücü yetmiyen Hükümet vie İçiş
leri Bakanlığı, Meclis basarak, işçi partililere 
tertipler yaparak, İşçi Partisi binalarına saldı
rılar tertibederek veya teşvik edecek bir tu
tum içinde bu saldırıları takibelfcmiyerek, bir 
zülüm ve baskı makinesi halinde işlemektedir. 

Bu cüretin iktidarı nereye kadar götüreceği
ni ve yoksulluktan, okulsuzluktan, bakımsız
lıktan kurtulmak için halkımızın seçtiği demıok-
rasi yolunun ne gibi tehlikelere mâruz kalaca
ğını endişe ile takibetmekteyiz. 

Ama ne olursa olsun, bu gidişin en büyük 
zararının iktidar partisine olacağını söylemek 
hiç de kelhanet olma*;. Partimiz aileye, mülkiyete 
ve miras hakkına ve bütünü ile Anayasaya 
bağlı olduğu halde, İçişleri Bakanlığı teşkilâtı 
ve topye'kûn iktidar, partimizi aile, miras, mül
kiyet düşmanı, Anayasa düzeni düşmanı olarak 
göstermeye çalışmaktadır. Bunun için akim 
almıyacağı tertipler ve yollara başvurularak 
kamu oyu aldatılmaya çalışılıyor.. 

18 . 2 . 1967 O : 2 

27 Mayıs 1960 öncesi tehditler, tertipler, 
aydınlara karşı düşmanlık aynen tekrar sahne
ye konulmaya çalışılıyor. Bir tahkikat komis
yonları eksik. Ama yer yer iktidar organları
nın yazdıklarına bakılırsa, yakında Meclise 
teşrii masumiyetlerimizin kaldırılması için dos
yalar gelecek ve Adalet Partili milletvekillerin
den İşçi Partili milletvekilleri hakkında karar 
istenecektir. Bütün tertiplerin amacı, İçişleri 
Bakanının ve emniyet teşkilâtının faaliyetleri 
bunu sağlamak içindir. İşçi Partisi vurulmak 
suretiyle Anayasanın sosyal hakları bölümünün 
gerçekleştirilmesini isıtiycnlerin sesi kısılacak: 
veya uzun süre iktidarın savunduğu sömürü 
düzieninin devamı sağlanacaktır. 

Savcılar, mahkemeler ve Anayasa Mahkeme
si bu yoğun propagandanın tesiri altında bıra
kılmak istenilerek ve Siyasi Partiler Kanunu
nun ne yapıp bazı maddelerin kapsamına bazı 
tertiplerle Türkiye İşçi Partisi de sokulmak is
tenerek Partimiz hakkında bir takım gayretler 
yapıldığı aşikârdır ve gayretler bu istikâmette
dir. 

Sayın milletvekilleri; Bunu yapmaya, tertip
lerle suç tasnii yolu ile, iftiralarla, hattâ Eski-
şehir Savcısı Ziya özügüzel gibi savcıları elde 
etmekle... (A. P. sıralarından gürültüler, «Sözü
nü geri al» sesleri) 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Cumhuri
yet Savsıcı yalan söylemez. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, bağımsız hâkim
ler ve savcılar hakkında daha saygılı görüşme
nizi rica ederim. Bu sözünüzü tavzih ediniz lüt
fen. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Eskişehir 
Savcısına hakaret ediyor bu adam. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu Savcı Ziya ÖzgüzePi biz Adalet Bakan
lığına şikâyet etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN —• Efendim, şikâyet ettiniz, hie-
olmazsa şikâyetinizin sonucunu alana kadar 
hakkında böyle ithamkâr konuşmamanız gere
kir. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) - - Ve bu sav
cının görevini götüyc kullandığı kanısındayız. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim kanısında olmak baş
ka, elinizde bu hususta katı bir karar olması 
başka. 

/ O / J 
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YUNUS KOÇAK (Devamla) — Biz millet
vekili olarak kanaatimizi söylüyoruz. Kaldı ki, 
savcıların teminatı yoktur, hâkimlerin vardır. 
Savcıların teminatına dair kanunu henüz getir
mediniz. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, vaktiniz doldu 
efendim. 

Ayrıca istirham ediyorum sözünüzü bitirdi
niz, 20 dakikanız doldu efendim. 

T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Türkiye İşçi Partisi Anayasa ve 
demokratik ilkelere saygılıdır. Anayasanın ön
gördüğü kanunların bütün vatandaşlara ve 
kendisine verdiği hakları hiçbir tehdide kulak 
asmadan sonuna kadar kullanmaya kararlıdır.. 
Ve Anayasanın insan haklarının iktidar tara
fından da saygı görmesi ve uygulaması için ka
nun yollarından sonuna kadar savaşacak ve bu 
konuda demokratik düzenin korunması için, ya
pılan her gayret, neredem gelirse gelsin, partim-z-
den ancak destek görecektir. Anayasa lüzeninin de 
mokratik düzeni sarsıcı, baltalayıcı, Türkiye'nin 
bütünlüğünü domokratik yoldan kalkınmasını 
önlemeye matuf bütün davranışlarda, karşısın
da Türkiye işçi Partisini bulacaktır. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Halt etmişsin. 
T. t. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Devamla) — Halt eden sensin. 
BAŞKAN — Efendim çok istirham ediyo

rum; Bu şekilde hitabetmeyiniz, bunlar zapta 
geçiyor. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sen halt edi
yorsun. 

T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Halt eden sensin. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, kürsüyü bu şe
kilde işgal etmeyiniz efendim. Sözünüz b'itti, inin, 
istirham ediyorum efendim. 

T. I. P. GURUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Efendim nasıl hitabediyor? 

BAŞKAN — Sayın Koçak, ben vazifemi ya
pıyorum. Efendim, ihtar ettim size o şekilde 

hitabeden arkadaşa. Siz bunları Başkanlığa 
bırakın, istirham ederim. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz usule maitaallik bir hu
susu tebarüz ettirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın önder lütfedin yeriniz
den söyleyin, nedir acaba o usulsüz gördüğünüz 
nokta? 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Usulsüz olan 
husus şudur : Burada bulunmayan, sıfatı ne 
olursa olsun şahıslar hakkında, vatandaşlarımız 
hakkında, memurlar hakkında velevki milletve
kili dahi olsa, her hangi bir tecavüzde buluna
maz. Bu husustaki hassasiyetinizin devamını ve 
artırılmasını istiham etmekteyiz. 

Savcı hakkındaki söylediği sözleri de bir va
tandaşımız hakkında söylemiş olduğu için kabul 
etmemekteyiz. Kendisine bu vatandaşın da mü
messili olarak iade etmekteyiz. , 

BAŞKAN — Efendim, C. H. P. Grupu adına 
Sayın Ahmet Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Lüzum gör
müyorum. 

BAŞKAN — Lüzum görmüyorsunuz. 
Türkiye işçi Partisi Grupu adına Sayın Yu

suf Ziya BahadmM.. Yok. 
Adalet Partisi Grupu Adına Sayın tlhami Er

tem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Şahısları adına söz istiyenlerden Sayın Ha

san Tahsin Uzun. 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün içişleri 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimi arz 
edeceğim : içişleri Bakanlığı yurdumuzun genel 
iç güvenlik ve asayişini sağlamak gibi önemli 
işleri yüklenmiş bir bakanlıktır: Bu genel tarifi 
yaptıktan sonra, içişleri Bakanlığımızın gerçek
te bugünkü güvenliğimizi ve asayişi sağlayıp 
sağlamadığını inceliyelim : 

1. 'Şarkta eşkiya kol gezer, çocuğunu okul
da sünnet ettirir; jandarma erlerini bile düğü
nüne davet ettiği söylenir, gazeteler bunu' böyle 
yazar, içişleri Bakanlığına bağlı jandarma teş
kilâtı bir şey yapamaz. Sayın Bakanın bu husus
taki düşüncelerini öğrenmek istiyorum. 

2. Güneyde trenler basılır, vatandaş canın
dan, malından emin değildir. 

3. Bunları, içişleri Bakanlığı teşkilâtına 
bağlı jandarma yakalıyamaz, yanma yaklaşa-
maz, fakat Türkiye'mizde basılan Hürriyet Ga
zetesi gider, Şarktaki eşkiya ile konuşur, boy 
boy resimlerini gazetesinde basar. Ben bir mil
letvekili olarak bu işin iç yüzünü çözemiyorum. 
Benim mantığım bunu kabul etmez. Mevcut bir 
içişleri Bakanlığı var. Bunun her türlü silâhla 
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donatılmış jandarma teşkilâtı var, fakat bunlar 
bir eşkiyayı vuramaz, tutamaz. Sayın Bakanın 
bu husustaki fikirlerini öğrenmek isterim. 

Sevgili arkadaşlarım, bugünkü jandarma teş- • 
kilâtınm bunları yakalamasına bugünkü şartlar 
içinde imkân olmadığını açıklamak isterim. Mev
cut jandarma erlerinden bâzıları ile konuşma 
fırsatını buldum. Bunlar bugün Şarkta dağ ba
şında yol kesen eşkiyaya ateş etmezler, edemez 
de., Sc'bebi; bugün mevcut kanunlarımıza göre 
eşkiya jandarma en tarafından vurulursa, o jan
darma eri günlerce mahkeme mahkeme dolaşır 
ve bâzı jandarma erleri de bu yüzden hapis ya
tar, zamanında teskeresini alamaz ve memleketi
ne, anasına, babasına, karısına kavuşamaz endi
şesi vardır. 

Bugün mevcut jandarma erleri arasında bu 
yaygın hale gelmiştir. Eski erler yeni gelen er
lere, sakın eşkiya takibinde eşkiyayı vurmaya 
atma, sonra başın dertten kurtulamaz diye söy
lemektedir. Jandarma teşkilatındaki erlerimiz, 
eşkiya takibinde sırf başındaki komutanın em
rini yerine getirmek için ateş ederler, fakat vur
maya ateş etmezler. Bu durum düzclmedikçe 
Şarktaki eşkiyalık önlenemez ve daha birçok in
sanlar öldürülür ve tüten ocaklar kapanır. İçiş
leri Bakanının bu husustaki düşüncelerini öğ
renmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi de bir nebze 
emniyet teşkilâtımızdan bahsetmek istiyorum : 
Sayın içişleri Bakanının çeşitli beyanatlarını ga
zetelerden okuyoruz. Beyanatlarında, Türkiye'
de mevcut jandarma teşkilatındaki ve polisteki 
kadro yetersizliğinden asayişsizliğin devam et
tiğine dokunmaktadır. 

içişleri Bakanının bu fikrine iştirak ediyo
rum. 

Sevgili arkadaşlarım, insafınıza sığınıyorum, 
Türkiye'de emniyet teşkilâtında kadro noksan
lığı var, bunu kabul ediyorum, fakat Türkiye'
nin beyni bulunan Ankara'da, Türkiye'yi idare 
eden kanunların çıktığı Büyük Millet Meclisi
nin önünde ve Emniyet Genel Müdürlüğü bina
sının yanında, güpegündüz bir gazeteci arkadaş 
dövülürse buna ne dersiniz? Emniyet teşkilâtın
da yeteri kadar polisimiz olmadığından mı bir 
gazeteci arkadaşımızın dövüldüğünü söyliyece-
ğiz? içişleri Bakanından bunu da açıklamasını 
isterim. 

Yine Sayın içişleri Bakanı beyanatının birin
de Türkiye'de rüşvet vardır, dediler de bâzı me
murların rüşvet aldığına parmak bastılar. Sev
gili arkadaşlarım, düşününüz, bugün Türkiye'
nin 67 valisinin âmiri Türkiye'de rüşvet var di
yor. Ben söyliyeyim : 67 valisini iyi, sıkı tutar
sa bu memlekette rüşvet önlenir. 

Biraz da trafik işleri üzerinde önemle dur
mak istiyorum. Muhterem arkadaşlarım, trafik 
kazaları gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bunu po
lis tedbiri ile önlememize imkân ve ihtimal yok
tur. Ben bu hususta bâzı incelemeler yaptım, 
Yüksek Meclise arz etmek isterim. 

Bugün mevcut petrol şirketleri iki merkez 
arasında fazla sefer yapan şoförlere ikramiye 
vermek suretiyle takdir etmektedirler. Kaza
ların başlıca sebeplerinden bir tanesi budur. 

Türkiye'mizde 15 000 lira peşin ile ve ayda 
10 000 lira taksitle kamyon alınmaktadır. Bu 
kamyon sahipleri de her ay 10 000 lira taksidi 
çıkarmak için tek şoförle gece gündüz çalışmak
tadır. Bu bakımdan, tek şoför uykusuz kaldı
ğından kaza yapmaktadır. Şoför çalışmadığı 
gün çocuklarının aç kalacağı aşikârdır. Bu ba
kımdan çalışmak mecburiyetindedir. 

Türkiye'de bugün şehirlerarası otobüslerde 
yapılan rekabet de aynı şekilde trafik kazaları
nın fazla olmasına sebebiyet vermektedir. 

Muhterem arkadaş!anı n, 
Türkiye'de motorlu nakil vasıtalarının sürü

cülerine şoför denir. Bugün şoförün hayatının 
garantisi yoktur. Şoför, yarınından emin de
ğildir. Onun çoluk çocuğu her an yetim kala
bilir. Bu bakımdan şoför, kamyon sahiplerinin 
emirlerine kayıtsız şartsız itaat etmek mecbu
riyetindedir. Sayın Hükümet, trafik kazalarının 
önüne geçilmesi tedbirlerini düşünürken, bu şo
förlerin ve onların çocuklarının istikbalini de 
düşünecek tedbirleri alsınlar. Meselâ : 

Kamyon ve otobüs sahipleri, kamyon ve oto
büslerini sigorta ettirirken, banlarda çalışacak 
şoför arkadaşların sağlığını da sigorta ettirmeli
dirler. 

Şoförün hayatı garanti altında olursa, onun 
arabasındaki insanların hayatı da garantili olur. 

Velhâsıl Türkiye'mizde yaşıyan bütün canlı 
varlıkların hayatlarının trafik bakımından ga
rantili olmasını istersek, şoförün hayatını ga
ranti altına almak mecburiyetindeyiz. 
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Sevgili arkadaşlarım, şimdi biraz da şu mem
leketin yüzde seksenini teşkil eden Türk köy
lüsünün derdine değinmek isterim. Ben bunu 
Bütçe Karma Komisyonunda da İçişleri Bakan
lığına arz etmiştim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Meclislerde yıllardan beri konuşuruz 

Birçok güzel lâflar ederiz, etmişizdir de; ama 
bu memleketin gerçek sıkıntısını çeken köylü
müzü bugüne kadar ele alan hükümetler pek 
azdır fakat seçim zamanlarında bütün siyasi par
tiler ve milletvekili olacak şahıslar köy köy ge
zerler, onlara vaatte bulunurlar. İktidara gel
dikten sonra asıl rey aldıkları vatandaşı, bu 
memleketin % 80 ini teşkil eden köylüyü unu
turlar. Değil onunla ilgilenmeyi, onunla ilgili 
bir kanunu bile Meclise getirip çıkarmazlar. Bu 
memleketin gerçek kalkınmaya, gerçek uyan
maya ihtiyacı olan köylümüzü kalkındıracak 
imkânlar arıyalım, çareler bulalım. Demokratik 
rejim diyoruz, onun reyini alıyoruz, onun reyi 
ile iktidara geliyoruz, milletvekili oluyoruz fa
kat onun kalkınması ile ilgili bir Köy Kanunu 
çıkaramayız. Seçen o, başa getiren o fakat ne
ticede ezilen yine o köylü vatandaştır. Ben 
bugün hâlâ yürürlükte bulunan Köy Kanununun 
tamamen yetersiz olduğuna kaaniim. Mevcut 
Köy Kanununda, köyde bin dekar tarlası olan 
da 20 lira köy salması verir, bir dikili ağacı ol-
mıyan bir fukara da 20 lira köy salması verir. 
Bunun neresinde adalet var, neresinde eşitlik 
var? 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'miz
de Meclislerden çıkan kanunları harfiyen, en 
ufak topluluğumuz bulunan köylerde uygulıyan 
köy muhtarlarıdır. Bu köy kanunu çıkarken 
köy muhtarlarının durumunu da nazarı itibara 
almak mecburiyetindeyiz. 

Bugün 20 nci asırda yaşıyan bir Türkiye'nin 
içersindeyiz. Köy Kanununda bir imece usulü 
vardır. Artık buna da lüzum yoktur kanısında
yım. Konuşmalarımın bir çoğunda köylünün 
elinden tutmak zamanı gelmiştir, hattâ geçmiş
tir, dedim. 

Bugün kasabada oturan vatandaşa Devlet 
okul yapar, yaparken de kasabada oturan va
tandaştan hiçbir yardım talebetmez. 

Köydeki vatandaşa okul yaparken şartlı ya
par. Okulunuzu yapacağız, fakat ne kadar yar
dım edeceksiniz diye sorar. 

Kasabada oturan vatandaşın elektriğini geti
rir, köyün bu ihtiyacını düşünmez. 

Bugün Türkiye'mizde bu şekilde yapılan ay
rılıkların kalkması, kasabaya yapılan hizmetle
rin köye de yapılması lâzımdır, lüzumludur ka
nısındayım. 

Sayın İçişleri Bakanından bütün bu konuşma
larımdan sonra iyi bir Köy Kanunu hazırlayıp 
Meclise sevk etmesini dilerken, kendisine, Mec
lise gelecek bu Köy Kanununun çıkmasında yar
dımcı olacağımı bildiririm. 

Sözlerimi tamamlarken, biraz da Hükümet 
konakları mevzuuna dokunmak istiyorum. 

Lüleburgaz, Babaeski, Pmarhisar, Demirköy 
ilçelerimizdeki Hükümet konaklarının durumu 
gerçekte içinde oturulamıyacak vaziyettedir. 
Bilhassa Lüleburgaz ilçemizin Hükümet konağı
nın durumu hepsinden daha açıdır. Turistik yol 
üzerinde bulunan Hükümet konağı yağmur yağ
dığı zaman, içinde adliye teşkilâtı da bulunan 
bu binada, memur arkadaşlar yağmur sularının 
etrafa yayılmaması için yanlarında birer su ko
vası bulundurmaktadırlar. Bu vaziyette çalışan 
memur arkadaşlardan ne kadar randıman alı
nacağının takdirini Sayın Bakana bırakırken 
Lüleburgaz ilçemize acele surette bir Hükümet 
konağı yapılmasını arz eder, beni dinlemek lût-
funda bulunduğunuz için hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yeterlik önergesi 
geldi efendim, oylamadan önce görüşecek misiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; İçişleri Bakanlığının bütçesi münasebetiyle 
serd edilmiş bulunan kıymetli mütalâa ve fikir
lere ve tenkidlere Bakanlık camiası adına şük
ranlarımı arz ederim. İfade buyurulmuş olan 
mütalâa, tenkid ve temenniler Bakanlığımızın 
1967 yılı çalışmalarında bize kıymetli fikirler 
olarak değerlendirilecek ve rehber olacaklardır. 

Geçen yılki bütçe müzakereleri esnasında ve 
keza 1967 bütçesinin Bütçe Karma Komisyonun
da ve Yüksek Senatoda müzakeresi sırasında 
kıymetli hatip arkadaşların, senatör ve milletve
kili arkadaşlarımın Bakanlığımızla ilgili konu-
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lar hakkında yapmış bulundukları tenkidler ve 
temenniler Bakanlığımız tarafından yazılı olarak 
en kısa zamanda cevaplandırılmış ve bir ki ta] 
halinde de kıymetli senatör ve milletvekillerimize 
tevdi edilmiştir. Bundan sonra da yine aynı 
tarzda gerek bu yıl Senato ve Millet Meclisinde 
yapılan görüşmelerimiz ve gerekse kıymetli se
natör ve milletvekili arkadaşlarımızın Bakanlı 
ğımızla ilgili görüşleri, yine en kısa zaman için
de çalışmalarımızın neticesi olarak ne nisbette 
değer kazandığını ve tatbikat sahasına ve fiili
yata intikal ettiği hususunu yine bir kitap ha
linde kendilerine tevdi etmek suretiyle konu
şulanların bir hoş seda olarak bir çatı altında 
kalmamasını temin prensibinden hareket etmek 
kararındayız. 

Aziz milletvekilleri; içişleri Bakanlığı va
zife ve mesuliyetlerinin hudut ve şümulü hakika
ten kanunların gösterdiği vüsat derecesinin çok 
ötesinde kıymet bulmakta ve o şekilde muamele
ye mâruz kalmaktadır. Vatandaş günlük hayat 
ve yaşayışında Devletle olan münasebetlerinde 
ve her hâdisede daima kendisine muhatabolduğu 
kimse ve memurun umumiyetle idareciler ola
rak mütalâa etmekte ve bu yüzden de her hâdi
senin mesulü ve takipçisi veyahut da o hâdise
de talebinin, arzusunun is'afcısı olarak İçişleri 
Bakanlığı teşkilâtını görmektedir. Bugünkü büt
çe müzakereleri esnasında da bu hudut ve şümu
lün bütün dereceleri ve şekli gene dile getiril
miştir. Kaçakçılıktan, emniyet ve asayişten, va
tandaşın can ve mal emniyetinden, aşırı cere
yanlardan Hükümet konaklarına kadar her konu 
İçişleri Bakanlığının mesuliyeti olarak mütalâa 
edilmekte ve İçişleri Bakanını muhatap telâkki 
etmektedir. Müsaade buyurulursa arkadaşları
mın Bakanlığımızla ilgili görüşmelerini şu esas
lar içinde telhis etmek isterim. 

İdarenin daha iyi, süratli ve randımanlı işle
mesi hususunda idarede gerek merkez teşkilâtı 
olarak, gerekse taşra teşkilâtı ve mahallî idare
ler olarak reforma gidilmelidir. İdare merkezi
yetçilikten ve merkeziyetçi bir anlayış ve tat
bikattan kurtarılmalıdır. İdare kırtasiyecilikten 
kurtarılmalıdır. Mahallî idarelere hakiki hüvi
yeti verilmelidir. Mahallî idareler beldelerin, 
bölgelerin kalkınmasına imkân verecek ve kendi 
kendisine yetecek bir hale getirilmelidir. İdarec! 
arzu edilen evsafı haiz olmalı, kanunları sey-
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yanen tatbik etmeli, inisiyatifini cesaretle kul
lanmalı, yakalardaki rozetlere göre değil, va
tandaşlara kanunları hâkim kılarak müsavi 
muamele etmelidir. Bu telhisin en mühim 
kısmını da bilhassa aşırı cereyanlar karşısın
da Hükümet ve içişleri Bakanlığı ne yap
mıştır, ne düşünmektedir, alınması iktiza 
eden tedbirler ne olmuştur, ne olması lâzım -
gelir tarzında arkadaşlarımın kıymetli mü
talâalarını böylece ananoktaları itibariyle tel
his etmiş olurum. Buna zamimeten merkez 
valilik müesseseleri ve idarede yapılan diğer 
reorganizasyon çalışmaları hakkında, merkez 
kaymakamlıklarının teşkili, idari alt mahkeme
lerin kurulması, Köy Kanunu, Belediye Ka
nunu, özel İdareler Kanunu hakkındaki çalış
maların ne durumda olduğu hakkında kıy
metli arkadaşlarım mütalâa beyan ettiler, bu 
çalışmalar hakkında malûmat vermemizi ifa
de buyurdular. Müsaade buyurursanız kıy
metli arkadaşlarım 1067 bütçe görüşmelerinin 
en mühim konusu ve aktüel bir konu olan 
aşırı cereyanlar konusunda Türk Parlâmen
tosunda şimdiye kadar yapılmamış bâzı açıkla
maları vesikalara müstcnidolmak üzere Yük
sek takdirlerinize ve dikkat nazarlarınıza sun
mak istiyorum. Bu beyanları şahsi ve hissi 
mütalâa olarak değil, şahsi fikirlerin ötesin
de evvelâ vesikaları dikkat nazarınıza arz ede
ceğim ve değerlendirilmesini de Yüksek Mec
lisin sayın üyelerinin takdirlerine ve Anayasa 
müessesesinin kuruluşlarının mesul kimsele
rinin dikkat nazarlarına arz edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım; Türkiye'de emniyet, 
asayiş ve huzurun temini, İçişleri Bakanlığı
nın aslî vazifesidir. Türkiye'de emniyet, asa
yiş ve huzur bozukluğunun sebeplerini, va
tandaşın can ve mal emniyetinin ihlâl edil
mesinin sebeplerinin, önlenmesi keza vatanda
şın huzur ve sükûn içinde bu memlekette ik
tisadi kalkınma çabalarına katılmasının mâ
nevi atmosferinin, maddi atmosferinin hazır
lanması bu Vekâletin aslî vazifeleri arasın
dadır. Bu itibarla kanaatimizce bir memle
ketin, bir cemiyetin iç huzuru, sükûnu ol
madan o memlekette ne kanun Devletinden, 
ne hukuk Devletinden, ne de o memlekette 
hızlı kalkınmadan, iktisadi kalkınmadan ba
his açılamaz ve bahsolunamaz. İşte bu m e-
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'suliyet idraki içersinde memleketin, huzuru
nu, emniyetini, memleketin iktisadi kalkın
masını freni iyen ve baltalamaya matuf hâdi
selerin, bir kısmını ve Türkiye'de bugün oy
nanmak istenen oyunların hakiki menşei ve 
meıbdeinin Türkiye'de nasıl muayyen çevreleri 
diri j e etmek istediğini, istikâmet vermek 
istediğini ve onların bunu kanunların boş
luklarından bilistifade alışılmamış mefhum
lar arkasında, asıl maksatlarını söylememek 
gibi kanuni zaruretler muvacehesinde bu mef
humları nasıl kullanmak suretiyle asıl mak
satlarına, hedeflerine ulaşmak için gayretler 
sarf ettiğini arz ve ifade edeceğim. 

Peşinen arz ederim ki, Türkiye'de komü
nist faaliyetleri ve komünist propagandası 
kanunen yasaktır. Anayasaya göre, 1961 Ana
yasasına giöre, 1924 Anayasasına göre de öyle 
idi, Türkiye'de sınıf hâkimiyeitine müstenit bir 
nizam kurmak, mevcut nizamı bozmak ve tağ
yir etmek bu hususta faaliyet göstermek suç
tur. Bunun propagandasını yapmak da suç
tur. 

Arkadaşlar, denebilir ki, Anayasanın bah
şettiği fikir özgürlüğünden, vdedan ve kanaat 
özgürlüğümden ve 'hürriyeti eninden Iblil işitti fade Ana
yasanın 'tomiinast altına almış olduğu 'temel halk ve 
hürriyetlerden hareketle bu fiilen hareketler 
yaıpılmafctadır. Hattâ günün basın konusu ola
rak bâzı kıymetli yazarlar Türkiye'deki fikir 
hareketlerini, bilhassa aşırı sol mahiyetteki fi
kir hareketlerini birçok grup memleketlerinde 
olduğu gibi Marksist bir felsefenin ancak fikir 
hareketi olarak değerlendirilmesi iktiza ettiği
ni, bunun aksiyon olarak veya Anayasanın ve 
İkanun'larımızın yasak ettiği propaganda mahi
yetini alırsa bunların vesikaya istiinadetıtirilmc-
si suretiyle ancak bunun mürevviçlerinin veya 
bunları organize ötmek durumunda olan teşek
küllerin suç. 1 andı olması iktiza ettiğini beyan 
ederler. Zannediyorum ki, benim bugünkü bu 
meseledeki maruzatını bu hususta kıymetli 
Meclise bâzı doküman malhiyotinde ip uçları 
vermek olacaktır. Kaynak olarak şunları 'kul
lanacağım; 1960 senesinde Kasım ayında Mos
kova'da 81 komünist partisi temsilcisi bir top
lantı yaptı. Bu toplantının neticesinde 6 Aralık 
1960 da bir tebliğ neşredildi, bütün dünya ba
sınımda da bu tebliğ inikas buldu, Türkiye'de 
•de fazla tefsirlere, maalesef arzu edilen şekil

de tefsirlere mâruz kalmadı, Türk Parlâmento-
•sunıda da bu bildirinin mahiyeti açıklanmadı. 
Aynı tarzda Kanada'da intişar eden ve komin-
foranun, enternasyonalin lağvından sonra, dün
ya komünist felsefesinin ve taktiklerinin, ma
hallî komünist teşkilâtına direktif organı du
rumunda olan dünya Marksist revüsünün 
6 Mayıs 19G5 tarihli Yakup Demir ve Halis 
Okan namı müstearlı iki zat tarafından Türkçe 
olarak Kanada'da neşredilen ve bir direktif 
•mahiyetinde olan bir bildiri... Aynı tarzda ken
disini Türkiye gizle komünis't partisinin neşir 
organı olarak ilân eden, «Bizim radyo:» adlı 
radyonun neşriyatı, bize bunların haricimde iç 
bünyemizde bu neşriyat ve bildiriyi de Üslûp 
olarak, fikir olarak tıpatıp aynı paralelde olan 
Türkiye tşei Partisi Malatya kongresinin bildi
risiyle salâhiyeitlerinıin, dirijanlarının ve mesul 
şaksiyetlerinin buradaki beyanları, başındaki 
neşriyatları ve aynı tarzda basma verdikleri 
çok entresam beyanâardalki paralelin ona mu
vazi Türkiye'de bâzı tatbikatın zuhur etmiş ol
ması... Şimdi bunları, müsaade buyurursanız 
sabrınızı suiistimal ederek okuyacağım. 

1960 yılı Kasım ayında Moskova'da topla
nan 81 kiT.nünbt partisi 'temsilcisinin imzala
dıkları ve 6 Aralık 1960 da neşredilen bildi-
riiden bâzı pasajlar: 

«Bugün pek çok kapitalist; ülkede öncüsü
nün rehberliği altında işçi sınıfının ve diğer 
halk kütlelerinin birleşmesi ve çeşitli partilerle 
kamu örgütlerinin işbirliği sayesinde iç savaşa 
girmeksizin Devlet idaresini ele geçirme ve te
mel üretim araçlarını halka mal etmek imkânı
na sahiptir. İşçi sınıfı halk çoğunluğuna daya
narak ve kapitalistlerle ağaları kollıyam fırsat
çı unsurları iterek gerici ve halk düşmanı kuv
vetleri yenebilir, parlâmentoda çoğunluk sğlı-
yabilir, parlâmentoyu burjuvlarm çıkarlarını 
koruyan bir mekanizma olmaktan çıkarıp işçi
lere hizmet eden bir örgüt şekline sokabilir. 
Parlâmento dışı bir kütle mücadelesi başlata
bilir, gerici kuvvetlerin mukavemetini ezebilir 
ve sosyalist ihtilâle barışçı yollarla erişilmesi 
için koşulları yaratabilir. Her bir ülkede sos
yalizmle geçişin şekli o ülkenin tarihî şartları
na bağlıdır. Günümüzde sadece en ileni dok
trin olmakla kalmayıp aynı zamanda kapıta'Mz-
me karşı üstünlüğünü ispat etmiş ve gerçekte 
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var olan bir sosyalist düzendir. Komünistle
rin inancına güre demokrasi mücadelesi, sosya
lizm mücadelenin bir parçasıdır. Bu mücadele 
i§çi sınıfı ile bağların sürelkli olarak kuvvet-
ilendiniılerelk, bunlar, politik şuurlarıınm artırıl
ması suretiyle olur.» 

Şimdi Türkiye İşçi Partisinin Malatya'da 
yapılan İkinci Genel Kongre sonunda 24.11.1966 
günü neşredilen bildirisinden bir pasaj okuya
cağım. 

«Türkiye İşçi Partisi İkinci Büyük Kongre
si gerek politik, gerek ekonomik bağımsızlı
ğın son tahlilde sosyalizmle gerçekleşeceğine 
ve Türkiye'de sosyalizmin genel sosyalist ilke 
-ve gelişme kanunlarına dayanmakla beraber 
memleketimizin tarihsel şartlarına millî özgür
lüklerine uygun millî bağımsızlığına kıskanç
lıkla bağlı ve aşağıdan yukarıya demokratik 
bir yoldan, yani örgütlenmiş emekçi sınıfla
rın işbirliği, birincili, cesur çabası ile gerçekle
şeceğine olan inancını teyideder», 

Tamamen üslûp olarak, felsefe olarak ben
zerliklerini dikkat nazarlarınıza arz ederim. 

Yine 1 Aralık 1966 yünlü 8 sayılı Dönüşüm 
gazeteci için yapılan mülakatta Sayın Mehmet 
Ali Aybar'm verdiği beyanat: 

«Sosyalizmin Türkiye'ye özgü tarih koşul
ları içindeki» - Hepsine özgü tarih koşulları 
içinde - «uygulanışına ve bu koşullarla bu ko
şullar içindeki uygulanışın teoride değerlendi
rilmesinden meydana gelen Türkiye'ye özgü 
sosyalist t ori eylem sistemine Türkiye sosya
lizmi adını veriyoruz...» 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Ba
ğımsız ve millî.. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SOKAN (De
vamla) — «Gerçekten Türkiye'nin bir millî kur
tuluş savaşı verdikten sonra bugün ikinci bir 
millî kurtuluş mücadelesi içinde bulunması 
halkımızın Osmanlı tipi ceberut devlet anlayı
şı ve yönetimine karşı olması ve oy hakkına 
kıskançlıkla sahip çıkması halktan yana sosya
lizme açık bir Anayasanın varlığı gibi etken
ler Türkiye'de sosyalizme alelade uygulanış 
özelliklerinden ötede bir nitelik kazandırmak
tadır.. Türkiye sosyalizmi teori ve eylem ola
rak İşçi Partisinin millî bağımsızlık, emekçi 
halkımızın horlanma ve sömürülmeden kur
utulması Anayasanın eksiksiz, tastamam uygu
lanması yollunda beş yıldır vermekte olduğum 

mücadele ile kurtulmaktadır. Türkiye sosyaliz
mi oluş halindedir. Bu oluş yukarıda işaret et
tiğimiz doğrultudaki mücadelemizin teori-
plânma yansıması şeklinde belirtmektedir. İkin
ci büyük kongremiz bu oluşun önemli bir aşa
masını teşkil eder. Gerçekten büyük kongre
miz bugüne kadar izlenen politikayı teyidet-
mek suretiyle bağımsızlık ve halkçılık ilkeleri
nin Türk sosyalizminin anakarakterini teşkil 
ettiğini tescil etmiştir. Türkiye İşçi Partisi 
sosyalizmi Anayasa çerçevesi içinde gerçekleş
tirmek azmindedir. Halka dayanan, halkın be
nimsediği ve halkın ağırlığını taşıyan demok
ratik bir sosyalizmi savunuyoruz. Bundan do
layı partimizi köye götürmek zorundayız..:» 

(T. İ. P. sıralarından müdahaleler) 
Müsaade buyurun beyefendiler, müsaade bu

yurun. 

1960 yılı Kasım aynıda Moskova'da topla
nan 81 komünist partisi temsilcilerinin tebli
ğinden bir pasaj daha arz ediyorum. Dikkatli 
tetkik buyurun, sizin ifadeniz, sizin diyalekti
ğiniz, sizin üslûbunuz değil, bu üslûp bu diya
lektik oradan geliyor, siz onu aynen koyuyor
sunuz, konuşuyorsunuz ve tatbik ediyorsunuz. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

«Emperyalist saldırganların yeni bir dünya 
savaşma başlama çabalarını önlemenin artık 
zamanı gelmiştir. Dünya sosyalist kampı ulus
lararası işçi sınıfı millî kurtuluş hareketleri» 
- siz de yanı şeyleri söylüyorsunuz - «savaşa 
karşı olan bütün uluslar ve barışsever kuvvet
lerin ortak çabaları ile dünya savaşı önlenebi
lir. Tarihte ilk defa olarak büyük ve örgütlen
miş kuvvetler savaşa karşı çıkmaktadır. Bu
gün dünyada bilim ve teknoloji dallarında ön
derlik eden Sovyetler Birliği barış yoluna bü
yük mânevi ve politik güe koyan tüm sosyalist 
kampı barışın korunması ile yakından ilgile
nen barışsever Asya, Afrika ve Lâtin Ameri
ka ülkeleri uluslararası işçi sınıfı ve örgütü 
ve en çok komünist partileri sömürgelerin ve 
bağlı ülkelerin millî kurtuluş hareketleri dünya 
barış hareketleri emperyalist savaş siyasetine 
katılmak istemiyen ve barış içinde bcraıberlik 
ist iyen tarafsız ülkeler, barış içinde beraber
lik fikri, gelişmiş kapitalist ülkelerde, burju
vazi sınıfının bir kusmı tarafından da 'benimsen
mektedir. 
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Yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı mü
cadele hemen bugün başlamalıdır. Hidrojen ve 
atom bombaları yağana kadar beklenmemeli
dir ve bu mücadele hergün gücünü artırma

lıdır, önemli olan vaktinde saldırganları ön
lemek, savaşa engel olmak ve savaşın patlama
sına imkân vermemektir. Bugün barış uğru
na mücadele etmek elemek, gücü ve uyanıklı
lığı elden bırakmamak, bıkıp usanmadan em
peryalistlerin politikalarını açığa vurmak, sa
vaşa susamışların entrika ve manevralarına 
karşı gözleri açık tutmak, savaşı arzuluyanlara 
karşı halkta haklı öfke uyandırmak, barış kuv
vetlerini daha iyi örgütlemek, barış uğrunda 
kitle hareketlerimizi 'sürekli olarak kuvvetlen
dirmek ve yeni savaşlar istemiyen bütün ülke
ler ara/smda işbirliğini geliştirmek demektir. 
Emperyalistlerin savaş üsleri kurdukları ülke
lerde, bu üslerin kaldırılması yolundaki müca
deleyi hızlandırmak gereklidir. Çünkü bu tu
tum o ülkenin millî bağımsızlığını kuvvetlen
dirmek, egemenliğini korumak ve savaşı önle
mek için şarttır. Halkın, ülkelerinin silâhlarla 
donatılıp askerî üsler haline getirilmesine kar
şı giriştiği mücadele, Amerikan emperyalistle
rine bağlı olan kapitalist tekeline karşı girişi
len mücadele ile birlikte yürütülmelidir. Bu
gün artık eskiden gerekmiyen bir sebat ve ısrar
la her ülkede barış hareketinin kasabalara, 
köylere, fabrikalara, işyerlerine girmesi ve ya
yılması için uğraşmak lâzımdır.» 

Şimdi Sayın Mehmet Ali Ayfbar'ııı 1 Ara
lık 1966 tarih ve 8 sayılı Dönüşüm Gazetesin
de yayınlanan makalesinden pasajlar okuya
cağım. 

«Gerçekten ikinci büyük kongremiz, ikinci 
Millî Kurtuluş Mücadelesi sıosyallzm için mü
cadeleden ayrı tutulmıyacağını kesinlikle ifa
de etmiştir. Burada bir parantez açarak, Millî 
Kurtııluş Mücadelesi ile sosyalizmin kuruluşu 
arasındaki bağlılığı, kısaca da olsa, belirtmek 
isterim. Bu vesile ile Millî Kurtuluş Mücade
lesi hakkındaki bâzı görüşlerin yanlışlığı dâ 
ortaya konmuş olacaktır. Millî Kurtuluş Müca
delesi antiemperyalist bir karekter taşımakta
dır. Millî Kurtuluş mücadelelerinin temel ni
celiği buradadır. Ancak antiemparyalist bir mü
cadelenin başarıya ulaşabilmesi için, emperya
lizmin yurt içindeki ortaklarına karşı da mü
cadele yürütülmesine bağlıdır. Birinci Millî 

Kurtuluş Savaşımızda bu nokta açık olarak gö
mülmüş, gerek Birinci Büyük Millet Meclisi, 
gerekse Atatürk, savaşın emperyalizme ve ka
pitalizme karşı olduğunu ilân etmiştir. Fakat 
gerçekte kapitalizm ve feodalizm artıklariyle 
mücadele edilmediği için, yani mücadele sos
yalist açıdan büyütülmediği için zaferden 43 
yıl sonra ikinci bir kurtuluş savaşı ^vermek 
durumuna düşmüş bulunuyoruz. Yakın tarihi
mizin bize verdiği bu dersi sosyalistler asla 
dikkatten kaçırmamalıdırlar. Günümüzde em
peryalizme karşı savaşı, sosyalizm için mücade
leden ayırdetmek mümkün değildir. Bu, tam 
bağımsızlığa kavuşmanın şartıdır. Millî Kurtu
luş mücadelesi, sosyalizm için mücadele ile 
birlikte yürürtülür demek, şüphesiz Millî Kur
tuluş Mücadelesini, yalnız sosyalistlerin yürüte
ceği anlamına gelmez. Millî Kurtuluş Mücade
lesi, emperyalizme karşı olan bütün kuvvetle
rin millî bir cephe kurmaları şeklinde yürütü
lecektir, Fakat bu mücadele esnasında emekçi 
halk kütleleri sosyalizmi için, köklü dönüşüm

ler için mücadele ettiklerini bileceklerdir. Millî 
Kurtuluş Mücadelesi, sosyalist bir partinin de
mokratik öncülüğünde yürütülecektir. Böyle 
bir parti yoksa, bu takdirde sosyalistler millî 
mücadelenin sosyalizmin ışığı altında yürütül
mesini sağlayacaklardır. Sosyalist partisi Millî 
Kurtuluş Mücadelesi esnasında emekçileri sos
yalizm için eğitmeye, uyarmaya, örgütlemeye 
devam edecektir. Millî Kurtuluş Mücadelesini 
emperyalizme karşı ve Türkiye'nin tarih koşul-
ktrı içinde Amerikan emperyalizmine karşı bir 
mücadele olarak görüp kabul ettikten sonra, 
bu mücadelenin başarısını sadece politik plân
da tutmak, mücadeleye katılacak millî cephe
nin, sınıfsal karekterini görmemezlikten gel
mek, hele bu mücadeleye sosyalist bir karak
ter vermekten kaçınmak son derecede büyük 
bir hatadır. Biz bu hataya düştüğümüz içindir 
ki, 43 yıl önce birincisini kazanmış olduğumuz 
halde, bugün ikinci bir Millî Kurtuluş Müca
delesi vermek zorunda bulunuyoruz. 

İkinci Millî Kurtuluş Mücadelemiz sosyalist 
teorinin ışığında ve sosyalist Türkiye İşçi Par
tisinin demokratik öncülüğünde yürütülecek
tir. Başarı bu şarta bağlıdır. Antiemperyalist 
mücadelede millî cepheyi en geniş ölçüler için
de tutmak endişesi mücadelenin sosyalist ka-



M. Meclisi B : 57 

rakterini ihmal ötmemize yol .açacak olursa, hiç 
kimsenin şüphesi olmasın, İkinci Millî Kurtuluş 
Mücadelemizi zafere ulaştırmak mümkün ola-
mıyaeaktır. Millî Kurtuluş Mücadelesi millî 
burjuvazinin - ki bizde yoktur - veya ara ta
bakaların öncülüğünde yürütülürse bu sınıfla
rın kurtuluştan sonra emekçi halk kütlelerini 
yönetimden uzaklaştırdıkları işçi sınıfının ve 
bütün emekçi sınıf ve zümrelerin çıkarma ol-
mıyan bir düzen yarattıkları ve giderek em
peryalizmle yeniden ilişkiler kurdukları gö
rülmektedir..» 

Kıymetli arkadaşlarım, burada yazarların 
ve sözcülerinin münferit gazetelerdıe çıkmış 
beyanları da var. Fakat 'zamanınızı almamak 
için bunları okumryacağım. Müsaade buyurur
sanız şimdi bunların kusa kısa mukayesesini 
yapmakta fayda vardır. Bu yeni taktik esas 
komünist stratejisi hakımmdan esastan farklı 
değil ama her memleketin şartlarınla göre, ken
dilerinin ifade .ettikleri gibi, tarihî koşulla
rına, şartlarına göre yeni taktik kullanılmak
tadır. O memleketin moral, mânevi durumu, 
kanunî imkânları neye müsaitse taktik o tarzda 
ifade edilmektedir ve muayyen mefhumlar ar
kasında bu taktik yürütülmektedir. Türki
ye'de... 

18 . 2 . 1967 O : 2 

kadar, çünkü sizin istediğiniz bilimsel sosya
lizm, yani ihtilâldi sosyalizm... Başka sosyalizm 
kabul edemiyorsunuz.. 

ALİ KARCI (Adana) — Nereden çıkardı
nız? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Söyliyeceğim beyefendi, heni sahırla 
dinil ey in. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmeyin. 
Sayın Bakan sizden de istirham edeceğim, hi
tabınız Heyeti Umumiyeye olsun. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Kıymetli 'arkadaşlarım, Türkiye'de 
sosyalizm hareketleri Garplının anladığı mâ
nada demokratik sosyalizm olarak Türkiye'de 
ne fikriyatı, ne de tatbikatı yapılmamaktadır. 
Türkiye'de Garp memleketlerinde, Willy Brent'-
in anladığı mânada - Guy Mollet'in anladığı 
mânada, George Braun'ın anladığı mânada sos
yalizm değil, son Alman Hükümetinin Hükü
met programında belirtilen tarzda sosyalizm 
değil, aıma tek hir sosyalizm, revizyonist sos
yalizm ve yahut da ihtilâlci sosyalizm... Bunun 
bütün dokümanı ve menşei de §u biiraz ,evvel arz 
ettiğim vesikalarla gayet salbit olarak görül
mektedir. Eğer arkadaşlarımızın kendi fikirle
ri olmuş olsaydı, kendi inançlarının ifadesi ve 
mücadelesi olmuş olsaydı, gayet tabiî bunu 
hürmet ve saygı ile karşılamak ve Anayasanın 
bahşettiği halklar ve (hürriyetleri, kendilerine 
tanıdığı bütün hak ve hürriyetleri bu zaviye
den mütalâa eden insanlar olarak, fikirlerimi
zin başka istikamette olmasına rağmen hür
metle ve takdirle karşılardık. Ama kendi fi
kirleriyle ilgisi olmıyan, doğrudan doğruya 
haşka istikametlerden, tamamen aynı slogan
larla, aynı diyalektik, aynı kelimeler, aynı üs
lup, ama kanunlar müsaade etmedi diye onları 
başka sloganlar ve mefhumların arkasına al
mak suretiyle, oradan aldıkları emir istikame
tinde propaganda ve tatbikat yapmaya her hal
de... (T. İ. P. sıralarından gürültüler) 

ALİ KARCI (Adana) — Böyle ibir iddiayı 
reddederiz. Emir almaya siz alışıksınız, bizim 
rejimimiz açıktır. (T. İ. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Bu şe

kildeki ithamlara müsaade ödemeyiz. 

14 — 

ALİ KARCI (Adana) — O sizin görüşünüz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Şunları hulâsa leıdeyim, ondan sonra 
.konuşursunuz. 

Türkiye'de yapılan taktik şudur : Sonradan 
komünizme dönecek olan sosyalizm hareketle
rini, millî kurtuluş hareketlerini demokratik 
millî cephe ve bütün millî cephe adlı teşekkül
lerin kurulması ve yalan halber ve iftiraları 
tahrik ve teşvik etmek. Demokratik millî cep
henin kurulması hususu 1935 Komünist Parti
sinin 7 nci Enıternasyonıel Toplantısından son
raki bildiriden sonra 1960 ta Moskova'da 81 
parti temsilcisinin şurada arz ettiğim ifadele
riyle yine 1965 Mayıs ayında dünya Markzist 
Revüsünün Kanada'da Türkçe olarak Yaknp 
Demir ve Halis Okan isimli neşriyatı ile orta
ya konmuştur ve tatbikatı da, kez'a, sizin şu 
hey anlarınız da Millî İkinci Kurtuluş Savaşı, 
Türkiye istilâ edildi, düşman istilâsından kur
tarmak için ikinci millî savaş yapacağız, gayet 
tabiî siz hu savaşa deva'm ledeeeksinıiz sonuna 
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BAŞKAN — Lütfen sakin olun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Freni patlıyan otomobil gibi direk
siyonunuzu kaybetmeyin. Hakkından emin olan 
insanlar, dâvasından emin olan insanlar, meş
ruiyet içerisinde bulunan insanlar bu kadar has
sasiyet gösterip telâşlanmazlar.. (A. P. sırala-
rından alkışlar) 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Dema
goji yapmayın, iftira ediyorsunuz. 

ALİ KARCI (Adana) — Şu söylediğiniz 
şeylere siz de inanmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, istirham ediyo
rum, müdahale etmeyin efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) —• Doktor Şefik Hüsnü Eğimer ismin
de, Türkiye'de gizili Komünist Partisini kurmuş 
bir zat vardır, mahkûm olmuştur. Gizli Ko
münist Partisinin beyannamesinde verdiği emir 
şudur : Millî kurtuluş hareketleri ve millî cep
heyi kurunuz. Cepheleşme hareketinin emirna
mesi 6 Mayıs 1965 tarihinde Kanada'da Halis 
Demir ve Zeki Baştimur tarafından kaleme 
alınan, verilen direktifin 'Türkiye'de uygulan
ması 12 Kasım 1967 Kızılay hadiseleriyle biz
zat sizin neşriyatınız ve beyanlarınızla aynı şe
kilde tatbikat görmüştür. Aziz arkadaşlarım... 

ALİ KARCI (Adana) — Kimse inanmaz, 
önce ıbendiniz linanmıyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Kanada idam verilen talimat şu ar
kadaşlar: Millî demokıratilk kurtuluş cephesi 
teşkil ediniz. Bu bilhassa Tüılkiye içindir 
- K^nada^da Marlkzist dünya revüsünün üç ta
ne makalesi çıkmıştır, Orlta*- Şark için. Birisi 
Irak, birisi Suriye birisi de Türkiye için. Tür
kiye'nin şartları Türkiye'de % 99 olan genh 
halik kült!esinin Müslüman olması ve İslâm fel
sefesinin 'komünist hareketlere imkân verme-
meısıi de nazarı itibare alınarak iktisadi geri
likten, iktisadi hızlı kalkınma hamlelerinin içe
risinde bulunmasından bilistifade bâzı cahil ve 
bâzı im'kânlan zayıf olan halik kütlelerini mu
ayyen istismar konusu yapmak surdtiyle tah
rik etlm'ek, bunun içerisine kendii anladıkları 
mânada aydınları katmak ve bunu talebe küt
lesi ve üniversite kütlesi içine sokmak ve de
vamlı hoşnutsuzluklar yapmalk suretiyle emek
çi halk yığınlarını örgütlenmek gibi, fukara 

partisi gibi muayyen fakirizmin ve fukaralığın 
'isltismarmı yapmak, onun edebiyatını yapmak 
suretiyle muayyen sınıflan diğer sınıf üzerine 
tahkim etmek ve onun üzerinde yeni bir nizam 
kurma gayreti 12 Kasım 1967 de Kızılay'da ve 
Adana'da 13 Kasım günü cereyan eden hâdise
lere sebeboknuş Ve malhkemeye de inltaka'1 etmiş 
bulunmaktadır. 

ALI KARCI (Adana) — Adana'da tevkif 
edilen bir tane İşçi Partili var mı?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Var, dört tane. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, Sayın Karcı istir
ham ediyorum. 

ALİ KARCI CAdama) — Yalan söylüyorsun, 
b'ir tane bile İşçi Partili yok. 

BAŞKAN — Oturun efendim... Sayın Karcı 
istirham ederim. Sayın Karcı istdrham ediyo
rum oturan efendim. 

ALİ KARCI (Adana) — İçişleri Balkanı bu
rada yalan söylüyor, bir tane İşçi Partili tev
kif eidilmemiş'tir, yalan söylüyor. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, o'turun, 
patırtı ©itmeyin böyle... 

Sayın Karcı size bir ihtar veriyorum, lüt
fen oturun yerinize. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Gerek 81 komünist partisi temsilci
sinin yaptığı toplantıda verilen direktifte ge
rek Kanada Dünya Marksist Revüsünde verilen 
direktifte şu esaslar vardır: 

Kcklü bir toprak reformu yapmak, dış tica
reti, bankacılığı, sigortacılığı devletleştirmek, 
biüyiik tesisleri halk eliyle kurup yine halk eliy-
Te ve halk yararına işletmeyi istemek. 

T. 1. P. ikinci kongresinde de yine aynı şey, 
sanayileşmemizi engelliyecek, Türk ekonomisi
ni yabancı sermayenin sömürüsüne açacak olan 
Ortak Pazar anlaşmasından çıkılmasını, Ameri
ka'ya ve Batı Avrupa'ya bağlı tek taraflı ti
caret rejiminin değiştirilmesini ve bütün Dün
ya devletleriyle ticaretin geliştirilmesini, Ya
bancı sermayeyi teşvik Kanunu ile, Petrol Ka
nununun derhal yürürlükten kaldırılmasını pet
rol ve madenlerimizin millîlestirilmesini, banka
cılığın, dış ticaretin, sigortacılığın, mirlfkivetin 
kaldırılması hususunda sarih. olarak sizin T. İ. P. 
kongresinde, Malatya kongresinde ve... 
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ALt KARCI (Adana) — Yalan söylüyorsun. 
BAŞKAN — Efendim her söze müdahale et

meyiniz, rica ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Dönüşüm'e Mehmet Ali Aybar tara
fından verilen beyanatta aynen mevcut bulun
maktadır. 

ALİ KARCI (Adama) — Madenlerin millî-
leştirilmesinin istenmesini komünistlik olarak 
gösteriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, her söze müdaha
le etmeye mec'bur değilsiniz, istirham ediyorum, 
yapmayın, böyle müzakereye devaım edemeyiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) B.öyle millî cephe teşkilinden umulan 
maksat şudur: 

Dar gelirlilerle hayat standardı düşük bir kısım 
vatandaşları ve kendilerini ilerici sayan bâzı ay
dınları bâzı sloganlarla hoşnutsuzluklarını istis
mar ederek ve onları tahrik suretiyle sosyalist bir 
cephede birleşmelerini temin etmek ve bekleni
len fayda da gayet tabiî, bu mücadeleler sonunda 
demokratik parlömanter usullerle bir memleketin 
kalkınmasının mümkün olamıyacağı ve devamlı 
anarşist ve huzursuz hareketler karşısında va
tandaşın bigâne kalıp demokratik rejimden soğu
ması yolunda vasat hazırlamak ve ondan sonra 
da arzu edilen rejimi yerleştirmek. Bunlar, hem 
arz ettiğim komünist partilerinin temsilcilerinin 
Moskova toplantısında, hem de bunların istika
met verici organı olan, Dünya Marksist Revü
sünde, hem de T. İ. P. nin Malatya tebliğinde ve 
T. İ. P. liderlerinin basma verdiği çeşitli beyan
larında bütün bu esaslar yer almış bulunmak
tadır. Bunları Sayın Parlâmento üyelerine ve 
Anayasa kuruluşlarının muhterem temsilcilerine 
vesika mahiyetinde olabilir düşüncesiyle zabıt
lara tescil ediyorum. (T. İ. P. sıralarından mü
dahaleler) 

Evet, zaten anladığınız mânada sosyalizmin 
karşısındaki' her fikir hareketi sizin için gerici 
bir harekettir ve sizin için üzücü bir hâdisedir, 
huzuru kaçırıcı bir hâdisedir. Çünkü siz dünya
da bir tek tür, bir tek çeşit sosyalizm kabul edi
yorsunuz. Sadun Aren Beyefendi de bu kürsü
den beyan etmiştir ve bütün beyanlarında ge
rek partinizin resmî neşriyatı, gerek bu Parlâ
mento kürsüsündeki çeşitli beyanlarınızda bun
dan gayrı bir sosyalizmi kabul etmediğiniz tevsik 

edilmiş- ve tescil edilmiştir, bunun münakaşası 
'apılmaz. 

ALİ KARCI (Adana) — Zatıâliniz toprak 
oformunu, petrol boru hattının... 

BAŞKAN — Sayın Karcı istirham ediyorum, 
kürsüde konuşan hatibin, söz hürriyeti vardır, 
buna müdahale edemezsiniz efendim, her şeyin 
bir usulü vardır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De-
v-amla) — Kıymetli arkadaşlarını, bir hususu arz 
etmeme müsaadelerinizi rica ediyorum. Tür
kiye'deki sosyalizmi, onların anladığı mânada 
sosyalizmi müdafaa edenler şu tipte insanlardır : 
Büyük çoğunluğu ile kendi tabirleriyle, kompra
dordur, kapitalist sosyalistleridir, fukaralığı bil
mezler, yaşamamışlardır, ama fukaralığın is
tismarını yaparlar. (A. P. sıralarından alkışlar) 
Fakirliği bilmek için fakirliği yaşamak lâzımdır. 
Anadolu'da senelerce çalışmak, Anadolu'nun in
sanlarının ıstırabını bizatihi yaşamak ve tatmak 
lâzım ve ondan ilham alarak tedbirlerini ona göre 
düşünmek lâzım ve uygulanacak sistem ve rejimi 
de o ıstıraplarlan mülhem olarak dünyadaki tat
bikatı örnek olarak yapmak lâzımdır. Dünyanın 
hangi geri memleketi diktatör rejimlerle ve diri-
je iktisat sistemleriyle devletçilikle insan hak ve 
hürriyetini ve haysiyetini tahribeden rejimle kal
kınmıştır? Lütfen tetkik ediniz, size her türlü 
imkânı bahşedelim, Doğu - Almanya'yı, Batı - Al
manya'yı, mukayeseli olarak görünüz, demirper
de memleketlerinin dünkü ve bugünkü halini gö
rünüz, hattâ Rusya'ya seyahat ediniz, Türkiye'ye 
dönünüz Batı - Almanya'yı İngiltere'yi, Fran
sa'yı, İtalya'yı, ve Amerika'yı da tetkik ediniz, 
ondan sonra eliniz vicdanınıza koyarak bu mem
leketin nasıl kalkınması lâzımgeldiği yolunda Al
lah huzurunda vicdan teemmülüne giriniz,ve on
dan sonra bunun mücadelesini yapalım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

Diğer bir paralelizme son olarak işaret et
mek istiyorum. Daima kapitalist olmıyan kalkın
ma yolundan bahsederler arkadaşlar. Meselâ, 
27 Mart 1966 tarihli Akşam Gazetesinde şu ibare
ler vardır : «O da kapitalist olmıyan yoldan kal
kınmadır. Bunun adına ne derseniz deyiniz, baş
ka kurtuluş yoktur Türkiye'nin» demektedir. 

Yine, 81 komünist partisi temsilcisinin be
yannamesinde şu ibareler aynen vardır : «Sosya-
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list gelişmeler arttıkça millî burjuvazi gitgide 
yerli gericilerle ve emperyalizmle işbirliğine ka
yar fakat halk görür ki, eski ve yerleşmiş ge
riliği gidermenin, yaşama şartlarını düzeltmenin 
en iyi yolu kapitalist olmıyan bir gelişme şekli
dir.» denmektedir. Komünist partisinin tebliğin
de olan kaptalist olmıyan kalkınma yolu, Çetin 
Altan'm kapitalist olmıyan kalkınma yolundan 
bahsi... Bu kadar paralelizm, bu kadar müşabe
het olur mu"?.. Bir fikir, insanın kendisi tarafın
dan inandığı bir fikir eğer sâdır olursa, her hal
de bu kadar müşabehet olamaz. Demek ki, orada 
ne söylenirse, burada anlamıyan insanlar bulu
nabilir diye aynı kelimelerle, aynı felsefe ile ay
nı inançla aynı şeyleri papağan gibi tekrarla
maz. Bunları ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Beynelmilel komünizmin taktikleri icabı ola
rak yürütülmekte olan bu faaliyetlerden bekle
nilen gaye, ki, bu faaliyetler hemen bütün Batı 
ülkelerinde ve özellikle Orta - Doğu'da tatbikat 
görmektedir, temel stratejide değişiklik yok, 
ama taktik olarak bu yürütülmektedir, millî 
cephelerin kurulmasını sağlamak, yabancı üsleri 
yok etmeye çalışmak ve yerini almak, Batı yar
dım müesseseleri yerine kendilerininkini ikame 
etmek, Batı askerî ittifaklarını bozmak, deniz 
ve hava limanlarını, giriş ve transit hatlarını 
Batılılardan almaya çalışmak. Biraz evvel arz 
ettiğim taktiklere ilâveten bunların da Türki
ye'de bugün aynı tarzda aşırı sol tarafından mü
dafaası yapılmakta ve yerleştirilmek istenmekte. 
Ve kanunların suç sayması hasebiyle bu gibi 
mefhumlar içerisinde bu tarzda komünizm tak
tiklerinin tatbiki yolunda propaganda yapılmak
tadır. 

Yine aynı tarzda çeşitli gazetelerde maalesef 
mevcut demokratik parlıömanter rejimin şekilci 
bir parlâmento olduğunu ve maddeci bir hürri
yet ve anlayış içerisinde ancak bir cemiyetin ik
tisadi kalkınma ile her türlü mânevi değerlerin 
dışında, temel hak ve hürriyetlere dayanmıyan 
bir hürriyet anlayışı içerisinde tâ komünist ya
zarların - Fransız Bosse gibi - müdafaa ettiği fi
kirler bugün evirilip çevirilip yine Türk efkârı 
umumiyesine sunulmakta ve yeni bir sınıf mü
cadelesinin temellerine doğru kayılmaktadır. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — İsmi yanlış söylediniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Siz düzeltirsiniz. Çünkü yazı sizin, 
sahibi aslisi zatıâlinizsiniz. 

Kıymetli milletvekilleri, bunları şunun için 
arz ediyorum; Türkiye'de huzur bozucu, vatan
daşın günlük hayatını tedirgin edici, Türkiye'
nin kalkınması için lüzumlu vasatın bozulması 
hususunda yapılan, yaratılan bu hareketlerin an
cak bunların giderilmesi suretiyle huzurun ve 
sükûnun temini suretiyle milletin Türk cemiyeti 
için lüzumlu aradığı şartların hâsıl olması sure
tiyle cemiyet kalkınmamızın mümkün olacağını 
ifade ediyorum ve burada büyük ölçüde sorum
luluğun Bakanlığımıza raci bulunduğunun idra
ki, içinde bunları beyan ediyorum. 

Arkadaşlarım; 1961 Anayasasının 12 nci 
maddesi gayet sarihtir. Hiçbir suretle hiçbir sı
nıfın, zümrenin, hiçbir mezhep v. s. nin mücade
lesini o zümrenin hâkimiyetine istinadettirme-
mek, millî bütünlüğü ve millî vahdeti bozmamak 
kayıt ve şartiyle Anayasada temel hak ve hür
riyetler müdafaa edilmiş ve teminat altına alın
mıştır. Ama Anayasanın kabul ettiği temel hak 
ve hürriyetleri bizatihi bu hak ve hürriyetleri 
tahribetmek maksadiyle kullanmaya Anayasa
mız da müsaade etmez, keza Türk kanunları 
müsaade etmez ve onun temsilcisi olan, milletin 
temsilcisi olan Türk Parlâmentosu müsaade et
mez. Bu istikamette cemiyet huzurunu bozmaya, 
cemiyet nizamını bozmaya matuf hareketlerin 
kanunlar ile önlenmesi ve günün şartlarına uy
gun şekilde tanzimi hususunda Hükümet gerekli 
tasarıyı hazırlamış ve parlâmentoların tetkikine 
sunulacak bir hale getirmiş bulunmaktadır. Bi
naenaleyh tasarılar münasebetiyle de zannedi
yorum Meclislerde bu meselenin enine boyuna, 
derinliğine müzakeresi ve münakaşası yapılmış 
olacaktır. Yine aynı tarzda ikinci hazırlanan bir 
tasarı, Cemiyetler Kanununda günün şartlarına 
uygun değişiklikler yapılmasını tazammun eden, 
derpiş eden hazırlıklardır. Bilhassa talebe teşek
külleri, lokaller, kulüplerle ilgili olan hususlar 
bugünkü ihtiyaçları karşılıyacak şekilde tanzim 
edilmiştir. Yıllanmış talebelerin, profesyonel ta
lebe yöneticiliğini muayyen hedeflerin ve muay
yen maksatların âleti olarak kullanılan ve asli 
vazifesini unutarak muayyen siyasi teşekkülle
rin ve muayyen ideolojik hedeflerin âleti duru
munda bulunan yönetici yıllanmış talebelerin, 
tertemiz Türk gençliğinin temsilcisi olmasına 
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imkân verilmiyecek şekilde hazırlıklar yapılmış
tır. İki sene üstüste sınıfta kalan talebeler su
reti kafiyede yönetici olamayacaklardır. 

Keza cemiyet hayatımızı rencide eden, ahlâk 
ve faziletimizi rencide eden bâzı kulüp ve ona 
mümasil cemiyet ve teşekküllere Polis vazife ve 
salâhiyetleri Kanununun kontrol yetkisini tanı
yacak tarzda tasarı talhkim edilmiş ve hazırlan
mış durumdadır. Çünkü, bugünkü tatbikat, mah
keme kararı olmadan bu gibi yerlerde maalesef 
polis kontrol vazifesini yapamamaktadır ve bu 
yüzden husule gelen ve umumi efkârımızda de
rin tesirler bırakan hâdiseler zannediyorum ki, 
bu suretle önlenmiş olacaktır. Meseleyi bu ölçü
ler içinde yalnız cezai ve polisiye tedbirlerle dü
şünmek gayet tabiî palyatif bir tedbir ve hatalı 

bir görüş olur. Meselenin derinliğine ve kökü
ne inmek iktiza eder. Türkiye'de gençlik mese
lesini saıthî ve günlük hâdiselerle ele almak doğru 
değildir. Senatoda ve burada da bir vesile ile 
arz ettiğim üzere, anarşist hareketlerde ve ho
şa gitmiyen bâzı hâdiselerde gençliği bütünü ile 
itham etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Genç
liğin bu hale gelmesinin aslî sebepleri ve neden
leri ve kökü üzerinde durmak lâzımdır. Buradan 
şunu arz ve izah etmek istiyorum; tedris ve ter
biye sistemimizde hatalar vardır, kusurlar 
vardır. Türk gençliği millî mefkureye uygun 
akılcı ve ilimci bir metot ile günün ihtiyaçlarına, 
Türk Cemiyetinin realitelerine uygun bir ted
ris programı ve terbiye sistemi içinde yetişti
rilmem ektedir. Mekteplerde uygulanan tedrisat 
programları maalesef kopyacı ölçüler içinde ce
miyet ihtiyaçlarına cevap vermemektedir, 

Türk içtimai bünyesine cevap vermemektedir. 
Millî tarih şuuru ve milî mefkureden mülhem 
bulunmamaktadır. Bu itibarla meseleyi bu veç
hesiyle ve cephesiyle ele almak ve meselenin 
derinliğine inerek ona göre köklü tedbirlere te
vessül edilmek icaboder. Hükümet bu hususta 
gayet ciddî bir çalışma içine girmiştir. Bizzat 
Başbakanın Başkanlığında ilim heyetlerinden 
müteşekkil komisyonlarda Türkiye'de maarif sis
temi, maarif politikası tedris ve terbiye usulleri 
her veçhesi ile din eğitimine kadar ele alın
makta ve ona göre hazırlıklar yapılmaktadır. 

Binaenaleyh; gençlerin arzu edilen şekilde 
hakikaten aslî ve meslekî fonksiyonlarını ifa et
meleri ve Türk Cemiyetinin istikbali olan bu 

insanların cemiyete yararlı şekilde yetiştiril
melerini istiyorsak, onların bugünkü beğenme
diğimiz bâzı hareketlerini tenkid ediyorsak, ku
suru onlardan çok bizzat Türk münevverinde, 
Türk Devletinde, Türk Hükümetlerinde aramak 
iktiza eder. Bu yönü ile mesele bir Hükümet 
işidir, bir Parlâmento işidir ve daha bunun öte
sinde Türk entelektüelinin vazifesi olması ik
tiza eder. 

Müsaade buyurursanız başlangıçta arz ettiğim 
Bakanlığımla ilgili diğer konular hakkında mâ
ruzâtta bulunmak isterim. Arkadaşlarım, tel-
hisan arz ettiğim üzere idarenin süratli, idare
nin randımanlı, idarenin vatandaş için eziyet 
verici bir müessese olmaması hususunda bâzı 
tedbirlerin alınması herkesin arzu ettiği bir hu
sustur ve Hükümet olarak, İçişleri Bakanlığı ola
rak da çalışmalarımızın esasını teşkil etmek
tedir. Türk idare sistemi halen şu üç şekilde 
idare edilmektedir. Merkeziyetçi bir sistem, ade
mim erkeziyetçi bir sistem, tevsii mezuniyet, yani 
salâhiyet genişliğini tazammun eden bir sistem. 
Böyle bir sistem Türkiye'de yeni kurulmuş bir 
idare sistemi değildir, Osmanlı idaresinden mü-
devver bâzı alışkanlıklar, teknik kuruluşlar ve 
hattâ Osmanlı devrinden kalma mevzuatla Türk 
idare hayatı bugün arzu edilen süratle, arzu 
edilen mekanizma ile, arzu edilen tarzda maal
esef işliyememektedir. Bunun bir anda, bir
denbire ıslahı, takdir edersiniz ki, mümkün de
ğildir. Bunun çeşitli cepheleri vardır. Bunla
rın başında mevzuat gelir. Bunların diğer bir 
aslî faktörü de insan unsurudur. 

Arkadaşlar, geçen defa ve muhtelif vesilelerle 
de arz ettim; bugün İdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanunu ki, özel idarelere aidolan ahkâmı hâlâ 
meriyettedir. Bu kanunun çıkış tarihi 1876, Meş
rutiyet Anayasasına göre hazırlanmış 1913 ta
rihli bulunmaktadır. 1913 tarihli olan bir ka
nun, ki imparatorluk devrinin şartlarına göre, 
Meşrutiyet devrinin şartlarına ve o günkü ida
re hayatının ve cemiyet hayatının şartlarına 
göre hazırlanmış olan kanunun bugünkü cemi
yet ihtiyaçlarına cevap veremiyeceği aşikârdır. 

Bu arada harbler olmuş, Birinci Dünya Har
bi, Ikinoi Dünya Harbi olmuş, Türkiye'de birçok 
hâdiseler olmuş, çok partili rejime girilmiş, ana
yasalar değişmiş, ihtilâl olmuş, cemiyet telâkki
lerinde değişiklikler olmuş, şehirleşme hareket-
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lerinde değişiklikler olmuş, plânlı bir devreye gi
rişilmiş, hâlâ 1876 Anayasası ruhuna uygun ka
nun mer'i. Arkadaşlar; bilhassa Sayın Yeni Tür
kiye Partisi Sözcüsü; buna ait hazırlıklar hep is
tikbale muzaf cümlelerle beyan ediliyor, diyor. 
Bir hususu müsaade buyurursanız ifade etmek 
istiyorum; Sayın Raif Aybar zennediyorum ki, 
Türk Parlâmentosunun çalışmalarını ve basını 
tanı ınânasiyle taıkibetuıemoktedir. Eğer takip bu
yurmuş olsalardı, gerek Senatodaki konuşmaları
mızı, gerek Bütçe Encümenindeki konuşmalarımı
zı gerekse burada müteaddit' vesilelerle • yaptığı
mız konuşmalarımıızı eğer dikkatle tetkik etmiş 
olsalardı, zannediyorum ki, bu şekilde konuşmı-
yaoaklardı. İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
günün şartlarına uygun özel idare kanunu tasa
rısının hazırlıkları ikmal edilmiştir. Bir kanunun 
hazırlanması, takdir buyurulur ki, kolay değil
dir. Dört duvar arasında muayyen teknisyenlerin 

kendi temayüllerine göre bir kanunun hazırlan
ması, cemiyetin 'ihtiyacını karşılayamaz. Cemiyet 
İhtiyaçlarını karşılıyabileeek kanunların hazırlan
ması için çok taraflı bir tetkik ata ihtiyaç vardır. 
Biz 15 ay evvel geldiğimiz zaman bâzı hazırlık
lar vardı ama, noksandı; bu hazırlıkların tama
men ikmal edilmesi, çeşitli ve ilgili müessesele. 
rin fikir ve görüşlerinin alınması, alâkalı devlet 
teşkküll erinin ve ilim adamlarının, ilim müesse
selerinin görüşlerinin alınıp tevhidedilmesi her 
halde kı!sa bir zaman içinde olacak işlerden de
ğildir. özel idare kanunu hazırlıkları son safha
sına gelmiştir. Bakanlığımda taslak haline gelmiş
tir, en son durumda parti grupları ve idareci 
•arkadaşlarımın fikirlerini almak suretiyle, Yük
sek Meclislerin tetkikine sunulabilecek bir tasarı 
haline getirilecektir. 1680 sayılı Belediye Kanunu 
1930 tarihlidir. Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçları
na, demokratik anlayışına, çok partili rejimin ih
tiyaçlarına, plânlı kalkınma hizmetlerine cevap 
verebilecek bir anlayışta ve durumda değildir. 
Keza mahallî idarelerin vatandaşa yapması lâzım-
gelen ve yapmakla mükellef olduğu hizmetleri 
görebilecek bir mevzuat hüviyetinde değildir. Bu
nun hazırlıkları da ikmal edilmiştir, kitap haline 
getirilmiştir, en geç 15 gün içinde Meclislere su
nulacaktır. Ama arkadaşlar bir hususu arz etmek 
isterim; kanun tasarıları veriliyor, ama kanun
ları Parlâmentodan çıkarmak problemi hakikaten 
bir mesele halinde, bir problem halinde ortada. 

89 ncu maddenin aylarca, hakların su istimal edi
lerek tıkanıklık vesilesi yapılması birçok kıymetli 
memleket hizmetini yürütecek kanunların çıkma
sına mâni olmuştur. Temenni edelim ki, yine bu 
yıl da bu tarzda çelişmeler ve tıkanıklıklarla, obs- * 
fraksiyonlarla memleket içlin lüzumlu kanunların 
burada çıkmasına mâni olunmuş olmasın. 

Aynı tarzda valilerin vazife ve salâhiyetlerini 
tanzim eden ve bilhassa salâhiyetlerini artıran ve 
Devletin hakikî temsilcilikleri hüviyetini iktisa-
ıbettirecek olan ve buıgün çeşitli mevzuatla bu sa
lâhiyetleri kısıtlıyan ahkâmı ihtiva eden 11 İda
resi Kamunu yeni baştan ele alınmış ve son saf
haya gelmiş bulunmaktadır. Belediye Gelirleri 
kanunu Meclise verilmiştir. Genel nüfus kanunu, 
Nüfus yazımı kanunu iki seneden beri Mecliste 
ve şimdi komisyonlarda bulunmaktadır. Yine ar
kadaşlar, mahallî idarelere istikamet veren temel 
kanunlardan olan Köy Kanunu hepiniz için ve 
Türk cemiyeti için ve % 75 i köylü olan bir mem
lekette mevcut kanun 1921 tarihli, eskimiş, hük
mi şahsiyetini kaybetmiş ve köyün hiçbir hizme
tini göremiyecek bir vaziyettedir. Kanunun ha
zırlıkları yapılmaktadır, çok kısa bir zaman için
de getirilecektir. Bunlar istikbale mıızaf lâflar 
olarak kabul edilmemelidir. Arz ettiğim ölçüler 
içinde hazırlanmaktadır. Hülâsa mahallî idarele
re .istikamet veren, mahallî idarelrin kalkınması
na medar olacak, keza merkezî hükümet teşkilâtı
nın reorganizasyonu ve idareyi merkeziyetçilikten 
kurtaran, kırtasiyeciliği önliyen, süratli bir ida
reye, randımanlı bir idareye imkân verecek mev
zuat hazırlıklarımız ilerlemiştir ve çok kısa bir 
zaman içinde Meclislere arz edilmiş .olacaktır. 

Arkadaşlarım, merkez valilik müessesesi üze-
rinda de, müsaade buyurursa'nız kısaca mâru
zâtta bulunmak istiyorum. Merkez valilik mü
essesesi hakikaten arkadaşlarımızın bir çokla
rının tenkid ve temenni, konusu yaptığı tarzda 
bugün işlemektedir. Bu, bugün için değil, dün 
de böyle idi, bu hususta bir tedbir bulmak lâ-
zımgclme'ktedir. Bunun için de Danışma Kuru
lu kanun tasarısını hazırlamış bulunmaktayız. 
Böylece bir kısım merkez valisi arkadaşlarımız 
bir beyin organ ve istişare heyeti durumunda 
olacaklardır. Bir kısım merkez valisi arkadaş-
larıniız da, müfettişlik yapmış olanları da mü
fettişliğe iade etmek suretiyle, onlardan aktif 
olarak, Millet Partisi sözcüsü arkadaşımızın te-
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mennilerine uygun olarak, faydalanılmış olu
nacaktır. 

Diğer bir çalışmamız da Anayasanın- 111 nci 
maddesine uygun olarak idari alt mahkemeler 

„ kurmak suretiyle idari ihtilâfların kısa zaman
da mahallinde önlenmesi ve ikili bir adalet sis
temini kurmaya matuf olan idari alt mahkeme
ler kurmak suretiyle ki, kanun .tasarısı sunul
mak üzeredir, tasarı kanunlaştığı takdirde yine 
kıymetli vali arkadaşlarımızın tecrübelerinden, 
bilgilerinden istifade edilecek ve kendileri aktif 
hizmetler almak imkânlarını bulacaklardır. . 

Arkadaşlar, 'bunada dile getirilen bir husus 
da Danıştay kararlarmm 'bir vali arkadaşımız 
hakkında tatbik edilmemesi meselesidir. Mese
le öyle değildir. 5439 sayılı Kanun, valiler için 
uygulanmıyacak diye arkadaşımız iddia etmiş 
ve yerine tâyin edilenin de tâyin işleminin ip
talini istemiştir. Yapılan tâyinin iptalini Da
nıştay reddetmiştir; yapılan tâyin uygundur, 
der. 5439 sayılı Kanun valiler için de uygula
nabilir, ama hir vazife gösterilmesi iktiza eder, 
der. Danıştay kararı bu istikamette tatbik edil
mektedir. Bunda bir usulsüzlük yoktur. 

Nakiller ve tâyinler konusunda burada çok 
konuştuk arkadaşlar. Burada bunun tekrar .mü
nakaşasını yapmaya lüzum ve mahal olmadığı) 
kanaatindeyim. Hulâsa, idarede ve idari haya
tımızda arzu edilen gelişmeyi sağlamak maksa-
diyle mevzuat hazırlıklarımız budur. 

Arkadaşlarım, ikinci unsur insan unsuru 
diye arz etmiştim. Kanunlar ne kadar mükem
mel olursa olsun, eğer tatbikatçılar yeterli ni
telikte ve kalitede, 'keza o heyecana, vazifesinin 
arzu ettiği heyecana ve ilhama gönlü sıahibol-
m.azsa her halde kanunlar kuru birer vesika 
olmaktan ileri gidemezler. Bunun için bilhassa 
insan yetiştirme meselesi üzerinde, iyi idareci 
yetiştirme meselesi üzerinde ve idarede perso
nel plânlaması konusu üzerinde, meslek içi vo 
meslek dışı eğitim konusu üzerinde Bakanlığı
mızın bünyesinde her kademesinde çalışmalara 
girişmiş bulunmaktayız. Bir -misal arz edeyim: 

Bugün 40 bin mahallî idare memuru vardır, 
fakat bugün Türkiye'de 'bir tek mahallî idare 
memuru yetiştiren okul mevcut 'bulunmamak
tadır. Binaenaleyh, kanunlar ve mevzuatın ya
nında bunları tatbik edecek eleman ve inşam 
unsurunun arzu edilen şekilde olması için gay

retler vardır, fakat bunların bir ısmarlama ile, 
bir anda, bir seviyede ve birdenbire olmasının 
mümkün olmıyacağını yüksek takdirlerinize 
arz ederim. 

Arkadaşlar; emniyet ve asayiş konusunda 
da mâruzâtta bulunmak isterim. Emniyet ve 
asayiş konusu çeşitli sebeplerle, çeşitli hâdise
lerle kısmen haklı, birçok zaman da istismar 
konusu yaplımak suretiyle Türk umumi efkârı
na ve Türk Parlâmentosunun huzuruna getiril
miştir. Meselenin iki ay evvelki, üç ay evvelki 
sıcaklığı ve heyecanı ile bugünkü durumu nıuka-
yase edilirse zannediyorum ki, o zamanki tutu
mun nasıl hâdiselerin içyüzünün bilinmeden mu
ayyen bâzı hissî davranışlarla ortaya konduğunu 
şimdi soğukkanlılıkla takdir etmek ve değerlendir
mek iktiza eder. 

Arkadaşlarım, salahiyetli ve mesul insan ola
rak arz ediyorum, mesuliyetini idrak eden bir 
insan olarak arz ediyorum, 32 milyonluk ve bu 
kadar vüsatteki bu memlekette, aziz vatanımız
da emniyet ve asayiş huzur bozucu durumda 
değildir. Bizim hedefimiz daha iyi olması, mü
kemmel olması hususunda gayretler sarf etmek
ten ibarettir ve bu istikamette gayret sarf edi
yoruz hedefimiz de budur. Sizi temin ederim 
ki, dünyanın hiçbir milleti, hiçbir memleketi 
yoktur ki, bu kadar az sayıda umumi zabıta kuv
vetlerine sahibolsun da emniyet ve asayiş duru
mu bu kadar düzgün olsun. Bunu, Türk halkı
nın kanun severliğinde nizamperverliğinde ve 
idareye olan bağlılığında aramak iktiza eder. 
Bunun yanında pek çok mahrumiyetler ve feda
kârlıklar içinde çalışan Türk zabıta kuvvetleri, 
sizi temin ederim, bütün imkânsızlıklara rağ
men, çok vatanperverane gayretler sarf etmek
tedirler, arkadaşlarım, bunu huzuru kalp ile 
beyan ediyorum. Bunu, vicdanen yerine getiril
mesi lüzumlu bir vecibe olarak arz ediyorum. 
Çok müşkül şartlar içerisinde Türk polisi ve 
Türk jandarması vazife görmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, şurasını müşahhas olarak 
arz etmek isterim: 1966 yılında kanun dışı çe
şitli tahriklerle, gösteri teşebbüsleri ve tahrik
leri olmuştur. Bunlar karşısında Türk polisinin 
göstermiş bulunduğu kanunseverlik, Devlet ni
zamının korunması hususunda ve kanun hâkimi
yetini tesis zımnmdaki anlayışını hepimiz müşa
hede etmiş bulunuyoruz. Bunu takdirle karşı-
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lamak lâzımdır. Türkiye'de toplum polisinir 
mazisi bir senedir. Biz toplum polisini teşkil 
edilmemiş bir vaziyette aldık. Bugün topluı ; 
polisi hizmet görür, vazife görür, mevcudiyetini 
hissettirir toplum hareketleri karşısında hakika
ten mâni zabıta vazifesini ifa eder bir anlayı; 
içinde organize edilmiştir. Bu kâfi değildir. 
Bunun miktarını artırmak mecburiyetindeyiz. 
İstanbul'da 500 toplum polisi var, Ankara'da 
500 toplum polisi var. Bütün Türkiye'de 
14 000 polis var. Yalnız Viyana şehrinde 
14 000 polis var, bunu tekrar ettik.. Bu polisin 
de vasıtası noksan. Biz idareyi aldığımız zaman 
emniyetin elinde 550 tane vasıta vardı. Bunla
rın 250 si 1946 - 1960 modeli, demode olmuş, mi
adını doldurmuş vasıta idi. 250 vasıta ile Tür
kiye'de 9 - 10 milyona yakm insanın emniyetini 
tesis ediyordu, Türk polisi. Aynı tarzda jandar
ma da böyle idi arkadaşlarım, aynı tarzda jan
darma da böyle idi. 1966 yılında, 1965 ten alın
mamış ve 1965 -1966 yılına ait vasıtaları 250 den 
fazla jandarmaya, 300 e yakın polise vasıta al
mış bulunmaktayız. Aynı tarzda telsizlerle ve 
diğer b'âzı modern cihazlarla teçhiz etmiş durum
dayız. Bugün Güney - Doğu vilâyetleri ve Şark 
vilâyetleri 24 saat jandarma kuvvetlerimizin 
kontrolü altındadır ve Haziran ayından itibaren 
de ismi geçen Hamido'nun, Hekimo'nun, Ömer 
Bezek'in, Tilki Selim'in tek faaliyeti yoktur. 
Bunların içinde Hekim o yakalanmıştır, Hamido-' 
nun iki yakını öldürülmüştür, bunun yanında 
12 tanesi saf dışı bırakılmıştır. 

Yeni Türkiye Partisi Sözcüsü arkadaşıma 
bilhassa ifade etmek isterim; benim beyanlarımı 
tam okusunlar. Ben emniyet ve asayiş hâdisele
rinde, sosyal ve iktisadi şartları faktrölerden 
birisi olarak beyan ettim ve bahar meselesini de, 
şimdi ve baharda 1967 yılında alınacak tedbir
leri de paragraf paragraf arz ettim. Binaena
leyh, başlangıcı bırakıp işine geldiği gibi konuş
muş olmaları, zannediyorum ki, hakşinaslık de
ğildir. 

Arkadaşlar, iki gün evvel Siverek yolunda 
soygun olmuştur, failleri 36 ncı saatte yakalan
mıştır. Keza Topkapı yolunda İstanbul'a 2,5 ki
lometre mesafedeki Shell'de soygun olmuş, 24 
saatte failleri bulunmuştur. Bilhassa polis böl
gesinde müessir suç işliyen suçluların % 90 ı ya
kalanmıştır. Ortada bir Düzce cinayetinin faili 

kalmıştır, tahmin ederim o da kısa bir zamanda 
yakalanacaktır. Ondan sonra tabiî tenkid edile
cek başka hususlar bulunacaktır. Gelişen bir ce
miyette, insan bulunan bir yerde suçlu olur, suç, 
sosyal bir hâdisedir. Hele gelişmekte olan bir 
memlekette suçlu olamaz, suçluluk kaldırılacak
tır diye hiç kimse kehanette bulunamaz. Türki
ye gibi sosyal ve iktisadi birçok problemleri 
olan siyasi birçok problemleri olan bir ülkede 
elbette ki, dünyanın her medeni memleketinde 
olduğu gibi suç olacaktır. Bütün hedefimiz bu
nun azalmasını temin etmektir. 

Şimdi arkadaşlar, 1967 senesi içinde Yüksek 
Meclise 5 000 kişilik polis kadrosu kanunu ta
sarısı verildi. Bunun 2 000 i toplum polisi, 3 000 
i kadro polisi olacaktır. Böylece 1966 yılının (L) 
cetvelinden libere edilen 1 000 kişi ile 6 000 polis 
memleket hizmetinde, Türk vatandaşının can ve 
malını korumak için vazife almaya bağlıyacak
tır. Jandarma kuvvetlerini de tahkim ediyoruz. 
Söylenenler doğrudur. Arkadaşlar, Türkiye'de 
30 000 jandarma 22 milyon insanın, 779 000 ki
lometrekarelik sahanın yüzde 90 mm emniyet ve 
asayişini korumakla mükelleftir. Ayrıca 15 000 
jandarma sahilleri ve kara sınırlarımızı, 1 742 
kilometrelik kara sınırlarımızı, 7 268 kilometre
lik deniz kıyımızı korumakla mükelleftir. 8 000 
jandarma ceza evlerinin dış zabıtasını yapar, 
aynı tarzda 67 000 kilometrelik telefon hatları
nın bakım ve idamesini yapar, diğer taraftan 
adlî tebligat konuları ile meşgul olur. Bu kadar 
çeşitli hizmetler ile Türkiye'de 22 milyon vatan
daşın canının, malının bekçisi Türk jandarması-
dır. Hakikaten söylenen doğrudur; 100 kilomet
relik sahaya dört jandarma isabet etmektedir, 
ama bir husus yanlıştır; poliste öyle değil, 917 
kişiye bir jandarma, 2 000 kişiye de bir polis 
düşer, Türkiye'de. Polis sahasında da yine 900 
kişiye bir polis isabet etmektedir. Halbuki nor
mal olarak hiç değilse, 400 - 500 kişiye bir polis 
isabet etmesi icabetmektedir. 

Tevhidi zabıta konusundaki arkadaşlarımın 
temennileri nazarı itibara alınacak; Bakanlığı
mızda zabıtanın daha rasyonel, daha ahenkli, 
daha mükemmel şekilde vatandaş hizmetinde, iş 
görecek hale gelmesi hususunda çalışmalarımız 
mevcut bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; Sayın Yunus Koçak'a bir hu
susta cevap vermek isterim. Eskişehir olayı mah-
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kemeye intikal etmiştir. Kendileri itiraz etmiş
tir, Kütahya mahkemesi hepsini reddetmiştir. 
Yani, Türk mahkemesinin kararına hürmet lâ
zım. 

Dövülme hâdisesini Bütçe Karma Komisyo
nunda da sordular, arz ettim. Arkadaşlar, «sos
yalist yalan söylemez» diyorlar. Yalan söylüyor
lar. işte : «Dövme ve kötü muamele iddiaları ile 
itiraz üzerine olayı tetkik eden Kütahya Cum
huriyet Savcılığı 21 . '9 . .1966 gün, 26 esas, 26 
karar sayısiyle takipsizlik kararı vermiştir.» 
Müteaddit itirazlar olmuştur, Kütahya mahke
mesine yapılmıştır itiraz, itiraz reddedilmiştir. 

Arkadaşlar, tezgâhımızda dokunan bezin ren
gini ve desenini iyi tâyin etmemiz lâzım. Her hal
de tezgâhta dokunan bezin rengi kırmızı olur 
ama. bezin ortasında beyaz ayyıldız vardır, orak 
çekiç değil. Bunun müdafiiliğini yapamayız biz. 
(A. P. sıralarından, «bravo» sesleri alkışlar) 

ALİ KARCI (Adana) — Ayıp, ayıp! Bir içiş
leri Bakanına yakışmaz böyle konuşmak. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Ne zaman ki, orak çekiçten ve komü
nizmden bahsederiz, buradaki gruplardan kim 
bundan bahsederse, siz âdeta çarkı bozulmuş sa
at gibi, freni patlamış otomobil gibi yerinizden 
fırlıyor, ayarınızı, muvazenenizi kaybediyorsu
nuz. 

Arkadaşlar... 

ALÎ KARCI (Adana) — Bir Bakanın konuş
masına bak. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Evet, evet, lütfen, şuraya çıkıyorsu
nuz, Türk zabıta kuvvetlerinden şikâyet ediyor
sunuz. Geldiniz, Türkiye'nin idari hayatı için 
düşünce, tenkid ve temennilerinizi 'bu memleke
tin hayrına olabilecek, müspet tenkidlcrinizi bı
raktınız, devamlı olarak jandarma ve polisten 
şikâyet ediyorsunuz. Jandarma ve polisi de bana 
mal ediyorsunuz, «Sükan'ın polisi» diyorsunuz... 
Siz «Bizim Radyo» da Süikan'ın poliisi diyor, siz de 
«Sükan'ın polisi» diyorsunuz. Arkadaşlarım, Sü
kan'ın polisi yok, Türk Devletinin, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin polisi var. (A. P. sı
ralarından alkışlar) Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin jandarması var. kanunların ve niza
mın bekçisidir. Anayasanın koruyucusudur 
ve anarşistlerin karşısında dimdik, onları 
yola getirmek için kendisini vazifeli bilmek

tedir. Bunu yapan insanlardan gocunmayınız ve 
bunu müdafaa eden insanları da lütfen fazla has
sasiyetle itham etmeyiniz. 

Müsaade ederseniz bir hususu daha arz 
edeyim; içişleri Bakanlığının muvaffakiyet öl
çülerimin, bir kriteri 'de, T. I. P. ne mensup 
arkadaşlar, İçişleri Bakanlığını ne kadar çok 
tenkid ederlerse ben o kanaatteyim ki, içişleri 
Bakanlığı, o nisbette muvaffak ve kanunlara 
saygılıdır. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Şimdi müsaade buyurursanız mâruzâtıma 
burada son vereyim. Arzu buyuruları hususlar 
olursa cevaplandırmaya amadeyim. Eksik ka
lan hususat da yazılı olarak kıymetli arkadaş
larıma takdim edilecektir. 

Yüksek Parlâmentonun kıymetli üyelerini 
en derin saygılarla, şükran İlişlerimle selâmla
rım. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar.) 

BAŞKAN —• Bâzı gruplar yeniden söz iste
miştir. Bunlardan Başkanlığa gelen ilk ta
lep Adalet Partisi Grupunım talebidir. Bu 
itibarla son söz olarak Adalet Partisi Grupıı 
adına Sayın îlhami Ertem'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ertem. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İL
HAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem arka
daşlarım, yorgunluğunuzu bilmekteyim. Mâ
ruzâtımı çok kısa olarak tamalıyacağım. Bunu 
birkaç kelime ile belirtmek zaruretindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; elbette ki muhale
fet tenkid etmek için gelecektir. Meselâ Sa
yın Raif Aybar k-onuşmalarını çok sert 
yaptılar. Buna karşılık Sayın Mustafa Uyar 
Müstehzi bir eda kulahıdı. Ama bu iki ten
kidin de ifade tarzı, taşıdığı mâna sureti ka-
tiyedo T. 1. P. nin konuşmaci'Sina benzememekte
dir 

Muhterem arkadaşlarım, suçlar hakkın
da, artım nisbetleri hakkında Sayın Bakan 
yeterli bilgi verdiler. Ben buraya girmiyece-
ğim. Yalnız bir hususa dikkatinizi çekeceğim. 
Çok üzüntü duyuyoruz, çünkü maalesef konuş
maların mihverini umumiyetle T. 1. P. üzerin
de toplanıyor. Bu T. I. P. e lâyık olmadığı, 
bu memlekette taşımadığı kudreti vermek mâ
nasına geliyor. Bunun için üzüntü duyuyo
rum. Ama öylesine bir tablo işlemektedirler 
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ki, bunların hakiki maskelerini de ortaya 
koymak zaruretindeyiz. (T. I. P. sıralarından 
gürültüler.) 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Se
nin maskeni de biliyoruz. 

ADALET PARTlSÎ GRUPU ADINA İL-
HAMt ERTEM (Devamla) — Göstereceğim 
şimdi maskenizi, acele etmeyin. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüde bir 
müddet evvel Sayın Genelkurmay Başkanın
dan başlandı, yıkmak için yıpratmak için ne 
lâzım gelirse söylediler. Sözcüleri bir cümle 
sarf etti ; ben yerimden müdahale ettim, Sa
yın Başkanlık dikkati celbetmedi; Türk 
Ordusunun aydın kadroları, dedi. Muhte
rem arkadaşlarım, Türk Ordusunda kaç tane 
Ikadro vardır? Ne demektir aydın kadro? 
Bu, Türk Ordusunu bölmek değil de, kötü 
maksat taşımak değil de nedir? Bir. (T. î. P. 
sıralarından gürültüler, bağırmalar.) 

ik i ; muhterem arkadaşlarım, siz zabıtları 
tetktik edersiniz, bütün efkârı umumiye ve 
Yüksek Meclis önünde söylüyorum; eğer Sa
yın Behice Hatko Boran bu cümleyi sarf 
etmedi ise ben sözümü geri alıyorum. Eğer 
ordunun aydın kadroları demedi ise ben sözü
mü geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eertem, konu, İçişleri 
Bakanlığı bütçesidir, efendim. Geçmiş münaka
şaları tekrarlamıyalım. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İL
HAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bir tabloya geliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Ta-

•biî aydındır, ordu aydındır. (Gürültüler.) 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Ordu 'sizden 

çok aydındır, sizden çok daha ileridir, 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, 

istirham ediyorum. Sayın Ertem, İçişleri, Ba-
ıkanlığı Bütçesi üzerinde sion sözü aldınız, lüt
fen efendim. (Gürültüler.) 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Zamiriniz böy
le ortaya çıkar. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, rica ederim 
efendim, müdahale etmeyin. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM 
(Devaimla) — Hakikatler ağır olur, doğrudur. 

İk i ; Anayasa Mahkemesi Bütçesi daha iki 

gün evvel Yüksek Huzurunuzda konuşulurken 
Anayasa Mahkemesi kararı mevzuubahsedilerek, 
Anayasa Mahkemesi hakkında burada söyle
nen ve kararın ne tarzda tenkid edildiği de 
yüksek malûmuımzundur... 

YUNUS KOÇAK (Konya) — OlaibiMr. 
A. P. GRUPU ADİNA İLHAMİ ERTEM 

(Devamla) — Üç; burada bugün İçişleri Ba
kanlığı Bütçesi konuşulurken savcılar hakkın
da, valiler hakkında, zabıta hakkında söyle
dikleri meydandadır. Şimdi bununla ne yap
mak isterler? Muhterem arkadaşlarım bir tek 
vakıayı ele alarak, falan adam böyle demiş, 
tarafların birinin görüşü, onu buraya getiriyor
lar ve sıonra çok feci, şu tabloları çizmeye 
çalışıyorlar. Bugün Türkiye'de Jandarma sün
güsü polis jopu vardır diyecek bir tek vicdanlı 
insan var mıdır? 

Biz başka partileri susturacakmışız, başka 
partilerin oy yolu ile iktidara gelmesini önli-
yeçekmişiz. Sayın Yunus Koçak söyledi bunu. 
Hangi Türkiye'de, hangi Anayasa rejiminde 
muhrem arkadaşlarım? Eğer getirilen kanun
lar ve yüksek tasvibinize mazhar olarak çıkan 
kanunlar Anayasaya aykırı ise Anayasa Mah
kemesi orta yerde. O halde bugünün Türkiye'
sinde muhalefet partilerini susturmak ve on
ların rey ile iktidarına mâni olacak tarzda ka
nun çıkarmak, bu kanunu uygulamak Türkiye-
de mümkün müdür? Zaten böyle bir şey de 
mevzuulbaıhis değildir. Ama bunların altında 
yatmak istiyen mâna ayrıdır. Bunlar demin de 
arz ettiğim sebeplerle memlekette kanunsuzluk, 
(haksızlık olduğu temasını çizmek ve bu mem
lekette ne. kadar yüksek dereceli millî müessese 
varsa onlara gölge düşürmek niyetindedirler. 
Muhterem arkadaşlarım, bu sözleri zaten teza-
tın ifadesidir. Türkiye bir Anayasa rejimi için
dedir. Türkiye'de iktidara gelmenin tek yolu 
vardır: Seçimi kazanmak, yani genel oy. Umu
mi efkârın sevgisini, ,itimadmı kazanmak. Böy
le nir ortam içinde halkı süngü, halkı polis jo
pu altında inleterek iktidara gelmek mümkün 
müdür? Bunun tezatı açıktır. Ama bunun bir 
maksadı var, o maksatta şudur: Zabıtayı şehir
lerin şirretlerin, suçluların yaygarası ile yıl
dırmak ve bu memlekette bir karışıklık ve 
ümitsizlik havası estirmek. Buna muvaffak 
olamıyacaklardır arkadaşlar. Hükümetimiz de, 
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memleket sever partilerimiz de bu memlekette 
nizamı, asayişi korumak, insan can, mal emni
yetini korumak için feragatla çalışan zabıta
nın ve polisin daima yanında olacaktır. Onun 
daima himayesini kendi üzerine alarak bu 
memleketi etbedî sükûnun ve kalkınmanın yur
du yapacaktır. Saygılarımla (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum: 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Gru-
pumuza sataşma olmuştur. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Yeterlik 
aleyhinde söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhimde daha evvel önerge 
ile ibrahim Sıtkı Hatipoğlu arkadaşımız söz 
istemiştir. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Grupu-
muza sataşma olmuştur. 

BAŞKAN — Sataşma yoktur efendim. 
(T. I. P. sıralarından gürültüler). 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
İlhami Ertem'in görüşmesinde ve gerekse Sayın 
Bakanın görüşmesinde grupumuza sataşma var
dır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bu talebin 
sizden geleceğini biliyordum arz edeyim. 

Şimdi, Sayın İlhami Ertem'in konuşmasında 
bir sataşma yoktur. Her grup birbirine bu ka
darını söylüyor. Sayın Bakanın konuşmasında 
ise bahsi geçen birtakım belgeler var. Sataşma 
olup olmadığını takdir edebilmem için benim 
hu be'lgelri görmem lâzım. Ben ne Moskova bil
dirisini okudum, ne Kanada'da neşredilen mec
muadan haberdarım, ne de hattâ T. I. P. in 
Malatya bildirisinden... Bu itibarla sataşmayı 
kabul etmiyorum. (T. I. P. sırtlarından gürül
tüler). 

Sataşma yoktur, oturunuz efendim. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkanım, açıkça: «Emir almışlardır» dedi. 

BAŞKAN — Onun da cevabını arz edece
ğim. Geçen gün A. P. Grupu adına Sayın Ay
dın Yalçın konuşurken, Sayın Çetin Altan ye
rinden: «Amerika'nın son emri bu mu1?» diye 
sordu. Ben de kendisine ihtar ettim, böyle ko
nuşmayın diye. Yapılacak şey, bu ithamları kal
dırmaktır, bu Meclisten (Alkışlar). 

İstirham ediyorum; birbirimize uyduydu, 
uçaktı, ajandı diye hitabede ede hangi müesse
seleri tahribettiğimizi iyi düşünmemiz lâzım
dır hepimizin, istirham ediyorum. (Alkışlar). 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Grupu-
muza sataşıldı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yok efendim, isterseniz oyla
rım. 

Kifayet önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bugüne kadar İçişleri Bakanlığı Bütçesi ile 

alâkalı mevzular üzerinde soru, genel görüşme 
ve gensoru teklifleri dolayısiyle ve bütçenin tü
mü üzerindeki görüşmeler sırasında uzun ko
nuşmalar yapılmıştır. Bu selbeple bugün görü
şülmekte olan İçişleri Bütçesi üzerinde kâfi de
recede konuşulduğundan müzakerelerin kifa
yetinin oya konulmasını .arz ederim. 

Trabzıon 
Ekrem Dikmen 

Sayın Başkanlığa 
Kifayetin oylanmasını saygı ile ,arz .ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergeleri 
aleyhinde Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu, bu
yurun. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Sayın İhsan Kabadayı'ya sözümü verdim. 

BAŞKAN — Buyurun Kabadayı. 
Sayın Kabadayı lütfen mevzuu dağıtmadan 

yeterlik önergesi aleyhinde konuşun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Evet efen
dim, yeterlik önergesi aleyhinde konuşacağımı. 

Sayın B'aşkan, muhteremi arkadaşlarım, iç
işleri Bakanlığı, ismi üzerinde huzur ve emni
yetin başı, iç 'güvenMğ»imiz!İn yegâne teminat 
müessesesi iken, grupları adına sözcüler ko
nuştular, milletvekillerinden maalesef tek bir 
ikisinin konuşması ile iş yeterM görülme hede
fine doğru gidilmektedir. Asıl olan Milletvekili
nin fikridir. Kim ne dense desin grupları .adı
na konuşan arkadaşlar daha çok disipline fi
kirler içinde mütalâa ve kanaatlerini bildirir
ler. Halbuki asıl olan, Milletvekilli bu kayıtla
rın dışında vatandaş arasında gezen bir insan 
olarak gördüklerini, duyduklarını apaçık Yü
ce Meclise getirmekle mükelleftir. Böylece 
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Milletvekili konuşamadığına 'göre benim ka
naatim odur ki, içişleri Bakanlığı Bütçesi Mil
letvekili eliyle, gözüyle, düsünüşüyle esaslı 
olarak incelenmemiştir, didiklenmemiştLr. Hal
buki insanoğludur bu. Açlık, çıplaklık insan
ların tahammül ledeceği şeylerdir, fakat asıl 
yokluk, açlık gönülden dertli kalmak, gönül
de yüklü kalmak, onları taşımak meselesidir. 
Bir Milletvekili düşünün, halkın içinde geze
cek, yorulacak, senede 15 gün, bütçe mevzu
unda edindliği, dinlediği dertleri gelip burada 
söyliyemiyecek, Milletvekilinıe de dert havale 
eden vatandaş, onun ağzından dertlerinin Bü
yük Millet Meclisinde söylendiğini duyamıya-
eak. Bu her iki taraf için bir talihsizlik mev
zuudur. 

Yine şu bütçe konuşuldu, birçok arkadaşla
rım konuştu. Sayın hemşehrim Faruk Sükan 
Bey Bakan oldukları zaman Türkiye'de cıiddî 
bir gerçeğe, rüşvet, irtikâp, suiistimaller mev
zuuna el atmıştı. Mücadele edeceklerini söyle
diler. Fakat benim kanaatlim odur ki, kuvvet
li iddiaları ile uygun mücadeleler ama o oran
da değil. Daha büyük mücadelesini beklemek 
yolunda söylentiler olmuştur. Halbuki beyler, 
bence bütçenin değil, memleketin anaderdi bu
gün Devlet dairelerinde vatandaş için pek çok 
işlerin görülmesi tıpkı vergi öder gibi rüşvet 
vermenin tabiî hale geldiği şu mevzu üzerinde 
daha ciddî şekilde durulup ve bu bütçe üzer 
rinde konuşmaları/n yapılması gerekirdi. Rüş
vet mevzuu sadece bütçede konuşulmaz, her 
zaman konuşulur. Osmanlının ahfadı, devamı 
olarak Koçubey bile risalesinde bir Devletin 
yıkılış ve çöküşünü rüşvette, irtikâpta bulur. 
Bu mevzu bütçe dolayısiyle irdelenmedi. Sayın 
Bakamım belki tekrar cevap vermiyeeekler, 
rüşvet mevzuunda büyük gayretlerini, hizmet
lerini, ciddî tedbirlerini istiyor, ona dua edi
yor, teşvik ediyor, yardımcı olacağımı da söy
lemek istiyorum. Vatandaş arasında gezin, bu 
rüşvet mevzuu herkesin söyleyegeldiiği derttir. 

Evet, ikinci mevzu beyler, büyük şehirler 
için - Anadolu'ya da yayılmaktadır - langırtlar 
ve oyum salonları mevzuuna hiç kimse hemen 
hemen değinmemiştir. Bunun da ele alınması 
lâzım. Fakir fukara, orta halli ve yeni tâbirle, 
(burjuva) sınıfına dahi çıkın, her aile lan
gırt salonlarından, oyun salonlarından dertli

dir. Birçok mektep kaçakları, bu salonları 
doldurmaktadır. Devlet Şûrası bunun için ka
rar vermiştir, kumar sayılanlarına, fakat hü
nere dayananlara 'karar vermediği için bu sa
lanlar dolup taşimaktadır. Cemiyetin, Türk aile
sinin millî derdidir. Bu cephenin de bütçe 
mevzuu dolayısiyle deşilmesii, dürtülmesi ge
rekir idi. (Gülüşmeler) 

Keza kaçakçılık mevzuu beyler... 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, yeterlik öner

gesi üzerinde... 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bu tara
fa da az değinilmiştir. Türkiye gümrüklerin
den daha çok, ızekâsı <çok şeytanı yenecek 
kadar kuvvet i olan kaçakçılar Güney hudut
larından kara yolu ve deniz yolu ile her türlü 
emtiayı memleketimize sokmaktadır. Ameri
kan pazarları da bunlarla rekabet eder durum
dadır. Böylece kaçak yol ile giren kahve İnhi
sarın satageldiği kahvenin üç dört misli fazla
dır. Bu mübalâğa değildir. İzmir'le sık tema
sı olan, bu yolda iş yapanları da tamirim, kah
ve muhabbetlerinde dinlediğim mevzudur. Bu
na emniyetin ve sayın Bakanlığın daha ciddî 
tedbir almasını önemle rica ederim. Bellidir 
beyler, hiç üzülmeyiniz, kahveye zam yaptık, 
şuna zam yatık, ama kaçakçı daha ucuza male-
decek, zamları bilhassa kahve yönünden, ki
fayetsiz bırakacaktır. Bunu da söylemek iste
rim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, yeterlik öner
gesi aleyhinde efendim.. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim, bitiriyorum. 

İki ; beyler şu mevzua da değinilmedi, onu 
da söylemeden .geçemiyeceğim, yüksek müsa
mahanıza dokunacağım, (gülüşmeler) değinece
ğim. 

Kimi kanun vardır ki, asırlarca yaşamıştır, 
ömürlüdür, ingiltere'de 700 senelik kanun var
dır. Kimi kanun vardır ki, tatbik imskânı kal
mamıştır, ömrü aylık dahi olmamıştır. Bizim 
çıkardığımız, 6 - 7 ay evvel çıkan Köy ve Ma
halle Bekçi Kanunu maalesef dün çıktı, bugün 
bitmeden her nereye gitmişsem, köyde, kasa
bada - parti yönü yok - bütün vatandaşların 
dert mevzuu olmuştur. Bu bütçe mevzuu do
layısiyle muhterem Bakanımdan rica ediyorum, 
benini kadar köycü ve halk çocuğudur, gezsin-
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İler, bütün vatandaşlar, dertlidir. Âdeta biz bu
nu bekçi karşılığı kanun çıkarmamışız da be
lediyelere vatandaşı sağsın diye, bol bol paı-a 
tahsil etsin diye bir kanun çıkarmışız. Vatan
daş bundan uzun uzun dert yandı Bakanım, 
vebali, günâhı sana ait, söylemesi bana ait. (Gü
lüşmeler) 

BAŞKAN -— Sayın Kabadayı istirham edi
yorum efendim. 

jHSAN KABADAYI (Devamla) — Peki 
efendim, 

İstirham ediyorlar, ben sözümü... Daha ser
maye çok idi ama, ne yapayım ki, muhterem 
Reisim kifayetin geldiğini, kesmemi emreder
ler. Menşei bir asker olarak itaat etmeye mec
burum. Hepinizi saygı ile selâmlamadan ev
vel yeni çıkan Jandarma - Uzman Çavuş Ka
nununun da kifayetsiz ollduğunu, her birinize 
sık sık broşürler göndererek haksız muamele
ye tabi kılındıklarını, gördükleri ağır hizmet 
şartlarının karşılığında verilen ücretin kifa
yetsizliğini, emsali misüllû seviyeye getirilme
sini, hepsini büyük istekler ve dertler halinde 
hepinize, hepimize 'duyurmuşlardır. Bu da ki
fayetin içerisinde, belirtilmemiştir. 

Konuşmalarıma son veriyorum, son verme
ye mecburum. Ancak sayın hemşehrimin şu
rada heyecanlı büyük vatanperverane duygu
larla belirttiği büyük tehlikeler mevzuunda, 
lâfından çok, hizmetlerini, müspet vesikaları
nı, bu hizmetin neticelerini görmek istiyorum. 
Gördüğüm zaman Yüce Meclisin huzurunda 
aynı saygı ve kıvanç duygulariyle tebrik ede
ceğim. Çok sağolunuz. Hürmetler ederim. (Al
kışlar) , 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergeleri
ni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. İçişleri Bakanlığı büt
çesinin bölümlerine 'geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

İçişleri Bakanlığı: 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenîter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 117 317 901 

BAŞKAN —. Kabul' eıdıemüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 10 807 100 
BAŞKAN - ^ Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş'tir. 

14.000 Hizmet giderleri 559 344 
BAŞKAN — Kabul! eıdemller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş'tir. 

16.000 Çeşitli giderler 335 000 
BAŞKAN —\Kabu$ edeirJer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş'tir. 

(A/2) Yatırım giderleri 
Hizmetler sektörü 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları büyük onarımları 3 510 000 
BAŞKAN —i Kabul1 edetaller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş'tir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 10 025 366 

BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 90 000 
BAŞKAN —• Kabul edebiler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Bıorç Ödemeleri 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle İçişleri Bakanlığı Bütçesinin bö
lümlerini kalbul etmiş bulunuyorsunuz. 

ıŞimdi Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
bölümlerine geçiyoruz. Bölümleri okutuyorum : 

Emniyet Genel Müdürlüğü : 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 219 829 573 
BAŞKAN — Kabul eden'ller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş'tir. 

13.000 Yönetim giderleri 32 472 750 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 620 002 
BAŞKAN — Kabul edefnlbr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 6 379 020 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
16.000 Çeşitli giderler 2 050 001 

BAŞKAN -, . Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları büyük onarımları 19 238 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer -harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalıma-
lar 1 000 000 
BAŞKAN —, Kabul ©demler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.^ 

34.000 Malî transferler 85 032 
BAŞKAN —, Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçe
si de kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi
nin bölümlerini okutuyorum: 

Jandarma Genel Komutanlığı : 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 208 532 893 

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

13.000 Yönetim giderleri 163 057 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 422 003 
BAŞKAN — Kabul ©demler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
15.000 Kurum giderleri 151 000 

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

16.000 Çeşitli giderler 6 231 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 

23.000 Malkina, teçhizat ve taşıt alım
ları büyük onarımları 28 758 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Senmaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 5 200 000 
BAŞKAN - Kabul) edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş'tir. 

35.000 Sosyal transferler 120 000 
BAŞKAN — Kabul' edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş'tir. 

BAŞKAN — Efendim, kabul buyurduğunuz 
İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinin 
milletimize ve mensuplarına hayırlı olmasını di
lerim. 

Bütçe görüşmeleriyle ilgili programın altın
daki notu hatırlatıyorum sayın arkadaşlarıma; 
günlük program saat 19,30 dan evvel bitirilirse 
ertesi günkü programa devam olunur, diyor. Er
tesi günkü program, yani 19 Şubat Pazar günü
ne ıaıit program Millî Eğitim Bakanlığı ile Anka
ra Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Istanlbul Üni
versitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesine ait 
bütçelerdir. Acaba Sayın Bakan ve ilgililer bura
dalar mı efendim? (Yok, sesleri) 

O halde birleşimi bizzarur 19 Şubat 1967 Pa
zar günü sat 10,00 da toplanmak üzere kapatı
yorum. 

Kapanma saati: 18,05 
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3. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'-
%n, Mardin'in Silopi ilçesi Hınıs köylülerine ait 
hayvanların Irak uyruklu çeteler tarafından ka
çırılmalarının önlenmesi ve malları kaçırılanla
rın zararlarının telâfisi konularında ne düşünül
düğüne dair sorusu ve îçi§leri Bakanı Faruk Su-
kan ile Dışişleri Bakanı İhsan Sairi Çağlayan-
gil'in yazılı cevapları (7/249) 

17 . 11 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki hususların Sayın İçişleri Bakanı 
ile Sayın Dışişleri Bakanları tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi rica 
ederim. 

Mardin Milletvekili 
Esat Kemal Aybar 

16 . 10 . 1966 gecesi Mardin'in Silopi ilçesi
ne 'bwlı Ortaköy yakınlarında aynı ilçenin Hınıs 
kövlülerine ait 400 baş koyun, otlamakta iken 
Irak uyruklu olup gizli olarak Türkiye toprakla
rına pwen silâhlı kişler tarafından gasbedilmiş 
ve çobanları silâh tehdidi altında bağlıyarak ve 
feryadetmelerine mâni olarak Irak topraklarına 
götürülmüştür. Keyfiyet silopi Kaymakamlığına 
ihbar edilmiş gerek adlî ve gerekse idari makam
lar olaya el koymuş ve bütün delilleriyle duru
mu tesbit etmiş ve Irak Hükümetinin Zaho Kay
makamlığına başvurulmuş ise de Irak Hükümeti 
gereken ilgiyi göstermemiş ve mülakatı dahi red
detmiştir. Esasında Zalho'da oturan Sindiyan Aşi
reti Reisi tarafımdan kurulan bu çete tarafından 
soygunculuk hâdiselerinin yaptırıldığı zait olmuş
tur. 

Başında Biçer Ara nâmiyle mâruf Irak Hü
kümeti taraftan ve Irak uyruklu kişilerin mâruz 
hareketleri karşısında hudut bölgelerimizde mal 
ve can emniyeti tehlikeye girmiştir. 

1. Yukarda arz edilen durum muvacehesin
de bu kalbîl soygunculuk hâdiselerinin vulkubul-
maması için ne gibi tedbirler düşünüldüğünün? 

Arz edilen hâdise de vatandaşların uğradık
ları zararın ne suretle telâfi edileceğinin? 

Irak Hükümeti ile Diplomatik yollarla temas 
'edilerek, idari ve adlî makamlarımızda toplanan 
deliller de ibraz edilmek suretiyle vatandaşların 
gaslbedilen mallarının biram evvel aynen veya be-
dolen ödettirilmesi hususunda neler düşünüldüğü
nün Sayın İç ve Dışişleri Balkanları tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 16 . 2 . 1967 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

İstih. II . Ş. Hudut: 373 

Konu: Yazılı soru önerigesi H,k. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

7 . 2 . 1967 gün ve 7/249-3053/17512 sayılı 
yazı. 

Mardin ili Silopi ilçesi Hınıs köylülerine ait 
hayvanların Irak uyruklu şahıslar tarafından ka
çırılması olayına ait Mardin Milletvekili Esat Ke
mal Aybar taraıfından verilen yazılı soru önerge
sine cevaptır. 

Bakanlığımda mevcut dosya münderecatına 
göre olay mahiyeti şudur : 

17 Ekim 1966 günü gece saat 03,00 sıraların 
da 15 kaidar Irak tebaalı silâhlı şahıs, Harikan 
ve Beımrin köyleri arasından hududu geçerek Hı
nıs köylülerinin koyunlarının bulunduğu ağılla
ra gelmiş ve bu köyden Hacı İbrahim, Nehrivan 
köyünden Abdulkerim Timurçin, Tabir Buluıç, 
Abdulkerim Topuç ve Cihangiroğlu Süleyman'a 
ait 400 koyunu, çobanların kolları bağlanmak ve 
silâh tehdidi ile gasp edip Irak'ın Zaho İlçesi Ka-
raıhula köyüne götürmüşlerdir. Bu silâhlı şahıs
ların Irak'ın Zaho ilçesine bağlı Yezidi Aşiretin
den ve Zalho'da mukim Bişar Ağanın adamları 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Alaya, aynı günün sabahı hayvan sahipleri-
riin hudut makamlarına müracaatı ile muttali 
olunmuş ve derhal takibine çıkılarak hudutta gi
riş ve çıkış izleri tesbit edilmiş ve Irak hudut ma
kamları ile temasa geçilmek istenmişse de müspet 
bir netice alınamadığından, koyunların iadesi ve
ya tazmini, suçluların tesbit ve tecziyesi ve olay-
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larm tevalisinin önlenmesi iğin diplomatik yol
dan teşebbüse geçilmek üzere Dışişleri Bakanlığı
na bildirilmiştir. 

Bu gibi olayların önlenmesi için hudut ma
kamlarımıza gerekli talimat verilmiş ve ilgililer 
hakkında kovuşturma yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

Dışişleri Bakanlığı I 
Bakan 28 . 12 . 1966 

A/6 - 347 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
İlgi : 23 .11 .1966 tarih ve 7/249/3053/17512 

sayılı yazıları: 
Hınıs köylülerine ait hayvanların Irak uy

ruklu çeteler tarafımdan kaçırilmalarmm ön
lenmesi ve malları kaçırılanların zararlarının I 
telâfisi konularında ne düşünüldüğüne dair I 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar tara-
fınldan Bakanlığıma tevcih olunan yazılı soru- I 
nun cevabı ilişik olarak sunulmuştur. I 

Arz ederim. I 
İhsan Saibri Çağlayangil I 

Mardin Milletvekili Sayın Esat Kemal Ay- I 
bar tarafından, Mardinlin Silopi İlçesi Hınıs köy
lülerine ait bâzı hayvanlaran Irak'tan gelen si- I 
lâ'hlı şahıslarca kaçırılması konusunda, verilen I 
yazılı soru önergesine Dışişleri Bakanlığının I 
öevabıdır. I 

Mardin ilinin Sildbi ilçesinin Hınıs köylüle- I 
rine ait bâzı hayvanların Irak'tan gelen silâhb I 
şahıslar tarafından kaçırılması konusu, mağdur I 
vatandaşlarımızın bir telgrafı ve İçişleri Bakan- I 
lığının bir yazısı ile 25 Ekim 1966 tarihinde, I 
Bakanlığımıza inltükal etmiş ve telgrafta çere- I 
yan ettiği iddia olunan olaylar ile bunlar kar- r 
şısmda mahallî makamlarımızca alman tedbir- I 
ler ve yapılan işlemlerin neler olduğu 28 Ekim I 
1966 tarihinde, İçişleri Balkanlığı'mıızdan sorul- I 
muştur. I 

Adı geçen Bakanlıktan 1 Aralık 1966 tar'i- I 
hinde alman bir yazıda mahallî makamların I 
verdikleri bilgilere nazaran, 17 Ekim 1%6 tari- I 
hmHie Ira'k'm Zaho ilçesinde mukim Yezidi Asi- I 
retdnden 1İ5 kadar silâhlı şahsın hududumuzu I 
geçerek Ortaköy mülkî sınırlan için/delki koyun | 

ağılma geldiği ve Silopi ilçesi köylerimden 5 va
tandaşımıza aidolup bu ağılda bulunan 400 baş 
koyunu başlarmdaJM çobanları silâh tehdidi ile 
bağlamaJk suretiyle alarak Irak'ın Zaho ilçesi 
Karahula köyüne götürdükleri bildirildikten 
sonra, mahallî makamların Irak mahallî ma
kamları nezdindeki teşebbüslerinin neticesiz kal
ması karşısında diplomatik yollardan harekete 
geçirilmesi talebedi'ldiği cihetle, 2 Aralık 1966 
tarihimde, Bakanlığımızca gerek Bağdad Bü
yükelçiliğimiz, gerek Ankara'daki Irak Büyük
elçiliği aracılığı ile Irak Hükümeti neızdinde 
teşebbüslerde bulunulmuştur. 

Irak Hükümetinden, çalman 400 koyunun 
iadesi ya da tazmiini ile samıklarm tesbit ve tec
ziyesi talebedilmişltir. 

Anılan teşebbüsü yapan Büyükelçimize Irak 
Hükümetinin en yükselk derecedeki yetki'lileri 
derhal tahkilkaJta başlanacağı ve tahkikat neti
cesine göre gerekenin yerine getirileceği husu
sumda kesin teminat vermişler, icabında tazmi
nat meselesinin ise güçlük göstermeyeceğini ifa
de etmişleridir. 

2. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Ada-
na'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yalak köyünün 
n<<bre mahallesinde oturan vatandaşların, otur
dukları yerin kemdilerine aidolduğunu iddia eden 
şahıslar tarafından çıkarılmaları halinde bun
lar için bir tedbir alınmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusu ve Başbakan Süleyman 
TiemireVin yazılı cevabı (7/264) 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Adana Milletvekili 

Ali Karcı 

Ceyhan kazasına bağlı Yalak köyünün Cefo-
r-e mahallesinde 100 yıla yaklaşan bir süreden 
beri, köy kurarak oturan yüzlerce vatandaş, 
"Evinizin kurulduğu bu arazi b'izâlmdir» diyen 
bir grup vatandaş tarafından yerlerimden ve 
yurtlarından çıkarılmak istenmektedir. 72 ha
ne tutan ve en yaşlılarının bile o köyde doğdu
ğu sabit olan yüzlerce vatandaş, öyle görün-
melktedir ki, Hükümetin eli uzanmaz ise çok 
müşkül duruma düşeceklerdir. Bu bakımdan: 

— 4 5 9 -
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1. Köylülerin, doğdukları evlerden tahli
yeleri gerçekleşirse Bülkümet olarak bu vatan
daşların açılkta kalmaları karşısında bir ted-
'bir alma'k düşünıülme'kte midir? 

2. Bir tedbir düşünülüyorsa bu nedir, na
sıl o lacaJk'tır? 

T. C. 
Başjbalkanlık 17 . 2 . 1967 

Kanunlar1 ve1 Karai'Har 
Teltikik Dairesi 

Sayı : 77 -113/919 

Millet IVIeclüsi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü : 9 . 12 . 1966 

talihli ve 7/264-3241/18383 sayılı yazınız. . 
Adana Milleltveikili Sayın Ali Karcı'nm 

Adana - Ceyfhan ilçıesine bağlı Yalalk köyü Ceb
re mahalesinde oturan vaitanldaşlar'la ilgili ya
zılı soru önergesi için hazırlanan cevap ilişik 
'olanak sunulmuştur. 

Gereğimin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman! Demi re 1 

Baş'ba'kan 

Adana Milletvekili Sayın Ali Karcı'nın ya-
'zıh soru önergesi cievaibıdır. 

Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı Yalak 
(köyü Cebre mahlallesinldeki bahis konusu ev
ler, 1321 yılında ş'ahıs adına tapulu arazi üze
rine inşa olunmuşlardır. 

Evlerin üzerinde bulunduğu bu arazi 1944 
yılında el değ'işt'ird'iği halde yeni malikler bu
günle kadar ev yerleri için her hangi bir itiraz
da bulunmamışlardır. 

Bu mahallenin bağlı bulunduğu Yalak köyü
nün 20 . 7 .1965 tarihinde sona eren tapulama
sı sırasında ev sahiplerinin bir kısmının şağil 
durumda bulundulkları anlaşıldığından evlerin 
'kimie aidolduğu tapulaima tutanağının bey'anlar 
hanesinde gösterilmek suretiyle, zemin tapu 
'kaydına istinaden, kayıt malikleri adına t'esibİt 
olunmuştur. 

Tapuliamaca bu şe'kiMe yapılan tesbitlere, 
ev sahipleri, arazi üz'er'indc de hak salhM bu-
hındulkl arını ileri sürer'efc 766 sayılı Kanuna gö
re gerekli itirazları yapmışlar ve bir kısimı da 
dâva açmış olduklarından iş adlî safhaya inti-
Ikal etmiş bulunmaktadır. 

Dâva aleyhlerine neticelendiği takdirde 
4753 sayılı' Çiftçiyi Toprafklandırıma Kanununu 
değiştiren 5618 sayılı Kanunun ek 8 nci madde 
hükümlerinin uygulanm'ası suretiyle mahalle 
şalkinlerinin güç durumdan kurtarılmaları 
ımümJkün görülmdktedir. 

Süleyman Domirel 
iBaşfbaikan 

3. •— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı köylerin, okul ve 
öğretmen ihtiyacının tam olarak karşılanması 
için ne yapılacağına dair sorusu ve Milli Eği
tim Bakam Orhan Dengiz'in yazılı cevabı 
(7/288) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yapılı serumun Millî Eğitim Ba

lkanı tarafından cevaplandırılmasına delâletini
zi saygı ile dilerim. 

Nazif Kurucu 
Konya1 Mil l'etvelkili 

1. Ereğli (Konya) ilçesinin kaç köyünde 
okul yoktur. 

2. Okulu bulunmakla birlikte öğretmeni 
e!ksik olan Ereğli köylerinin öğretmen ihtiya
cının tam karşılanması için ne yapılacaktır? 

3. Ereğli'nin bütün 'köylerinde ne zaman 
o!kul açılmış olacaktır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13 . 2 .1967 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 447 

Konu : Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun yazılı S'oru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Ereğli ilçıesine bağlı köylerin 
okul ve öğretmen ihtiyacı hakkındaki yazılı 
sioru önergesi ile ilgili cevap notumuzun ilişik
te sunulduğunu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Balkanı 
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Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun yazılı 
soru önergesine karşılı'k hazırlanan not 

II. Konya ili Ereğli ilçesinin 77 köyünden 
68 ind'e olkul m'evcudolup, 9 unda okul yoktur. 

2. 23 . 1 . 1967 tar'İhinlde Konya Millî Eği-
töi'm Müdürlüğü ile yapılan telefon görüşmesin
de, Ereğli ilçesi 'köylerinin öğretmiene ihtiyacı 
olimaıdığı öğrenilmiş bulunmalktadır. 

0. Okulsuz 9 köyden 2 sine 1967 yılı prog
ramı ile, geri kalan köylere ilse İkinci Beş Yıllık 
Plân dönemlinde olkul yapılacaiktır. 

Böylece İkinci Beş Yıllık Plân dönemi so
numda Ereğli ilçesinde okulsuz köy kalmıyaeak-
tır. 

4. — Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, 
Ağrı ili merkez ve ilçelerinde, plân ve program 
icabı olarak 1967 yılında her Bakanlığın yapaca
ğı yatırımların nelerden İbaret olduğuna dair so
rusu ve Başbakan Süleyman Demirel'in yazılı 
cevabı (7/297) 

7 . 1 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyur
manızı saygılarımla rica ederim. 

Ağrı Milletvekili 
Kasım Küfrevi 

1. Evvelce plân icabı Karaköse'de bir çimen
to fabrikası kurulması öngörülmüşken bu tesis 
niçin Ağrı'dan başka vilâyete aktarılmıştır? Yeni 
plânda Karaköse için bu kabil bir tesis düşünül
müş müdür? 

2. Ağrı vilâyetinin merkez ve ilçelerinde 
plân ve program icabı 1967 yılında her bakanlı
ğın yapacağı yatırım ve göreceği kamu hizmet
leri nelerdir? 

T.C. 
Başbakanlık 17.2.1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-136/920 
Konu : Ağrı Milletvekili Kasım 
Küfrevi'nin önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7/297 
Ağrı Milletvekili Sayın Kasım Küfrevi'nin 

Ağrı ili merkez ve ilçelerinde 1967 yılında yapı

lacak yatırımlarla ilgili soru önergesinin cevabı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Ağrı Milletvekili Sayın Kasım Küfrevi'nin 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Beş Yıllık Kalkınma plânlarında tâyin edilen 
iktisadi ve sosyal hedeflerle bu hedeflere ulaşma
yı sağlıyacak yatırım miktarları global olarak ve 
sektörler itibariyle gösterilmektedir. Yatırım
ların hangi projelere göre gerçekleşeceği ve pro
jelerin yerleri yıllık programlarla tesbit edilmek
tedir. 

Bu sebeple, önergede kaydedildiği gibi Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında «Ağrı'da bir çi
mento fabrikası kurulması öngörülmüş» olmayıp, 
sadece Doğu - Anadolu'da bir çimento fabrikası 
kurulması lüzumu belirtilmiş bulunmaktadır. (Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Çimento Sanayii 
alt sektörü, sayfa 294) 

Keza, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
metninde de yukarda belirtilen prensibe göre, her 
hangi bir proje bakımından Ağrı ilinin, yer ola
rak belirtilmesine imkân bulunmamaktadır. 

Yıllık programlar, kamu kuruluşlarının, çe
şitli alternatifleriyle birlikte, bir yıl önceden 
tesbit ederek bildirdikleri projelerden, objektif 
ölçülere göre önceliği olanlar arasından seçilerek 
düzenlenmektedir. 

Doğu - Anadolu'da kurulması öngörülen çi
mento fabrikası konusunda da, Türkiye Çimen
to Sanayii Türk Anonim Şirketi Genel Müdür
lüğü tarafından getirilen alternatifli projeler in
celenerek, bu fabrikanın Van'da kurulması uygun 
ve gerekli görülmüştür. 

1967 yılı programına göre, Ağrı ilinde yapıla
cak yatırımlar (sektörler, ilgili kuruluşlar, proje 
adları ve diğer hususları) ilişik cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvelde 1967 yılı programına glo
bal olarak konulup da illere göre henüz ayrımı 
yapılmamış yatırımlardan Ağrı iline düşen pay 
ile mahallî idarelerin yapacakları yatırımlar ayrı 
olarak yer almamıştır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

— 461 — 
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Tarım 
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Ulaştırma 
» 
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» 
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Proje sahibi 

Devlet Su İşleri Genel Güdürlüğü 

Topraksu Genel Müdürlüğü 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 

» » 
» » 
» » 

» » 
» > 
» » 

» » 
» » 
» » 

» » 
> » 
» » 

» » » » 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Köy İşleri Bakanlığı (Yol, Su. 
Elektrik Genel Müdürlüğü 

1967 yılı programına göre Ağrı ilinde yapılacak yatırımlar 

Proje adı 

Eleşkirt - Sanköy projesi : 
Eleşkirt sulaması III ncü kısım 
Küçüksü ve Developman : 
Taşlıçayır - Kumlu Bacak 
Hayvan pazarı inşaatı 
Patnos ot hangarı inşaatı 
Tutak ot hangarı ve iki oto graj inşaatları 
Merkezde suni tohum lâboratuvarı su tesisi 
ihata duvarı, ot hangarı inşaatı 
Gürbunak tahaffuzhane inşatı 
Halk eğitim merkezi 

7. Boğalı suni tohum lâboratuvarı ikmâli 
inşaatı 
Eleşkirt suni tohum lâboratuvarı ikmâl inş. 
Tutak tabiî tohumlama lâboratuvarı tesisleri 
Şube tesisi ısıtma (Kars, Ağrı, Ardahan) 
Bulanık - Patnos geçişi onarımı 
Ağrı - Tutak 
Ağrı - Cumaçay 

Köy yolu yapımı 

Not : 1. İllere göre tasnifi yapılamamış olan toplam, yatırımlardan Ağrı ilinin yararlacağma miktar tesb 
2. Parantezli rakamlar iki veya daha fazla ile ait toplam rakamlardır. 
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Sektör 

Turizm 
» 

Konut 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 

Eğitim 
» 
» 
» 
» 
» 

Millî 

Proje sahibi 

Savunma Bakanlığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
İmar 
(Âfet 
İmar 

ve İskân Bakanlığı 
; 15leri Genel Müdürlüğü) 
ve İskân Bakanlığı 

(Âfet İdleri Genel Müdürlüğü) 
İmar 
(Âfet 
İmar 

ve İskân Bakanlığı 
; taleri Gc"H Müdürlüğü) 
ve İskân Bakanlığı 

(Âfet İsleri Genel Müdürlüğü) 
Millî 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Savunma Bakanlığı 
•' » » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» •» 
» » 
» » 

Köy İnleri Bakanlığı 
Sığhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

Proje adı 

Ordu evi inşaatı 

Elcjkirt Toprak Kale camii 

Elcjklrt Yığmtaj köyü G konut inşaatı 

Ele:jkirt Mollasüleyman köyü 17 konut inşaatı 

Doğu - Beyazıt Ualaklı köyü 11 konut inşaatı 

Ağrı merkezinde 154 konut inşaatı 
Djğıı Beyazıt 2 x 8 daireli lojman 
Pammez 2 x 0 daireli lojman 
Ağrı 2 x 8 daireli lojman 
Patnos 3 x 8 daireli lojman 
Ağrı 8 daireli lojman 
Diyadin yatılı bölge okulu 
İlkokul yapım ve donatımı (48 derslik) 
Liseye pansiyon binası 
Tutak Ortaokulu öğretmen lojmanı 
Diyadin Ortaokulu öğretmen lojmanı 
Erkek Sanat Enstitüsü tevsii 
Öğretmen Okulu inşaatı 
Halk eğitim merkezi onarımı ve tadil inş. 
Köy Ebe Okulu inşaatı 
Buz paten sahası 



1 

I 

Sektör 

Sağlık 
» 

imar plânı 
» » 
» » 

İçme suyu 
» » 
» » 

Ticaret hizmet
leri 

Proje sahibi 

Millî Savunma Bakanlığı 
» » » 

İller Bankası Genel Müdürlüğü 
» » » » 
» » » > 

Köy İşleri Bakanlığı 
» » » 

İller Bankası Genel Müdürlüğü 
T. C. Ziraat Bankası 

Not : Bu cetvelde, illere göre tasnifi yapılmamış 

. Proje adı 

Ağrı 300 yataklı hastane 
Eleşkirt 30 yataklı garnizon revir. 
Taşhçay imar plânı 
Ağrı imar plânı 
Hamur imar plânı 
Köy içme suyu (10 köy) 
Köy içme suyu (4 köy) 
Duğu Beyazıt su şebekesi 
Doğu Beyazıt hizmet binası 

olan yatırımlardan Ağrı iline düsen pay ile mahallî ida 
yer ahnamıstır. 
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5. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Ahalinin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan-
lıjında çalıştırılan personele dair sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'in 
yazılı cevabı (7/301) 

17 . 1 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanlığı tarafından yazılı ve acele ola
rak cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ede
rim. 

Afyon Karahisar-Milletvekili 
Mustafa Akalın 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ha
len teşkilât kanunu çıkmadığına ve Sanayi Ba
kanlığı Teşkilât Kanunundaki kadrolara göre ba
kanlıklar arasında yapılan bölüşmeye göre Bakan
lık görevi yürütüldüğü cihetle 1963, 1964, 1965, 
1966 yıllarında : 

1. A) Bakanlığınıza ayrılmış 1 ilâ 6 dere
celerde kaç aded kadro vardır? 

B) Kaç aded umum Md., kaç aded şube 
Md,. kaç aded mühendislik kadrosu vardır? 

2. Bu kadroların kaç tanesi kadroya uygun 
maaşlı memur ile doldurulmuş, kaç aded kadro 
münhaldir? 

3. Bakanlığınıza bağlı İktisadi Devlet Te-
teşekküllerine (Etibank, Maden Tetkik Arama, 
Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik Etüt, Dev
let Su İşleri, v.s.) geçici hizmetler için yevmiyeli 
olarak tâyin edilen mühendislerden kaç tanesi 
Bakanlık merkez kuruluşlarında kadrolu görev
lerde istihdam edilmektedir? 

4. A) Bakanlığınızca burs verilerek Ba
kanlık hesabına okutulmuş olup da, Bakanlık 
kadrosundaki mühendisliklerde açık yer yoktur 
diye tâyini yapılmamış kimseler var mıdır? 

B) Kadro yoktur, veya ihtiyaç yoktur diye 
vazifeye alınmamış mecburi hizmet yükümlüsü 
olan veya açıktan müracaat eden mühendisler
den bilâhara yevmiyeli olarak dolaylı yolla Ba
kanlıkça görev verilmiş kaç personel vardır? 

C) Böyle yevmiyeli olarak tâyin edilmiş mü
hendislere en az ve en çok kaç lira ücret veril
mektedir? 

5. A) Geçici hizmetlere tâyin edildiğinden 
bahisle yevmiyeli olarak vazife verilen personel
den kaç kişi, devamlı ve mesul görev görmesi ge

reken şube müdürlükleri dâhil yukarı makamlar
da vazife görmektedir? 

B) Bu durumda olanlar hangi kanuni mes
nede dayanılarak mesul mevkilere tâyin edil
mişlerdir. 

6. Bakanlığınıza bağlı İktisadi Devlet Te
şekküllerinde yevmiyeli olarak vazifeye tâyin 
edilmiş olup da Bakanlık Merkez Teşkilâtında 
çalıştırılan personeller, ayrıca İktisadi Devlet 
Teşekkülleri kuruluş hükümlerine göre verilen 
ikramiyelerden istifade etmekte midirler? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 16 . 2 . 1967 

Kaynaklar Bakanlığı 
Zatişleri Müdürlüğü 

Sayı : 09/Ç-1/491-05418 

Konu : Soru Önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 1 . 1967 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 3584-20232/7-301 sayılı 
yazınız. 

Bakanlığımızda çalıştırılan personele dair Af: 

yon Karahisar Milletvekili Sayın Mustafa Akalın 
tarafından verilen yazılı soru önergesi üzerine 
hazırlanan cevabın 3 nüsha olarak ilişikte sunul-
duğnu arz ederim. 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Hüdai Oral 

Başkanlığımızda çalıştırılan personele dair 
Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Mustafa 
Akalın tarafından verilen 17 . 1 . 1967 tarih
li yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda arz 
edilmiştir. 

Bütçe kanunlarının (1964 malî yılı Bütçe 
•kanunu madde 30, 1965 madde 33 ve 1966 mad
de 38) verdiği yetkiye dayanılarak Sanayi Ba
kanlığı ile varılan anlatma gereğince Bakanlı
ğımıza taJısis edilen kadrolardan : 

1. —• A) 2 nci dereceden 4 aded, 3 ncü de
receden 12 aded, 4 ncü dereceden 10 aded, 5 nci 
dereceden 17 aded ve 6 nci dereceden de 14 
aded olmak üzere cam'an 57 aded kadromuz 
vardır. 

B) Bunlardan 2 adedi daire başkanı, 19 
adedi mühendislik kadrosu olup şube müdürü 
kadrosu mevcut değildir. 
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2. — Bu 57 kadrodan ; 
a) 38 i kadroya uygun maaşlı memur ile 

doludur. 
b) 3 ncü dereceden 5 adcd ve 5 nci dere

ceden 3 adod olmak üzere ceman 8 adedi mün
haldır. 

c) 11 adedi (L) cetvelinde olup bunlar 
bütçe kanunları hükmü gereğince o malî yıl 

• içinde kullanılmamaktadır. 

3. — Bakanlığımıza bağlı kuruluş kadrola
rından 4/10195 sayılı Bıkanlar Kurulu kara-
riylc yürürlüğe konulan talimatname hükümle
rine göre yevmiye almak- suretiyle Bakanlık 
menkezindc istihdam edilen mühendislerin ade
di 37 dir. 

4. — A, B, C) Bakanlığımızın kuruluşun
dan beri burs verilerek Bakanlık hesabına oku
tulmuş mühendis yoktur. 

Genci bütçeden yardım almn.ktn bulunan 
Bakanlığımıza bağlı Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Genel Direktörlüğü hesabına hnlen 
yurt dışında 85. yurt içinde ise 44 öğrenci 
burslu olarak okutulmaktadır. Bunlardan me
zun olup da müracaat edenlerin hepsinin tâ
yinleri yapılmıştır. 

5. — A) Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar
dan, yukarda bahsi geçen talimatname hüküm
lerine göre yevmiye alan personelden şube 
müdürlükleri dâhil yukarı makamlarda vazife 
görenlerin sayısı G dır. 

B) Bunların, bu görevlerde istihdamının 
mesnedi 20 . 7 . 1961 tarih ve 5/1452 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıdır. 

G. — Bakanlığımıza bağlı İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde yevmiyeli olarak vazifeye tâ
yin edilmiş olup da Bakanlık merkez teşkilâ
tında çalıştırılan personel, ayrıca İktisadi Dev
let Teşekkülleri kuruluş hükümlerine göre ve
rilen ikramiyelerden istifade etmedikleri gibi 
esasen bu gibi elemanlardan İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde çalışanlara da ikramiye veril
mesine kanunen imkân yoktur.. 

0. — Sinop Milletvekili Niyazi Özc/üç'ün, 
Sinop'un liman içi barınağı inşasına hangi ta
rihte başlanılacağına dair sorusu ve Eteni Er
dinç'in vazıh cevabı (7/302) 

18 . 2 . 1907 O : 2 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buy raim asını arz ve rica ederim. 

Sinop Milletvekili 
Niyazi Özgüç 

Zatıallniz tarafından 196G senesinde Meclis 
Başkanlığına verdiğim sözlü soruya lütfetmiş 
olduğunuz cevapta Sinop limanı içinde eski de
virden kalma Balıkçı Barınağının 1967 sene
sinde onarılacağını beyan buyurmuştunuz. 

Onarım tahsisatının plânlamadan ve Büt
çe Komisyonundan müspet olarak çııktığına 
yöre bütçenin kabulünden sonra 1967 baharın-
di Sinop liman içi barınağının başlatılma müj
desinin yazılı olarak bildirilmesi. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 11 . 2 . 1967 

Hususi Kalem 
Sayı : .158 

Millet Meclisi Başkanlığına 
.tlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü 23 . 1 . 1967 gün ve 7/302-3585/20240 
ıayılı yazınız. 

Sinop koya içinde eski devirden kalma ba-
v ıkçı barınağının onarımı işine 1967 baharında 

jaşkınıp başlanmıyacağı hususunda ne düşünül
ene dair Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün 

/azılı soru önergesine olan cevabımın aşağıya 
İcrccdildiğini arz ederim. 

Etem Erdinç 
Bayındırlık Bakanı 

Sinop koyunda eskiden inşa edilmiş ve za-
ıan ile arkasındaki barınak sahas'nı koruma 

yeterliğini kaybetmiş bulunan mendireğin, ta
mir ve ıslahı ve taranması suretiyle küçük me-
raklp. için barınma meydana getirilmesi işi, 
967 yılında gerçekleştireceğimiz iskele, barı-
ıak ve limanlarımızın tamir ve ıslah işleri ara-
nnda ele alınacaktır. 

7. — Kars Millet 'ekili Sevinç DümnseVin, 
'vars'ııı, Sn kapı mahallesi yolunun 1967 yılın-
lı or.a-ılıp onanlmi'iacağına dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Etem Erdinç'in yazılı cevabı 

(7/305) 
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•Jl . 1 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Bayındırlık Ba
kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılma-
sına delâletlerinizi rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Sevinç Düşünsel 

Kars'ın Su Kapı mahallesi yolu, Erzurum -
Kars - Artvin yollarını birbirine bağhyan Dev
let yalu olmasına rağmen, bugüne kadar Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün onarım plânına 
alınmamış bulunmaktadır. Halbuki, bu yolun 
sağında ve solunda gecekondular meveudolup, 
yjl dardır. İşlek bir yol olması itibariyle ve 
,;'.'>:'iu sahası da kapalı kaldığından her yıl as
gari 2 - 3 trafik kazası olmaktadır. Yolun 
hususiyet ve ehemmiyeti karşısında; 1967 yılın
da ıslahı, genişletilmesi ve onarımı bir zaruret 
halini almış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, mevzuubahis Su Kapı mahalle
si yolu hakkında 1967 yılında ne gibi tedbirler 
alınmasının düşünüldüğünün yazılı olarak ce
vaplandırılmasını rica ederiı~. 

Bayındırlık Bakanlığı 
Hususi 10 . 2. 1967 

153 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 1 . 1967 gün, 7 • 305/3394 - 20288 

sayılı yazınız. 
Kars Milletvekili -Sayın Sevinç Düşünsel'in. 

Kars'ın Su Kapı mahallesi yolu hakkındaki 
yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bütçe durumumuz, Kars'ın Sukapı mahal
lesi yolunun gerekli istimlâkleri yapılmak su
retiyle genişletilerek yenilen inşasına şimdilik 
imkân vermemektedir. 

Ancak, söz konusu yol 1967 yılı programına 
alınmış olup, bu yıl içinde mevcut yolda bir 
kısım onarım ve parke kaplama yapılabilecek
tir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Etom Erdinç» 

Bayındırlık Bakanı 

8. — İstanbul Milletvekili Onman Özcr'in, 
1967 yılında ts'anbuVun ilçe yollarında yapıla
cak onarıma dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Etem Erdinç'in yazılı cevabı (7/309) 

23 . 1 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındı ti k Bakanı ti 

afından yazılı olarak cevaplandırılmasını ric * 
ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Osman özer 

1. İstanbul'un kazalarından Eyüp'e ba^n 
Kemerburgaz nahiyesinin Karadeniz sahillerir-
le bulunan Akpınar, Ağaçlı, Çiftalan köyleri 

turistik bölgelerdir. Nahiye v>lan yolları asgari 
yirmi senedir ufak tefek yamamalar hariç ta
mir görmemiştir. 

Bu sene programa alın-p alınmadığının se
bepleri ile birlikte yazılı olarak bildirilmesini 
rica ederim. 

2. Beykoz kazamızın Anadolu Kavafı ile 
sahil yolunun açtırılması hem Boğaz sakinleri 
hem de turizm yönünden büyük faydalar sağlı-
yacaktır. Bu hususta ne düşünüldüğünün. 

îatanbulumuzun turistik bi»* köşesini teşkil 
eden Şile Kazasının Üsküdar ile irtibatlı-,yolu
nun tehlikeli virajlarının kaldırılması husu
sunda 1967 programına alınıp alınmadığının 
alınmışsa kaça mal olacağının yazılı olarak bil
dirilmesini rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

T.C. 
Bayındırlık Bakanlığı 14.2.1967 

Bakan 
169 

M'llet Meclisi B.ışkrnhğına 
îlgi : 30.1.1967 gün, 7-309/3323-20518 saydı 

yazınız. 
istanbul Milletvekili Osman Özcr'in yazılı so

rusu aşağıda cevaplandırılmıştır, 

1. Kemerburgaz ayrımı - Ağaçlı Devlet yo
lunun devamlı bakımla iyi bir durumda bulundu
rulmasına çalışılmaktadır. 

Akpmar ve Çiftalan köylcr'n'n yoParı ise 
Devlet veya il yolu ablarına dfıhM de^'ld'r. 

2. Beykoz - Anadolu Kavağı yolu Devlet ve* 
ya il volu ağlarına dâhil değ i ld i 

Bütçe durumumuz Şile - Üsküdar yolundaki 
virajların ele alınmasına şimdilik imkân verme-
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mektedir. Söz konusu yol ilerideki yıllarda göz 
önüne alınabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Etem Erdinç 

Bayındırlık Bakanı 

9. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyü-
ce'nin, Çankırı ile Sungurlu ilçesi arasında yapı
mına başlanılan yolun, ne zaman tamamlanaca
ğına dair sorusu ve Bayındırlık Bakam Etem Er
dinç'in yazılı cevabı (7/312) 

26 . 1 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ye;rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sarıyücc 

Çankırı ile Sungurlu ilçesi arasında yapımı
na başlanan yol Çankırı hududuna kadar ikma1 

olunduğu halde Sungurlu arasına henüz başlan
mamıştır. Bu volun yapımına başlanılması düşü
nülmekte midir, düşünülüyorsa ne zaman başla
nacaktır? 

Bayındırlık Bakanlığı 
Hususi 9.2.1967 

142 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.1.1967 gün, 7-312/3633-20565 sayılı 

yazınız. 
Çorum M'lletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin 

yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Çankırı - Sungurlu il yolunun Kızılırmak -

Şunrrurlu arasının onarımı 1966 yılında progra
ma alınmıştır. Tahm'nî keşfi 3 milyon lira olan 
sö^ konusu yolda bütçe imkânlarımızın müsaadesi 
niabetinde mütaakıp yıllarda da onarım çalışma
larına devam edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Etem Erdinç 

Bayındırlık Bakanı 

10.— Maraş Milletvekili Kemali Bayazıfm, 
Maraş Pınarbaşı yolunun ne zaman bitirilip as
faltlanacağına dair sorusu ve Bayındırlık Bakcnı 
Etem Erdinç'in yazılı cevabı (7/318) 

30 . 1 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâkt 
Duyurulmasını arz ve rica ederim. 

Maraş Milletvekili 
Kemali Bay azı t 

1. 194 Km. tulündeki Maraş - Pınarbaşı yo
lunun Maraş sınırları içindeki 25 Km.lik Püren 
varyantı henüz ikmal edilmemiştir. Bu kısmın 
ne zaman bitirileceği ve yolun tamamının ne za
man asfaltlanacağı? 

2. Maraş vilâyetinin de desteği ile Orman 
îşletmes'nce açılmakta olan 77 Km.lik Maraş -
Andıran yolunun ikmal edilmiyen 7 Km.lik kısmı 
çok yakında yapılacaktır. Bu yolun Karayolla-
rmca devralınarak standart bir yol haline geti
rilmesi düşünülmekte midir? 

TC. 
Bayındırlık Bakanlığı 16.2.1967 

Bakan 
178 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2.2.1967 gün, 7-318/20794-3662 sayılı 

yazınız. 
Maraş Milletvekili Kemalî Bayazıfm yazılı 

sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Maraş - Pınarbaşı yolunun Püren varyantı 
kesimi İkinci 5 Yılık Plânın etüt çalışmalarına 
dâhil olup, söz konusu kes"min 1968 yılında baş
lanılarak 1971 yılında tamalanması düşünülmek
tedir. 

Maraş - Pınarbaşı yolunun asfaltlanması ise 
avnı dönem içinde ve yolun tamalanmasmi mü
taakıp ele alınabilecektir. 

2. Maraş - Andırın il yolurda 1964 yılından 
beri Karayoları Crenel Müdürlüğünce onarım 
çalışmaları yapılmakta olup, bütçe imkânları
mızın müsaadesi nisbetinde mütaakıp yıllarda da 
çalışmalara devam ed'lecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Etem Erdinç 
Bayındırlık Bakanı 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanun tasansına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Ahmet Topaioğh 

ADIYAMAN 
M. Arif At alay 
Ali Turanlı 
AFYON KARA TUŞ AR 
Ali ihsan Ulu bahsi 

AÖRt 
Nevzat Güngör 

A MAS V A 
Ali Celâlettin Topal»» 

ANKARA 
Orhan Alp 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Reoai E t güder 
Zühtü Pehlivanlı 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDİN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
R*»şat Özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
tbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy veren'er : 202 

Kabul edenler : 135 
Reddedenler : G7 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 24G 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

1 BOLU 
Ş. Nihat Bayıamoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUK 
Faik Kırhaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
ö. Doğan öztürkmen 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet N hat A kay 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM. 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
ti ham i Ertem 

ELÂZIÖ 
Ömer Ekon 
Kemi Nedim oğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya | 

1 GAZİANTEP 
Hüseyin tneioglu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 

ISI'AKTA 
Ali thsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Ero£an 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman öze»* 
Kaya özdemir 
t. Hakkı Tokinol 
Osman Nuri Ulusay 
Avdın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZM ÎR 
Mehmet Ali Aytaç 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Oüınüşpala 
Şinasi Osma | 

(Çoğunluk yoktur.) 

1 KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf llacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lûtfi Akdoğan 
tsmet Kapısız 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
tsmjil Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
namit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
öııol Şakır 

MUfiLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
tbrahim Boz 

NİĞDE 
Ya§ar Arıbaş 
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Haydar Özalp 
0111 ) J 

Feridun Tenini Erkin 
Ilanıdi Mağdcn 

Erol Yılmaz Akçal 
KAKAUYA 

Nuri Bayar 
Muslihiddin O ürer 

SAMSl*N 
Kfımran Evliyaoğlu 
Mdnhat Gedik 
Osman Sahino&lu 

ADANA 
Kasım (îülek 
Ali Kareı 
Bekir Tün av 

AMASYA 
Ahmet Dom i ray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
İTiiseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

AYDİN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

BİLECİK , 
İsmail Se'çuk Çakıroglu 

BİNGÖL 
M. Kinin Gündoğdu 

BURDUK 
Fethi Ç< likbns 

ÇANVKKALR 
Cih.ıd Bahan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut BoziloSan 
A M Bozdoffa'ioelu 
Turhan Dilligil 

Namık Kemal Tülczoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

StNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Kara han 
Niyazi özgiiç 

S! YAS 
Tevfik K«»raitan 
Cevad Odyakmaz 

Tahsin Türkay 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Avkan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

[Reddedenler] 

ÇORUM 
Nejdet Vücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Me in Cizıvli 
Tank Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZLĞ 
Nui'ottin Arlıçoglu 

KRZlNCAN 
Adil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğ'u 
Hayri Bnşar 

CrÜMÜŞANB 
Ali İhsan Çel kkan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Salun A ren 

Hüseyin Ataman 
Orhan Erkanlı 
A. Coşkun Kırca 
İlhamı Sancar 
Uuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref B.ıkşık 
Cemal Hakkı Selek 
^rustnfa Uyar 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Turgut. O ölü 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Seyit Faruk önder 

KÜTAHYA 
nimmet Erdog mış 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

Oya kntılmıynnîar] 

H'pma' Sanihrahimogln 
İbrahim Tekin (B.) 
Tahir Yîicekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayı lıoğlu 

Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAIIÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet; Göbekli 

470 — 

URFA 
Necmettin C»vKeıi 
Cemal Güven 

UŞAK 
AM Rıza Akbıyıkoglu 
M. Fahri Ugrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kemal Doğan Sungun 

Oğuzdemir Tüzün 
ORDU 

Raif Ay bar 
RlZE 

Mazhar Basa 
SAKARYA 

Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Orhan Oztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet. Cebi 
Hamdı Orhon 
Ahmet Soner 

TUNCELİ 
Hasan Ün'fi 

URFA 
Behice Ilntko (Boran) 

YOZGAT 
Yusuf Ziya I îa ha dini * 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

Şevki On'er 
Murat Öner 
Muzaffer Ozdag 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 
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Kasiu» Küfrevi 
AMASYA 

Nevzat Şener 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağeıoğlu 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Ali Rıza Çetiner 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türke^ 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

. Sabit Osman Avcı (B.) 
AYDIN 

Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fua t Avcı 
Hüdai O rai 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIÖ 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçıek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz (1.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlı 
Ali Köymen 

GÜMÜŞ ANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Reşat Mursal'oğlu 
Şemsettin Mursalaoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
İsmail ÇataLoğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahmaaı Şeref Lâç 
Selim Sarper 

İZMİR 
Şevket Adalan (I.) 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Settar îksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Enver Turgut 
Lebft Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 

Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
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Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yayeıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Şerafeddin Paker -

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
İlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 

[Açık ü 

Çorum 
Diyarbakır 

Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Misibah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Bedrettin Karaerkek 
Of man Saraç 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

yelikler] 

1 
1 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görcntaş (t. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çettiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
(B.) 

Yekûn 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
tŞLER 

X 1. -• Vakıflar Genel Müdünlüğü 1967 yıl 
Bütçe kaiTan". tasarısı (Millet Meclisi : 1/29C: 

Cumhuriyet Senatosu 1/700) (Millet Meclisi fc 
Sayısı : 195) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967^ 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1967 bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Kamiiısyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe 
ıkanunu tasarlısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi : 1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 205; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 853) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütç<e 
.kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu ra
poruna dair -Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Kanma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/278; Cumhuriyet Senatosu 
1/710) (Millet Meclisi S. Sayısı : 196; Cum-
Ihuriyet Senatosu S. Sayısı : 854) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

X 3. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Büıtçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi : 1/283; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/709) (Millet Meclisi S. Sayısı : 206; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 859) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1967 yılı Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/285; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/708) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 208; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 861) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/286; 
Cumhuriyet Senatosu 1/707) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 207; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 862) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/281; Cumhu
riyet Senatosu 1/711) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 197; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 857) 

[Dağıtma tar'ihi : 11 . 2 . 1967] 
X 7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yı

lı Bütçe kanunu tasarısuve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet M'eclisi 1/287; Cumhuriyet Senatosu 
1/713) (Millet Meclisi S. Sayısı : 199; Cum-



Ihuriye't 'Senatosu S. Sayısı : 863) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

X 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuma dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/284; Cumıhuni-
yet Senatosu 1/714) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
200; Cuırdıumyot Senatosu S. Sayısı : 860) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komlisyom Başkanlıkları tezikereleri (Mil
let Meclisi 1/289; Cumhuriyet Senatosu 1/716) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 202; Cumhuriyet 
ıSenatoısu S. Sayısı : 865) [Dağıtma tarihi : 
11 . 2 . 1967] 

X 10. — .Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kamumu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komlisyonu raporuma dair Cıımu-
niyot Senatosu ve Bütçe Karana Komisyon 
başkanlıkları teskereleri (MİM Meclisli 1/282; 
Cumhuriyet Senatosu 1/715) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 201, Cumlhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 858 [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 11. —• Onmam Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Korniş-

2 — 
yomu raporuma dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/288; Cumhuriyet Sena
tosu 1/712) (Millet Meclisi. S. Sayısı : 198; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 864) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 12. —• Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kanma Komlis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/280; Cumhuriyet Senatosu 1/718) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 204; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 856) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuma dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Kanma Komisyon başkanlıkları tezkereleri! 
(Millet Meclisi 1/291; Cumhurüyöt Senatosu 
1/717) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 867) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


