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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü ile, 
Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçeleri

ne ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasa
rıları tekrar açık oya sunuldu, ise de, oyların 
ayırımı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, ikinci 
oturumda oylamaların tekrarlanacağı bildirildi. 

Verilen öncelik önergelerinin kabulü üzeri-
ne; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile, 
Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunları

na ve 
1967 Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği

şiklik yapılması ve 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı 

Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun 
tasarılarının maddeleri kabul olunarak tümleri 
açık oya sunuldu ise de, oyların ayırımı sonun
da çoğunluk sağlanamadığı, oylamaların ikinci 
oturumda tekrarlanacağı bildirildi. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerin
de bir süre görüşüldü. ,, 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

«. İkinci Oturum 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı, 

Karayolları Genel Müdürlüğü ile, 
Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçeleri

ne ek ödenek verilmesi, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile, 

Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe kanunları
na ve 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki ka
nun tasarıları tekrar açık oya sunularak oylarm 
ayırımı sonunda kanunlaştıkları bildirildi. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi kabul 
olundu. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1988 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının maddeleri kabul olunarak tü
mü açık oya .sunuldu ve oyların ayırımı sonun
da kanunlaştığı bildirildi. 

Tarım Bakanlığı ve 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul olundu, 
Devlet Üretme Çiftlikleri ve 
Orman Genel Müdürlükleri 1968 yılı Bütçe 

kanunu tasarılarının maddeleri kabul olunarak 
tümleri açık oya sunuldu ise de, oyların ayırı
mı sonucunda çoğunluğun sağlanamadığı, oyla
maların gelecek birleşimde tekrarlanacağı bil
dirildi. 

24 . 2 . 1988 Cuma günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 20,30 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
t amal Arar Kenan Aral 

Kâtip 
Tokat, 

Bedrettin Karacrkek 

GSLEIT KÂĞITLAR 

TEKLİF 
1. — Rize Milletvekili ismail Sarıgöz ve iki 

arkadaşının, 3 . 1 . 1961 tarih ve 205 sayılı Or
du Yardımlaşma Kurumu Kanununun 28 ncı 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi (2/662) 
(Millî Savunma Komisyonuna) 

TEZKERE 
2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1DG5, 

Bütçe yıl'. Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/870) (Sayıştay Komiayonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkan/ekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Konya), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — îfaillet Meclisinin 50 nci Birleşi mini açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 •yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/4.27; Cumhuriyet Senatosu 1/87i) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1045) 

A) Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı ^Büt
çesi üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Grupları adına söz almış bulunan arkadaş
larımızın isimlerini okuyorum. 

O. H. P. Grupu adma Ferda Güley, Güven 
Partisi Grupu adına Süreyya Koç, M. P. Grupu 
adına Hüseyin Ataman, T. i. P. Grupu adına 
Behice Boran, A. P. Grupu adına Cevad Od 
yakmaz. 

Buyurun Sayın Ferda Güley, sata 10,02, 
C. H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 

(Ordu) — Yüce Meclisin sayın üyeleri; 1968 
malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunnn 
görüşlerini açıklamaya başlamadan önce, Yüce 
Kurulunuzu ve bütçelerinin görüşülmesi müna
sebetiyle burada bulunan mümtaz ve pek değerli 
temsilcilerinin varlıklarında, millî beka ve mev
cudiyetimizin temeli ve timsali olan kahraman 
ve fedakâr Türk Silâhlı Kuvevtlerini engin say
gı, sevgi ve güven duygularımızla selâmlarız. 

Aziz arkadaşlar; Millî Savunma politikasının, 
topyekûn millî güvenlik konsepti içinde, dış po
litika ile bağlantılı bir karekter taşıdığı açık bir 
gerçektir. Bu gerçeğe ilâveten, milletlerarası bir 
savunma örgütü içinde bulunmamız ve özellikle, 
bu savunma örgütü içinde bulunmamızın sonu
cu olarak bizimle müttefikimiz Amerika arasın

da millî egemenlik haklarımızla, millî çıkarla
rımızla yüzde yüz çelişik bâzı ikili anlaşmalar 
yapıldığının kamu oyunca artık bilinir hale gel
miş olması, son birkaç yıldan beri Millî Savun
ma Bakanlığı bütçe müzakerelerindeki dış poli
tika payını çok genişletmiş, bu müzakereler âde
ta Dışişleri Bakanlığı Bütçe müzakereleri haline 
sokulmuştur. Biz, bugün yapacağımız konuşma
da, arz ettiğimiz nedenlerle dış politikaya kayan 
ağırlığı, Millî Savunma Bakanlığının kendi büt
çesine ve bünyesine çekmeye çalışacağız. 

Sevgili arkadaşlar, 1968 malî yılı Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesi, Bütçe Karma Komis
yonunda yapılan değişikliklerden sonra Yüce 
Meclisin huzuruna, 

3 797 973 501 lira cari harcamaları, 
82 280 000 lira yatırım harcamaları, 

100 500 000 lira transfer harcamaları kar
şılığı : 

3 980 753 509 lira olarak gelmiş bulunmakta
dır. 1967 Millî Savunma bütçesinden 55 milyon 
lira civarında bir fazlalık gösteren bu yılki Millî 
Savunma Bütçesi, 1968 malî yılı genel bütçesi
nin yüzde 18,4 üne tekabül etmektedir. 

Değerli arkadaşlarımız, bu küçük artışı ni
çin zahiri saydığımızı açıklamadan önce, bu yıl
kı Millî Savunma Bütçesinin strüktürü ile ilgili 
önemli bir hususa değinmek istiyoruz: Bu yıla 
kadar (A/2) işaretli yatırım harcamaları cetve
linde yer alan Millî Savunma yatırım ve hizmet
leri, bu yıl üretken olmıyan yatırımlar sayılarak 
(A/l) cari harcamalar cetveline dâhil edilmiş
tir ve bundan dolayıdır ki, bu senekı Millî Sa
vunma Bütçesi, 1967 bütçesine nazaran, cari 
harcamalarda yüzde 11,12; transfer harcamala-

i rmda yüzde 14,83 bir artış göstermesine karşı-
[ lık, yatırım harcamalarında yüzde 81,23 oranm-

337 — 



M. Meclisi B : 50 

da bir azalış göstermektedir. Tutarı 483 303 000 
liraya varan bu yatırım hizmetlerinin bu yılki 
bütçede (A/l) cetveline kaydırılmasını Hükü
met, ikinci Beş-Yıllık Plânın Millî Savunma 
alt yapı harcamalarını cari harcamalar saymak
ta olması gerekçesine bağlamaktadır. Plân buy
ruğuna uymak, şüphesiz bir kusur değil, aksine, 
öğüleoek bir tutumdur. Fakat, Birinci Beş Yıl
lık Plânda da aynı hükme paralel bir hüküm 
bulunmasına' rağmen, bu bütçeden evvelki Millî 
Savunma bütçelerinde, yatırım harcamalariyle 
ilgili olarak uygulanan usulden niçin vazgeçil
diğinin başka nedenleri olmak gerekir. Cari har
camaların yıl içinde Hükümetçe nasıl kolaylık
la kısılıp kesildiğini bilenler için, yatırım hiz
metlerinde bu kadar büyük bir kısmın cari har
camalar cetveline aktarılmasını endişe ile kar
şılamamak elbette mümkün değildir. 

Aziz arkadaşlar, yatırım demek, sabit serma
ye teşkili demektir. Sabit sermayenin belli -
başlı unsurları da inşaat, makina ve teçhizattır. 
Hal böyle iken Millî Savunmanın yapılarını, ma
kina ve teçhizatını yatırım saymamak akla ve 
mantığa aykırıdır. Millî Savunma bütçesindeki, 
örneğin bir askerî cezaevini tüketken, Adalet 
Bakanlığı Bütçesindeki bir cezaevini üretken 
saymak mantık ölçüsüne nasıl sığabilir? Memle
ket ekonomisine katkıda bulunduğu inkâr edile-
miyecek olan, sivil havacılığın da faydalandığı 
askerî hava meydanlarını, atılan bir mermi gibi 
ziyan olmuş nitelikte görmek, özelikle geniş yan 
imalat sanayii kollarına hitabedici karekteriyle 
sanayiimize, hattâ ticaret filomuzun gelişmesi
ne de hizmet eden gemi yapma ve onarım har
camalarını üretken olmıyan yatırım saymak hav
salanın kolay alacağı bir şey değildir. 

r 

Sayın Millî Savunma Bakanımız, Bütçe Kar
ma Komisyonunda yaptıkları takdim konuşma
sında aynen: «Millî Savunma harcamaları tü
ketici harcama sayılmaktadır. Halbuki Türk 
Silâhlı Kuvvetleri memleket kalkınmasına direk 
ve endrekt yönlerden katkıda bulunmaktadır.» 
dediler, kendilerinden soruyoruz: Bu beyanları 
ile bugün Yüce Mecliste savunacakları Millî Sa
vunma Bütçesi arasında bir çelişme yok mudur? 

Şimdi de 55 milyon civarındaki artışı niçin 
zahirî saydığımızı açıklıyalım; Bu seneM büt
çede kıta tazminatı karşılığı olarak 208 milyon 
lira vardır. Bu 1968 bütçesinde 55 milyonluk bir 
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artış değil, aksine 150 küsur milyon liralık bir 
fiilî azalış olduğunu gösterir. Gerçekte ise 1968 
Millî Savunma Bütçesinin 1967 Millî Savunma 
Bütçesinden azalışı bundan ibaret de değildir. 
Hükümet, Millî Savunma ve Genel Kurmay 
Başkanlığı müşterek çalışmalariyle 1967 mev
cutları üzerinden hazırlanıp kendisine verilen 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçe teklifinin yö
netim giderlerinden, yiyecekten 117 700 000 giye
cekten 73 milyon; savaş gereçlerinden 173 mil
yon liralık önemli kesintiler başta olmak üzere, 
413 700 000 liralık bir kesinti daha yapmıştır 
ki, bu yıl kadro mevcutlarının arttığı ve fiyatla
rın Hükümetin kabul ve ilân ettiği gibi yüzde 
4,43 oranında değil, bunun çok üzerinde yük
seldiği de göz önünde tutulursa, gerçek azalışın 
600 milyonun üstünde olduğu ve Millî Savunma 
Bütçesinin bu yılki genel bütçeye oranının yüzde 
16 civarına düşmüş bulunduğu meydana çıkar. 
Hükümet yıl içinde ya bu miktarda bir ek öde
nek talebiyle Meclislerin huzuruna gelecek, ya 
da, İktisadi Devlet Teşekküllerine olan borcu-
riun\üstane bu miktarda yeni bir borç ilâve ede
cektir. 

Sevgili arkadaşlar; 1968 malî* yılı genel büt
çesi, 1964 malî yılı genel bütçesinden 8 milyar 
fazladır, yani beş yıl içinde genel bütçemiz yüz
de 59 oranında bir yükseliş kaydetmiştir. Hal
buki, aynı beş yıl içinde Millî Savunma Bakan
lığı Bütgesi 1 070 000 000 yani yüzde 36 oranın
da yükselebilmiştir. Geçen malî yılın genel büt
çesinden Millî Savunmaya düşen pay yüzde 20,9 
idi. Bu seneki bütçede bu miktar; daha evvelde 
söylediğimiz gibi zahiren yüzde 18,4 e gerçekte 
ise yüzde 16 jpivarmda bir rakama düşmüş bıi-
lunuyor. 

Bütün bunları, artan millî gelirimizin ekono
mik ve sosyal kalkınma ile Millî Güvenlik ve 
Millî Savunma harcamaları arasında dengeli 

i bir şekilde paylaştırılmadığını, özelikle millî ve-
I cibelerimizin çok daha büyüdüğü 1968 yılında 
| daha da bozulduğunu Yüce Meclise göstermiş ol

mak için arz ediyoruz. Gerçi 21 milyar 600 kü
sur milyon liralık bütçemizin 4 milyara çok ya
kın bir kısmını Silâhlı Kuvvetlere ayırmamızın, 
aslında gayrisâfi millî hâsılası çok düşük olan 
fakir milletimiz için büyük bir fedakârlık oldu
ğu inkâr edilemez. Gayrisâfi millî hâsılasından 

' fert başına 6 800 lira düşen Yunanistan'dan fer-
j din millî Millî Savunma harcamasına * katkısı 
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yılda 244, bu katkıdan bir Yunan askerine dü
şen pay yılda 13 145 liradır. Gayrisâfi millî 
hâsılasından fert başına 2 587 lira düşen Tür
kiye'de, ise, ferdin Millî Savunma harcamasına 
katkısı yılda 119, bu katkıdan bir Türk Aske
rine düşen pay yılda 7 305 liradır. Yani Millî 
Güvenlik ve Millî Savunması için fedâkârlıkta 
bulunan millet sadece biz değiliz. Diğer milletlör 
de hürriyetlerinin ve emniyetlerinin bedelini 
ödemektedirler. 

Aziz arkadaşlarımız, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
için millî bütçemizden yaptığımız bu fedâkâr
lık, üstelik 1949 yılından beri önemli bir dış yar-

• dunla da desteklenmektedir. Yapılanmış askerî 
yardımların yıllık ortalaması 1 235 000 000 lira
dır ki, bu, Millî Savunmamızın topyekûn sahibol-
duğu imkânın ortalama olarak yüzde 27;50 si
nin dış askerî yardımlar teşkil ettiğini gösterir. 
Bütün bunlara rağmen NATO standartlarına 
erişmek şöyle dursun, «kabul edilebilir asgari 
standartlara» ulaşabilmemiz için üç yıllık bir 
dönemde her yıl 9 milyar lira tutarında bir fi
nansmanla ilâve desteğe ihtiyacımız var. Daha 
onca, bir askerimize düşen yıllık harcama payını 
söylemiştik: 7 805 lira. Bu pay, NATO ortala
masında yaklaşık olarak 66 000 Türk Lirasıdır. 
Bu büyüklükte bir payla desteklenen her hangi 
bir NATO askerî ile, bundan 9 misli küçük bir 
payla desteklenen Mehmetçiğimizi yan yana ge
tirmek ve bir savaşta ikisinden aynı savaş po
tansiyelini beklemek hiçbir insaf duygusuyla 
bağdaşamaz. 

Evet, lojistik sorumluluğu millî sorumluluk 
sayan bir NATO vecibesi vardır. Fakat NATO -
nun kabul ettiği bir prensip daha vardır. NATO 

^ savunma yükünün âdilâne taksimi gördüğü
müz dış askerî yardım ortalamasının yılda 
1 235 000 000 lira civarında olmasına rağmen, 
silâh altında tuttuğumuz kuvvetin büyüklüğü 
nazarı itibara alınırsa bu prensibin gerçekten 
âdilâne işlediği iddia edilemez. 

Değerli arkadaşlarımız; bu seneki Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinde Kara Kuvvetleri
mize yüzde 52,32 oranında bir pay düşmektedir. 
Kadro mevcutlarının göçen yıla nazaran bü
yümüş, ihtiyaçların artmış ve fiyatların da çok 
yükselmiş olmasına rağmen, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin esas unsuru olan Kara Kuvvetlerimiz 
geçen yıla nazaran yüzde 5,47 oranında daha kü-
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çülmüş olan bu payın içine kendisini sığdırmak 
zorunluğu ile karşı karşıyadır. 

Aziz arkadaşlar, Kara Küvetlerimizin bir 
yığm ihtiyaçları var. Bunların içinde en âcil 
ihtiyaçlarından biri portatif karyola ve uyku 
tulumunun teminidir. Portesi 84 milyondan iba
ret olan bu ihtiyaç geçen yıl karşılanamadığı 
için son Kıbrıs harakâtı sırasında erlerimiz bu 
kış ve yağmur mevsiminde çok büyük sıkıntılara 
mâçuz kalmışlardır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin hayati önemde diğer 
bir ihtiyacı da sefer stoklarının ikmalidir. 
Sefer stoklarının ilk 30 günlük miktarla
rının 2 milyar 37 milyon • lira tutarın
daki karşılığının- 1965 bütçesinden itibaren 
10 yılda ikmali Millî Güvenlik ve Ba
kanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş ol
masına'rağmen, şimdiye kadar bu maksatla Millî 
Savunma Bütçelerine tek kuruş konulmamıştır. 
Bu derecede önemli bir millî güvenlik ve millî 
savunma ihtiyacının 4 yıldır karşılanamamış 
olması kaygılandırıcı bir haldir. Biz, O. H. P. 
Meclis Grupu olarak, 84 milyon liralık porta
tif karyola ve uyku tulumu ihtiyacının 1968 yılı 
içinde, sefer stokları ihtiyacımızın da 1969 büt
çesinden itibaren 10 yıl içinde mutlaka realize 
edilmesini dilemekteyiz. 

Bu seneki bütçemizden Deniz Kuvvetlerimi
ze düşen pay ise yüzde 13,35 dir. Sahillerinin 
uzunluğu 7 000 kilometreyi bulan Türkiye'nin 
ve Türk Milletinin, özellikle çıkarma gemileri 
bakımından bizden 65 kat büyük kapasiteye sa-
hibolan ve mal karşılığı Almanya'ya ısmarladığı 
4 modern denizaltının yapımından sonra, deniz 
üstü gemilerinde olduğu gibi, denizaltı gemileri 
bakımından da kendisini bizimle eşit duruma 
sokacak bir Yunanistan realitesi muvacehesin
de, Deniz Kuvvetlerimize bu kadar küçük bir 
millî savunma payı ayırmak zorunda bulunması 
esef edilecek bir şeydir. Biz, Deniz Kuvvetleri
mize, bizi. Yunanistan'la denge halinde tutmak 
istiyen NATO'nun açısından değil, kendi millî 
güvenlik ve millî savunma şartlarımızın gerek
tirdiği açıdan bakmaya ve bu idrakin tedbirle
rini biran evvel almaya mecbur bulunduğumuz 
kanısındayız. 

Fonksiyonunun önemi ve özelliği dolayısiyle 
yaşamasında ve çalışmasında barış - savaş farkı 
olmıyan ve her hangi bir vatan tehlikesinde ilk 
anda hizmete giren hava kuvvetlerimizin son 
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15 yıla ait millî savunma payı ortalaması yüzde 
16 olmuştur, (ki bu yıl bu pay yüzde 15,29 dur. 
Yunanistan Hava Kuvvetlerine bu yıl düşen 
millî savunma payı isç yüzde 18,16 dır.) Bu ra
kamlar millî ve milletlerarası görevleri bir sa
vaşın ilk ânında başlıyan bu vurucu gücümüze 
de gördüğü hizmetle orantılı bir açıdan baka-
madığımız ve kendisine millî güvenliğimizin ge
rektirdiği ölçüde bir büyüme ve gelişme payı 
ayıramadığımızı göstermektedir. 

Aziz arkadaşlar; 
Bir ordu insan, ateş ve 'hareket gücünün 

muhasalasıdır. Gelişmiş memleketler insan gü
cüne millî savunma bütçelerinde ortalama yüzde 
30 - 35 oranında bir pay ayırmakta ve geri ka
lan parayı ateş, hareket ve millî savunma bilim
sel araştırmaları için kullanmaktadırlar. Bizde 
ise durum maalesef aksidir : 1967 Millî Savun
ma Bütçesinde cari harcamalar tutarı yüzde 
87,11 idi. 1968 bütçesinde ise 483 milyon 303 bin 
liralık yatırım hizmetlerinin de cari harcamalar 
cetveline ithal edilmiş olması dolayısiyle bu 
oran yüzde 95,97 ye yükselmiş bulunuyor. 

Türk Milleti olarak önümüze yukardan beri 
sıraladığımız bu çıplak gerçekler çıkınca «O hal
de ne yapalım?» sorusu soruluyor ve bu soruya 
genellikle : «Silâhlı Kuvvetlerimizin insan gü
cünü biz de ateş ve hareket gücü lehine azalta
lım» Yani «zırhlı ve mekanik tümenlerimizi ço
ğaltalım», ya da silâhlı kuvvet yönünden hiçbir 
alternatif göstermeksizin «sosyal ve ekonomik 
kalkınmamız lehine Kara Kuvvetlerimizi yüzde 
50 azaltalım.» cevabı veriliyor. Zırhlı ve meka
nik tümenlerimizi çoğaltmak teklifi beraberinde ' 
getirdiği şu gerçeklerle birlikte değerlendiril
mek lâzımdır : 

1. Bir zırhlı veya mekanik tümen bir piya
de tümenine nazaran ikmal kademelerinin derin
liği dolayısiyle insan mevcudu bakımından çok 
farklı değildir. 

2. Bir zırhlı veya mekanik tümenin kurulu
şu, idame, atış ve akar yakıt masrafı bir piyade 
tümeninin masrafından en az üç misli daha faz
ladır. 

3. Zırhlı ve mekanik birlikler her branştan 
çok sayıda bizde olmıyan teknik personele ihti
yaç gösterir. 

4. Ve nihayet zırhlı veya mekanik tümen 
demek, üstün hava desteği demektir. Birincisine 
sahibolunca ikincisine de mutlaka sahibolmak 

ve bunları başka bir milletten temin edeceğimize 
göre de o «başka millet» e daha çok tabiî hale 
girmek gerekir. 

Zırhlı ve mekanik tümenler sistemine geç
mek, Silâhlı Kuvvetlerimizde yayan yürüyen tek 
er bırakmamak bir idealdir. Fakat yeter kapa
siteli bir millî harb sanayiine sahibolmadığımız, 
hudutlarımız üzerinde bekliyen hasım kuvvet
lerin büyüklüğü, nüfufcu bizden 4 defa küçük 
Yunanistan'ın 4 ü çekirdek 11 piyade tümenine 
sahip bulunduğu gerçekleri muvacehesinde Si
lâhlı Kuvvetlerimizde hele zırhlı ve mekanik tü
men lehine de olmaksızın, her hangi bir azaltma 
yapılmasını bugün için doğru ve mümkün gör
memekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Güley 20 dakikalık vak
tiniz dolmuştur. Şayet konuşmanız daha süfe-
cekse ve on dakika içinde bitirebilirseniz Yüce 
Meclisin tasvibine sunacağım. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — On dakikada 
bitiririm efendim. 

BAŞKAN — C. H. P, Sözcüsünün on dakika 
daha, konuşmasının uzatılmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 

»(Devamla) — Bu konuyu kapatmadan şu husu
su da Yüce Meclise saygıyla arz ederiz : özel
likle Kıbrıs millî sorunumuzun meydana çıkar
dığı bir ihtiyacolarak, biz, birliklerimizin bir 
kısmını amfibik ve komando birlikleri haline ge
tirmek ve yeni paraşüt ve hava indirme birlik
leri teşkil etmek zorunluğunda bulunduğumuz 
kanısındayız. 

«O halde ne yapalım?» sorusuna verilen bir 
cevap da askerlik süresinin ya doğrudan doğru
ya, ya da öğrenim derecesiyle orantılı olarak 
indirilmesidir. Halbuki bugünkü 24 aylık süre
nin 8 aya yakın bir kısmını okuma - yazma okul
ları ve türlü teknik kurslar massediyor. Tek er 
eğitiminin 4 aydan, birlik eğitiminin 1 yıldan 
aşağı olamıyacağı da tecrübelerle sabit olmuş 
bir gerçektir. Batı - Almanya'da askerlik süresi 
18 aydır. Çünkü her er orduya çoğu yüksek öğ
renim yapmış ve bütün teknik branşlarda yetiş
miş eleman olarak gelir. Buna karşılık bize ben
zer durumda bulunan Yunanistan'da askerlik 
süresi Kara ve Hava Kuvvetlerinde 2, Deniz 
Kuvvetlerinde 3 yıldır. Bu sebeple biz, fiilî as-

— 340 — 



M. Meclisi B : 50 24'. 2 . 1968 O : 1 

kerlik hizmetinin zararına olan bu güçlükler ve 
imkânsızlıklar bertaraf edilinceye kadar, asker
lik süresinin azaltılmasının, hele Anayasamızın 
genel eşitlik ve öğrenimde fırsat eşitliği ilkele
riyle çelişme haline düşmeyi göze alıp öğrenim 
derecesiyle orantılı bir şekilde azaltılmasının 
karşısında bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri; 
«O halde ne yapalım?» sorusuna biz, C. H. P. 

Meclis Grupu olarak, silâhsızlanma çalışmaları 
olumlu bir sonuca varmadıkça, jeopolitik duru
mumuz, nükleer stratejide son yapılan değişik
lik ve Kıbrıs millî sorunumuz dolayısiyle millî 
vecibelerimizin daha fazla genişlemesi gerçek
leri muvacehesinde bugün için ancak şu cevap
ların verilebileceği görüşündeyiz : 

1. Millî kaynaklarımızı geliştirerek, top-
rakaltı - topraküstü servetlerimizi değerlendi
rerek, yeni vergi reformları yaparak, kullanıl-
mıyan vergi rezervlerine inerek gayisâfi millî 
hâsılayı süratle büyütmek ve bu büyümeden 
millî güvenliğimiz ve millî savunmamız için bu
günkünden daha geniş, daha büyük pay düş
mesini sağlamak. Temel cevap budur. 

2. Amerikan askerî yardımı başlayınca 
5591 sayılı Kanunla bir iktisadi Devlet Teşek
külü haline getirdiğimiz harb sanayiimiz, bu te
şekkülün kötü ve partizanca kullanılmasının so
nucu olarak, karakterini ve istikametini kaybet
ti. 10,5 luk obüs topu yapabilecek, imal ettiği 
bombaları Yunanistan'a satabilecek derecede 
gelişen harb sanayiimizin kapısına kilit vuruldu. 
Ne kadar büyük hata edildiğini ancak 1960 tan 
sonra anlıyabildik. Bu idrakin mahsulü olarak 
Millî Savunma Bütçesine son yıllarda konulan 
ödeneklerle bugün Gölcük'te refakat muhribi, 
çıkarma gemileri, Eskişehir'de jetlerimizin re
vizyonunu ve tanklarımızın palet yenilemelerini 
yapıyoruz. Bu kımıldayışı bir ayağa kalkış ha
line getirmemiz ve kendi millî kaynaklarından 
ve millî harb sanayimden beslenen bir Türk Si
lâhlı Kuvvetleri, dolayısiyle dış politikada muh
tar Türkiye hedefine en kısa zamanda emniyetle 
ulaşabilmemiz şarttır. Bu sebeple biz. C> H. P. 
Meclis Grupu olarak : 

A) Millî harb sanayiimizin ilk aşamada Si
lâhlı Kuvvetlerimizin silâh ihtiyacını karşıla
makla doğrudan doğruya görevli ve sorumlu bu
lunan Millî Savunma Bakanlığı emrine verilme
sini, 

B) İkinci aşama olarak da ekonomik ve sos
yal kalkınma çabamızın ilk hedeflerine ulaşa
cağı 1972 yılında Üçüncü Beş Yıllık Plânın hi
mayesi altına alınmasını arz ve teklif ediyoruz. 
Temelin üstündeki cevap da budur. 

3. Üçüncü cevabın Silâhlı Kuvvetlerimizin 
sosyal ve ekonomik kalkınma çabamıza bugün
künden daha geniş ölçüde iştirakinin sağlanması 
şeklinde verilebileceği görüşündeyiz. Ger^i, Si
lâhlı Kuvvetlerimizin her yıl 50 bin ere okuma -
yazma öğreterek, çeşitli kurslarla yılda 75 bin 
sanatkâr er yetiştirerek, ağaçlandırma ye kar
deş köy çalışmaları ile ve nihayet Kızılaya en 
büyük kan desteği ve kaynağı olarak topluma 
ve toplum kalkınmasına önemli bir katkıda bu
lunduğu muhakkak olmakla beraber, bu yardım
ların eğitim ve askerlik hizmetlerinin gerekle
rine zaran olmadan, örneğin kış aylannda, 
plânlı bir şekilde daha da genişletilmesi ve Si
lâhlı Kuvvetlerimizin sosyal ve ekonomik kal
kınmamıza daha büyük katkıda bulunması im
kânı araştırılmalıdır. 

4. Dördüncü ve son cevabımız lüzumsuz 
masrafların kaldırılmasiyle ilgilidir. Millî Sa
vunma, Genelkurmay ve Silâhlı kuvvetler kuru
luşlarında ve askere alma, eğitim ve istihdam 
rejimlerinde reorganizasyona gidilerek Silâhlı 
Kuvvetlerimizi inkişaf hedefinden uzaklaştırıp 
idame noktasına iten âmiller arasında bir ölçü
de ağırlığı bulunduğu muhakkak olan lüzumsuz 
masraflardan Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi
ni kurtarmak ve bu yoldan elde edilecek tasar
rufu Silâhlı Kuvvetlerimizin inkişaf harcamala
rında kullanmak lâzımdır. • 

Bu beyanımızı daha da anlaşılır şekle soka
lım : 

Bugün Genelkurmay ve başta Kara Kuvvet
leri, 3 kuvvet komutanlıklarında birbirine pa
ralel, aynı görevi gören daireler bulunuyor ve 
bu dairelerde kalabalık sayıda subay ve diğer 
personel istihdam ediliyor. 

14 kara tümenimize karşılık bugün 10 kolor
du karargâhı var. 

Millî Savunma Bakanlığı ve kuvvet komu
tanlıklarına bağlı, her türlü rantabilite hesabın
dan uzak olarak kurulmuş bugün ceman 46 as
kerî hastane, sanatoryum ve pravantoryum mev-
cudolup, Gülharie Askerî Tıp Akademisi hariç, 
bu askerî sağlık kurumlarının hepsi subay ve 
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astsubay aileleri. dışında sivil halka kapalıdır. | 
Boş yataklar hasta; dolu, idareci ve doktor kad-
rpları da çoğu zaman iş, beklerler. 

Millî Savunma Bakanlığının ve 3 kuvvet ko
mutanlığının ayn ayrı satınalma ve muayene 
kurumlan vardır ve i bunlar bazan aynı şehirde 
aynı maddeyi birbirinden farklı fiyatlarla satın-
alırlar. 

Bugün merkez nüfusu 2 - 3 bin olan küçük 
bir ilçede kirası yüksek bir askerlik şube binası, 
bu; şubede aylığı yüksek albay rütbeli bir şube 
başkanı ve birçok askerî memur, sivil personel 
ve er mevcuttur. Askerlik daireleri ise çok da
ha pahalı niteliktedir. 

Biz, Millî Savunma Bütçemizin, gerekli reor-
ganizasyon tedbirleri alınarak bu ve bunun gibi 
lüzumsuz, masraflardan Silâhlı Kuvvetlerimizin 
inkişafı lehine ciddî tasarruflar yapılabileceği 
kanısındayız. 

Aziz ve sevgili arkadaşlarımız; 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi görüşülür

ken bunların mutlaka ele alınması, eleştirilmesi 
ve değerlendirilmesi gerekli. Çünkü bu bütçeden 
pay alan birçok önemli harcama üniteleri var. 
Bu ünitelere ait sorunları sorular halinde tesbit 
ettik, bunlardan birini şimdi biz soracağız, di
ğerlerini huzurunuzdan ayrılırken okunup zap
ta geçmesi ve Sayın Millî Savunma Bakanımız 
tarafından sözlü; veya yazılı olarak cevaplandı
rılması ricasiyle Yüksek Başkanlığa takdim ede
ceğiz. 

Konuşmamızın son bölümüne geçmeden ev
vel o sormak istediğimiz soruyu müsaadenizle 
soruyorum : Son Yüksek Askerî Şûrada askerî 
yargı ile,ilgili olarak 1961 den sonra çıkmış bu
lunan kanunlarda ve Askerî Ceza Kanununda 
önemli, değiştirmeler yapılmasının teklif edildi
ği yolunda basına bâzı haberler aksetmiştir. 
Yüksek Askerî Şûrada Anayasaya aykırılığı .ba
sında bilim adamları tarafından açıkça tesbit 
edilmiş bulunan böyle teklifler gerçekten müza
kere konusu, olmuş mudur? Olmuşsa müzakere
lerin mahiyeti ve konularda Millî Savunma Ba
kanlığının görüşü nedir? 

Muhterem arkadaşlar, şimdi konuşmamızın 
son bölümünde millî savunma politikamızın dış 
politika ile bağlantılı niteliğinin kaçınılmaz ge
reği olarak NATO konusundaki görüşlerimizi 
birkaç kısa çizgi ile arz edeceğim. | 
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.Aziz arkadaşlar, nükleer silâhların tahrip 
gücünden doğan caydırma tesirinin bugün nük
leer güce sahip iki büyük devlet arasında deh
şet dengesi denilen bir denge kurmuş olması 
dolayısiyle NATO savunma stratejisinde son 
yapılan değişiklikler; yani nükleer silâhlarla 
kütlevi veya topyekûn mukabele prensibi yeri
ne, elâstiki mukabele prensibinin kabul edilme
si, Amerika ve Rusya'nın yararına, fakat her 
iki bloka mensup devletlerin, özellikle Rusya 
hududunda bulunan kanat devletlerin zararına 
olmuştur. Amerika'nın son NATO toplantısında 
nihayet diğer NATO üye devletlerine kabul et
tirmeye muvaffak olduğu bu önemli değişiklik
le, ellerinde atom gücü bulunan bu iki büyük 
devletin topraklan dolaylı olarak bir nükleer 
savaşın dışına çıkanlmış; iki bloka mensup her 
hangi iki devlet arasında patlak verecek bir har
bin taktik atom silâhlan ve diğer konvansiyo-
nel silâhlarla yapılması cihetine gidilmiştir ki, 
bu, tatbikatta Sovyetlere daha geniş lokal nük
leer silâh kullanmak serbestliği kazandıracak 
ve bu kazanç özellikle Sovyetlere hemhudut olan 
kanat devletlerin sırtından çıkarılacalîtır. Şu 
halde bizim de Türkiye olarak, NATO strateji
sinde yapılan bu çok önemli değişiklikle oran
tılı biçimde kendi millî güvenlik ve millî savun
ma startejimizde ve NATO içindeki yerleşme 
statümüzde değişiklik yapmamız gerekmekte
dir; 

Kendi millî güvenliğimiz ve millî savunma
mızla ilgili olarak. NATO'dan ve Amerika'dan 
bu son değişiklik üzerine istiyeceğimiz ilk hu
sus : Türkiye'nin, Sovyetlerin eline verilmiş olan 
«daha geniş lokal nükleer silâh kullanma ser
bestliği» ne hedef teşkil etmemesi için toprak
larımız üstünde bulunan stratejik nitelikteki 
nükleer silâhlardan ve bu silâhlann bulunduğu 
üslerden arınmasıdır. 

ikinci istiyeceğimiz husus da : Memleketi
mizde bulunan taktik nükleer silâhlan, keşif ve 
dinleme üslerini kendi inisiyatifimizle kullana
bilme hakkıdır, Eğer bu hak Türkiye'ye veril
mezse faydalanamadığımız bu silâhlardan ve 
üslerden zarar görmemek için bu tür nükleer 
silâhların ve üslerin de Türkiye'den uzaklaştı
rılması gerekir. 

Her hal ve kârda, Türkiye, NATO içinde 
NATO'nun amacına uygun olarak savunucu bi-
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çimde, yer almalı, Sovyetlere saldırı için kulla
nılması imkânları ortadan kaldırılmalıdır. 

NATO ile ilişkin bu çok önemli iki noktaya 
değindikten sonra, C, H. P. Meclis Grupu ola
rak yine bu konudaki diğer bir iki husus üze
rinde kısaca görüşlerimizi arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Güley, Meclisin kararı 
gereğince 10 dakikalık müddet de dolmuştur. 
Eğer direnirseniz Meclisin kararına iktiran et
mesi gerekir. 

0. H. P. GRUPU ADINA, FERDA GÜLEY 
(Devamla) — Bir sayfam kaldı Saym Balka
nım. 

BAŞKAN — O zaman suiistimal kapılarını 
açmış oluruz. Ben Başkan olarak objektif hare
ket etmeye mecburum. 

Sayın Güley bir sayfam kaldı diyor. O bir 
sayfalık yazılı nutkunun da okunması hususunu 
Yüce. Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi buyurun efendim, 
C. H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 

(Devamla) — 
1. —• Deniz Kuvvetlerimize NATO içinde, 

millî vecibelerine ilâve olarak «Kuzey - Doğu 
Akdeniz Saha Komutanlığı - Comednoreast» so
rumluluğu verilmiştir. Adı Kuzey - Doğu Akde
niz Saha Komutanlığı olan bu sorumluluk alanı 
Çanakkale Boğazını ve Karadenizi içine ' alıyor. 
Akdeniz'de de sadece karasularımız bize bıra
kılmış, buna karşılık bütün Akdeniz ingiltere'
ye ve bütün, Ege Denizi - adeta Marmara gibi 
bir içdeniz sayılarak - Yunanistan'a verilmiş
tir. Kılbns Millî sorunumuzun ortaya çıkardığı 
çıplak gerçekler önünde, tamamen aleyhimize 
olan bu paylaşma biçimini NATO'ya değiştirt-

,mek ve Ege Denizinin yaramı ve Doğu Akdeni-
zin Kı/brısı da içine alan 40 millik kısmını De
niz Kuvvetlerimizin sorumluluk sınırı içine sok
turmak için bütün ağırlığımızı öne sürmeliyiz. 
Kıbrıs'la ilgili bir millî vecibe harekâtında Yu
nanistan'ın Ege Denizini bize tıkamak ve ikma
limizi yaptırmamak için bu denizdeki adalarını 
Lozan Anlaşmasına aykırı olarak silâhlandırdığı 
gerçeği önünde Türk Ulusu, bugünkü NATO de
niz ve hattâ hava statüsünün devam ettirilme
sine razı olamaz. 

2. — Bir başka husus da şudur : Napoli'deki 
Güney Avrupa Başkomutanlığına bağlı olan 

Güney Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı bir 
italyan Orgenerali olduğu halde, İzmir'deki Gü
ney -Doğu Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı 
Korgeneral rütbeli bir Amerikalıdır. Ve bir 
Sacuer takviyeli alarmında Türk ve Yunan Ka
ra Kuvvetleri, başlarındaki daha büyük rütbeli 
komutanları ile birlikte bu korgeneralin em
rine gireceklerdir. Durum Napoli'deki Güney 
Avrupa Hava Kuvvetlerine bağlı olarak yine iz
mir'de bulunan Altıncı Ataf - taktik müttefik 
hava kuvvetleri komutanlığı içinde - bir ölçü
de fark olmakla beraber - aynıdır. Yunan ve 
Türk Kuvvetlerine müşterek komuta zorunlu
sundan gelen bu komuta düzeni, 1964 Kıbrıs 
bombardumanmdan sonra Yunanlıların her iki 
müşterek karargâhtan çekilmeleriyle fiilen za
ten bozulmuştur. Millî güvenliğimizle ilgili tür
lü mahzurları meydana çıkan ve komutanları
mızın askerlik onurlarını rencide eder nitelikte 
olan bu düzen hukukan da değiştirilmeli ve Türk 
Kara ve Hava Kuvvetleri doğrudan doğruya Na
poli'ye bağlanmalıdır. 

Ve nihayet bugün NATO içinde oturduğu
muz görev sandalyeleri yaptığımız fedakârlık 
ve yüklendiğimiz sorumlulukla orantılı önemde 
değinir. Bu bakımdan da NATO içindeki yer
leşme statüsünde gerekli değişikliklerin yapıl
ması şarttır. 

Çok kıymetli ve aziz arkadaşlarımız, 
ikili anlaşmaların millî çıkarlarımız, millî 

güvenliğimiz ve millî egemenlik haklarımızla 
bağdaşmıyan anlaşmaların, özellikle Türkiye'ye 
dolaylı saldırılara karşı - Hükümet istekte bu
lunursa - Lübnan örneğinde olduğu gibi, Ame
rikan Silâhlı Kuvvetlerinin yardım edeceği ta
ahhüdünü tesbit eden Mart 1959 anlaşmasının 
biran evvel millî çıkarlarımıza, millî güvenliği
mize ve millî egemenlik haklarımıza uygun ha
le getirilmesini - bu hususta çalışmalar içine gir
diğini memnunlukla gördüğümüz - Hükümetten 
rica eder, Yüce Kurulunuzu ve bütçelerinin gö
rüşülmesi münasebetiyle burada bulunan müm
taz ve pek değerli temsilcilerinin varlıklarında, 
millî beka ve mevcudiyetimizin temeli ve tim
sali olan kahraman ve fedakâr Türk Silâhlı Kuv
vetlerini engin saygı, sevgi ve güven duyguları
mızla selâmlarız. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Süreyya Koç?... Şu anda yoklar. 
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Millet Partisi Grupu adına Sayın Hüseyin 
Ataman, buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATAMAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Silâhlı Kuvvetlerimizin güzide mensupları; 
Millet Partisi Meclis Grupu adına hepinizi 

hürmetle selâmlarım. 
Sayın arkadaşlar, 
Muafık - muhalif, asker - sivil birçok ağız

lar millî savunmanın masraflarının ağırlığını 
ve bunların kalkınmamıza müessir olduğunu ko
nuşuyorlar. Halbuki, 'Çürkiye, dünya millî savun
masına en az para tahsis eden milletlerin en ba
şında geleni değilse bile başta gelenlerinden-
dıir. 

Etrafımızdan ve bizden daha fakir olan ve 
fakat bizim kadar tehlikeye mâruz olmıyan mem
leketlerden örnekler vereyim. Eğer, biz Suriye 
kadar millî savunmamıza para verseydik 7,5 
milyar vermemiz lâzımdı, Suriye'nin gayrda ıif i 
millî hâsılası 9 milyar iken millî savunmasına 
tahsis ettiği para 850 milyon liradır. 

Irak kadar verseydik, 8 milyar, İsrail kadar 
verseydik 9 milyar, Mısır kadar verseydik 6 mil
yar ödememiz lâzımgelirdi. Şu örnekte bize en 
yakın olan Mısır'ın gayrisâfi millî hâsılası 53,5 
milyar iken Millî Savunma Bütçesi 4,5 milyar
dır. 

Bizim ise gayrisâfi millî hâsılamız 85 milyar 
iken savunma bütçemiz 4 milyardan azdır. 

Eğer bu örnekler bize birşeyler ifade ediyor
sa, Millî Savunma Bütçesi çoktur, ağırdır diye 
birşey konuşmamaklığımız lâzımgelir. 

Sayın arkadaşlar; 
insanın yaradılışındaki hırs mevcudolduk-

ça ve baki kaldıkça dünyadan harp kalkmıya-
caktır. Dünyada harp ebedidir. Şöyle ufak bir 
panorama çizelim: 

Yakın bir tarihten, 1911 den başlıyorum. 
Türkiye; İtalyan Harbi, Balkan Harbi, 1 nci 
Cihan Harbi ve dahilî isyanlardan sonra bir sü
kûnet devresine girerken; italyanların Habe
şistan'ı istilâsı, Çin - Japon harbi ve İspanya iç 
harbine şahidoluyoruz. Derken 1938 de Alman
lar, 1 nci Cihan Harbinin mukabil taarruzları 
denebilecek olan harekâta başlıyorlar. Ve neti
cede 1939 da İkinci Cihan Harbi patlıyor. 1945 
te Japonların dize gelmesiyle ikinci Cihan Har
binin bittiği zannedilir ken Rusya'nın Türkiye'

den toprak ve boğazlarda üs istekleri ile başlı-
yan yeni bir safha açılıyor. Ve bir taraftan 
milliyetçi Çin - Kızıl Çin muharebeleri devam 
ederken öbür taraftan da'ingiltere, Fransa, Ho-
lânda ve Belçika'nın kurdukları müstemleke 
imparatorluklarını yıkan, sömürülmüş millet
lerin istiklâl savaşları başlıyor. Avrupa'da ve 
Asya'da yeniden bloklar kuruluyor. Bu esnada 
Kore Harbi patlıyor. Bu, pamuk ipliğine bağ
lanırken Macar ihtilâli, İngiltere, Fransa ve is
rail'in Süveyşe taarruzu oluyor. Küba hâdise
leri, Kızıl Çin'in Hindistan'a taarruzu, Kıbrıs 
olayları, Endonezya hâdiseleri, Hindistan - Pa
kistan Harbi birbirini takibediyor. Arkasından 
da Vietnam Harbi, Yemen olayları, Filistin -
Arap çatışması başlıyor ve hâlâ devam ediyor. 
Irk mücadelesi alevleniyor. Silâh ve feza yarı
şı bütün şiddetiyle devam ediyor. Bu arada bir 
de casus gemi meselesi oluyor. 

işte dünyada 57 senedir harplerin durma
dan şu veya bu şekilde devam ettiği görülüyor 
ve bütün hüsnüniyetlere rağmen, ne Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı, ne de silâhsızlanma gayret
leri bir fayda veriyor. 

Şimdi bu söylediklerimi bir mantık silsile
sinden geçirirsek görürüz ki, dünya, büyük bir 
hızla en büyük çatışmaya gitmektedir. Bütün 
bu faaliyetler ve savaşlar Üçüncü Cihan harbi
nin keşif muharebeleri mahiyetini taşımakta
dır. 

Bu durum içinde Türkiye, tarihî, siyasî, 
coğrafî ve tabiî yapısı itibariyle dünyada en 
çok tamah nazarını çeken bir memlekettir. Böy
le olduğuna göre de, eğer müstakil bir devlet 
olarak yaşamak istiyorsak çok kuvvetli bir mil
lî sanayie dayanan kuvvetli bir millî savunma
ya sahibolmalıyız. 

Bu sözlerimle şimdi kafalarda şu istifham 
beliriyor: 1,5 milyar lira dış yardım, 4 milyara 
yakın da bütçe veriyoruz. Bizim millî savunma
mız kuvvetli değil mi? 

' Hayır arkadaşlar, millî savunmamız ancak 
millî sanayiimiz kadar kuvvetlidir. 

Atalarımızın bir sözü var «Hazır ol cenge 
eğer ister isen sulhu selâh.» Atatürk'ün «Yurt
ta sulh, Cihanda sulh» prensib: ancak bunun
la mümkündür. Fakat biz, hazır olmamakta ıs
rar ediyoruz. Bu ısrar Cumhuriyetin kuruluşun
dan beri süregelmekte ve bilhassa 1950 
den sonra Millî Birlik Komitesi Hüküme-



M. Meclisi JB : 50 24 . 2 . 1968 O : 1 

ti dâhil devam etmiş ve bugün en yüksek had
dine varmıştır. «Orduya selâm, bütçe tamam» 
zihniyeti devam edip gidiyor. Çünkü, Silâhlı 
Kuvvetler bütçesinin Devlet bütçesi içerisinde
ki oranı her geçen yıl biraz daha azalan bir se
yir takibetmektedir. 1950 senesinde Millî Sa
vunma bütçesi millî bütçenin % 30,8 ini alırken, 
1962 de % 25,2 sini, 1963 te % 23,1 ini, 1964 te 
% 21,8 ini 1965 te % 22,6 sini, 1966 da % 20,1 
ini, 1967 de % 20,9 unu, 1968 de % 18,4 ünü 
almaktadır. 

Görülüyor ki, 1950 de millî bütçenin 1/3 ünü 
alan Silâhlı Kuvvetlerimiz 1968 de yüzde 12 bir 
düşüşle ancak ve yuvarlak hesap 1/6 sini ala
bilmektedir. Üçte bir, altıda bir. Bunu zihinler
de lütfen değerlendiriniz. 

Halbuki, Millî Savunma Bakanlığı bütçe 
teklifinde: «Kalkınma çabası» ne olursa olsun, 
bir memleketin kaynaklarının tahsisinde, mem
leket ekonomisi geri de olsa, savunma gücü, 
muhtemel hasımların sahibolduğu ileri savunma 
gücünden çok geri olmamalıdır.» diyor. Diyor 
ama getirdiği % 18,4. 

Millî Savunma aleyhine memleket kalkın
ması olamaz. Çok tehlikeli bir gidiştir bu. Bu, 
dörtyol ağzındaki bostanın aylık vermemek 
için bekçisiz bırakılması demektir. 

Sayın arkadaşlar, 
Millî savunmaya kâfi kaynak bulunamama

sı veya verilememesi şu tehlikeli fikirlerin doğ
masına sebebolmuştur: 

1. — Yalnız küçük devletlere karşı saVun-
ma yaparız. Büyük devletlere, hayır. 

2. — Ordu mevcudunu 250 000 e indirerek 
kalan birlikleri standartlarına ulaştıralım, 
Elektronik, nükleer silâhlara sahibolalım. 

Herkesin fikri muhteremdir. Bizim kanaa
timiz şudur: 

Vatan müdafaasında şart konmaz. Ona te
veccüh edecek taarruzlar nereden ve kimden ge
lirse gelsin vatan savunulur,, savunulacaktır. 

Şerefli bir millet için, şerefle ölmek esir 
olarak yaşamıya müreccahtır. Türk Milleti bu
nu İstiklâl Mücadelesiyle ispat etmiştir. Bura
da gücünü millî şuurundan ve millî benliğin
den almış ve muzaffer'olmuştur. Kaldı ki, bu
nun tarihte ve hattâ şu anda bile misalleri var
dır. 

İkinci Cihan Harbinde iyi silâhlanmış Fin-
ler tek başlarına 200 milyonluk ve taptaze Rus

ya ile muvafakiyetli çarpışmaları uzun zaman 
devam ettirmediler mi; Memleketlerini şerefle 
savunmadılar mı? Finler, bugünkü istiklâl ve 
hayatlarını işte bu çarpışmalarına medyun de
ğiller mi? 

Yine ikinci Cihan Harbinde küçük Yuna
nistan mağrur Mussolini italya'sına karşı mu
vaffakiyetli muharebeler yapmadılar mı? Al
manya, İtalya'nın imdadına yetişmeseydi İtal
ya'nın akıbeti ne olacaktı? 

Yugoslavlar Almanlara karşı sonuna kadar 
dayanmadı mı? Bugünkü büyümüş Yugoslavya 
bu çarpışmaların sonunda vücut bulmadı mı? 

Bugün muazzam Amerika'nın karşısında 
Vietnam'da Vietkong senelerdir çarpışmıyor 
mu? Ama diyeceksiniz ki, Kızıl Çin ve Rusya 
yardım ediyor. Bu mühim değildir. Mühim olan 
muharebeyi yapan ve bir gaye uğrunda ölmesi
ni bilen insandır, millettir. 

1945 te tek başına olan Türkiye, galip Rus
ya'ya «Hayır» demedi mi? 

Vatan müdafaası şu veya bu düşmana ya
pılır' şuna veya buna yapılmaz diye bir mev
zu yoktur. Yaşamak istiyen milletler, kahra
manca ölmesini bilenlerdir. Elverirki, bu azim 
ve kanaatte olan milletler, silâhlı kuvvetlerini 
savaşacak bir tarzda silâhlandırsınlar, cihaz-
landırsmlar, eğitsinler ve kenetlerini de bu zor 
işlere hazırlamış olsunlar. , 

Silâhlı Kuvvetlerin mevcudunu azaltmaya 
gelince: 

Bu fikir samimidir ve kabili münakaşadır. 
Fakat, bir de NATO'dan çekilmenin imkânla
rım Amerika'dan aldığımız 1,5 milyar liralık 
yardım parasında mütalâa eden zararlı bir 
zihniyet de ortaya çıkmıştır. Bu da aynı fikri 
savunuyor. 

Şimdi, Silâhlı Kuvvetlerimizi daha doğru-
sr. Kara Kuvvetlerimizi hep beraber azaltalım. 
Çünkü Deniz Kuvvetlerine, Hava Kuvvetlerine 
el uzatmıyacaksınız. Hudut kıtalarına el süre-
miyeceksiniz, askerlik şubelerine, okullara, 
depolara, ; tamirhane ve fabrikalara, hastanele
re Millî Savunma, Genelkurmay, kuvvet ko
mutanlıkları karargâhlarına, ordu ve kolordu 
bağlı birliklerine dokunmıyacaksınız. Peki 
geriye ne kaldı? Tümenler. . 

Peşinen ben size söylüyeyim M, tümenlerin 
hepsini lâğvetseniz 250 000 rakamına asla ula
şamazsınız. Kaldı ki, mevcutları bizden çok 
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az olan Yunanlıların 11 tümen ve 1 tugay, Bul
garların 11 tümeni var. Bizim tümenlerin sa
yış?. da bundan çok üstün değil. 

Şimdi, şu hesaplarında hepsini bir tarafa 
bırakalım. Azaltma taraftarlarının istedikle
ri gibi işi yürütelim. 30 000 dilim esasına göre, 
250 000 i 30 000 e bölelim, 8 çıkar. Yani 8 tü
men lağvedeceğiz. Tabiî yukarıdaki saydıkla
rımda da bir hayli budamalar yapmak şar-
tiyle". Peki sayın arkadaşlar geriye ne kaldı? 
800 0Qft Km. kareye yakın olan bu memleketi 
ne ile savunacağız?. Türkiye, bizim orta çap
lı bir vilâyetimiz kadar bile olmıyan Filistin 
değilr. Bizim memleketimiz geniş bir memleket. 
Bir tarafından bir tarafına en modern silâhlı 
kuvvetler dahi, bir hafta, 10 gün, 15 günden aşa
ğı. ulaşamazlar. Türkiye'de yapılacak hesap
ların en incesinin savunma konularında yapıl
ması lâzım. Bu hesapların yapılması için de 
bir harekâtı harbiye lâyihasının,, bir harekât 
projesinin nasıl yapıldığını bilmek lâzım. Bir 
memleketin savunulması için bulundurulacak 
kuvvet miktarı birbiri ardından yapılacak ve 
birbirine bağlı birçok hesaplara dayanır. 

Evvelâ, o memleketin coğrafi imkânları
nın düşman istilâlarına açacağı çeşitli yönler
de kurulacak cephelerin kaldırabileceği kuv
vetler ortaya konur. Bunların beslenme ve des
tekleme imkânları hesabedilir. Meselâ Türki
ye'de, karadan gelecek istilâlara karşı Doğu, 
Batı, Güney cephelerimizin; Karadenizden ge
leceklere karşı, Kuzey cephemizin, havadan 
geleceklere karşı da vatan sathındaki indir
me sahalarının ayrı ayrı kuvvet kaldırma ka
biliyetleri bilhesap meydana konur. Bundan 
sonra Türkiye'ye saldıracak düşmanların çeşit
li yönlerde ve ihtimallerde bu cephelere tahsis 
edebileceği kuvvetlerin miktarı ortaya konur. 
Bundan sonra da bu kuvvetleri tutacak en as
gari kuvvet meydana çıkar. Ayrıca nüfusumu
zun, seferberlik sistemimizin, ulaştırma ve sa
nayi imkânlarımızın, stok durumumuzun im
kânları da hesaba katılır. Ve nihayet siyaset 
alanında harbin siyaseten düşmana en zarar
lı ve dosta en faydalı olması için ittifaklar ha
zırlanır. Bu yardımlar da hesaba katılır. Ve 
bütün bunların sonunsundadır ki, bulundurula
cak kuvvet meydana çıkarılır. 

tşte arkadaşlar, Silâhlı Kuvvetlerimiz, bi
lim ve teknoloji alanında tam bir muhteva 
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olan bu karışık hesapların neticesinde huzu
runuza 500 000 mevcudiyle gelmişlerdir. 

Binaenaleyh, sırtında mesuliyet olmıyanlar 
veya evvelce böyle bir mesuliyet taşımamış olan
lar, kolayca «mevcut şuna insin» diyebilirler. 
Fakat, Türk Milletinin bekasını ilgilendiren 
ve bunun mesuliyetini sırtında taşıyanlar, asla 
ve asla böyle bjr şey düşünemezler. Çünkü 
onlar, asgarinin de asgarisi bir hesabla huzu
runuza gelmişlerdir. Hattâ diyebilirim ki, bu 
hususta belki mesuliyet alıtna bile girmişler
dir. Bizim Meclis olarak vazifemiz bu tümen
leri standartlarına ulaştırmaktır. 

Binaenaleyh bu bütçe ile nüklüer güce sa-
hibolalım gibi hayalleri bırakıp hakikati acılığı 
ve açıklığı ile görmeli ve efkârı umumiyeye 
memleket savunması konusunda vereceğimiz fi
kirler ince bir hesaba dayanmadan intikal etti
rilmemelidir. 

Biraz evvelki maruzatımda gördünüz ki, bu 
hesaplarda stoklar da mühim bir yer tutmak
tadır. Şimdi keşif muharebeleri cereyan etti
ğini. evvelce arz ettiğim büyük savaşın ne va
kit geleceği belli değil. Fakat bir gün ansızın 
kendimizi bu savaşın içinde ve ortasında bu
lursak, Millî Savunma silâhlarını, araçlarını 
daha doğrusu kıtalarına kaç gün manevra imkâ
nı verecektir, silâhlarını kaç gün ateş ettirebi
lecektin süratle erimeye başlıyacak silah, araç, 
cephane ve malzemesini nasıl ve nereden ikmal 
edecektir? 

Şu küçücük Kıbrıs hâdiselerinde ne kadar 
sıkıntı çekildiğini şüphe yok ki en iyi olarak» 
Millî Savunma Bakanı bilir. Bunlar bize stok
lar hakkında bir fikir ve ders vermedi mi? Bu 
hususta Birinci Cihan Harbinde, İstiklâl Har
binde ikmal ve cephane hususunda büyük ta
rihî tecrübelerimiz vardır. Çanakkale muhare
belerinde topçularımız emirle mermi atardı ve 
çoğu zaman günde top başına 2 - 3 mermi attı-
rılırdı. Çanakkale'de 100 ©00 şehit vermemizin 
sebeplerinden birisi de bu. Düşmana mermileri
mizle değil göğsümüzle mukabele ettik. Ne ya
zık bu memleket çocuklarına! 

Eskişehir Muharebesinde 1 nci Tümen top
çusu, mulharebenin yarısından sonraki zaman
da muharebeye seyirci kalmış, Sakarya Muha
rebesinin dönüm noktası denebilecek Basri Te
pe Muharebesi de, Yunanlıların bu tepeye bir 
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günde yaptığı 3 taarruzda Türk topçusu mer-
misizlikten muharebeye seyirci kalmış ve top 
mermisi yerine yüzlerce ve yüzlerce şehidimizi 
kullanmak zorunda kalmıştı. Bu şehitler ya 
bir anne ve babanın evlâdı veya birkaç çocu
ğun babası idi. 

Bundan sonraki büyük harblere de böyle 
girecek olursak yüzbinlerce, milyonlarca Türk 
evlâdını değil, Türk Milletini şehit vermek 
zorunda kalırız. 

Sayın Savunma Bakanı, tesbit edilen plâ
na göre her sene 212 milyon verilmek suretiyle 
stokların tamamlanacağını şu kürsüden birkaç 
sene evvel beyan buyurdular. Eğer verilsey
di bu sene ile beraber bir milyara yakın stoku
muz olabilirdi. Niye yapılamıyor? Çünkü millî 
güvenlik ile iktisadi kalkınma arasındaki- den
ge Millî Savunma aleyhine çalıştırılıyor da on
dan. 

Millî Savunma bütçesinin yüzdesi her sene 
muntazaman azaltılırken buna imkân olmaz. 
Peki plânımız nerede kaldı? Kâğıt üzerinde. 
Bunu ben söylemiyorum, raportörün raporun 
da yazıyor. 

Sayın arkadaşlar, 
Stokların tesisi ile beraber her tür,lü ağır 

ve hafif silâhlarla mühimmatımızı yapacak harb 
sanayiinin süratle geliştirilmesi zarureti g\xa. 
geçtikçe artmaktadır. Çünkü millî güvenliğin 
millî sanayie dayanması lâzımdır. Çünkü, yar
dımın kesilmesi ihtimali vardır. Çünkü, bir 
harbde 90 gün bir şey gelmiyecektir. 90 g în 
sonra Amerika'dan, şuradan buradan gelecek 
yardımın gelmemesi ihtimali de çoğalmaktadır. 
Şöyle M: Bir, harbde ilk atom darbelerine uğ 
rıyacak memleket Amerika'dır. Bu darbede 
ölecek milyonlar ve milyonlarca insanla bera
ber sanayi, münakale sistemi, iskele ve liman
ları, depoları da zarar görecek; bu karışık
lıkta Türkiye'ye yardım nereden ve nasıl yükle 
necek? Evet, 90 günlük müddet bunun için 
konmuştur., diyeceksiniz. Kâfi değil ya, bunu 
da kâfi kabul edelim. Peki 90 gün gelinceye 
kadar biz ne yapacağız? Mulharebeyi nasıl de
vam ettireceğiz. Kaldı ki, bu yardım Atlan
tik'i düşman denizaltılar! karşısında nasıl ge
çecek. İkinci Cihan Harbinde günde 3 gemi 
yapan Amerika zayiatı karşılıyamıyordu. Şim-

v di bu zaiyat daha da büyük olacak. Bu da 
bir tarafa. 
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I Bugün Rus donanması Akdeniz'e girmiştir, 
Her gün kuvvetlenmektedir. Rus üsleri Mı-
sırlda ve Suriye'de hergün biraz daha yerleşi 
yor. Bu durumda mahdut Güney iskele ve li
manlarımıza ve plajlarımıza malzeme nasıl çı
karılabilir? 

İşte arkadaşlar görüyorsunuz ki, bir harb 
esnasında yardım işi çok zor ve her halde 
ümidedildiği nisbetin çok altında olacaktır. İş
te bunlar da bizi harb sanayiimizi ihyaya zor
lamaktadır. Ama bunu da senede ©0 - 60 mil 
yon vermekle yapamayız. Bu para ile sanayi 
mi kurulacak, yoksa mevcut ve kurulmuş 
olanlara tamirat ve imalât mı yaptırılacak? Bu 
işi esaslı bir plâna bağlamak zorunluğu aşikâr
dır. Şimdi hesaba gelelim; Millî Savunma ih
tiyacımız nedir 

1. Standarlara ulaşmak, 
2. Stokların temini, 
3. Harb sanayiinin tesisi. 

NATO standartlarına ulaşmak için 27 - 37 
j milyar lira, millî standartlara ulaşmak için 12 

milyar lira ihtiyacımız var. 
NATO standartlarına ulaşmayı yardımdan 

bekliyecek ve buna millî gücümüzü katmıya-
cak olursak o vakit bunun tamamlanması için 

! 1,5 milyardan 20 seneye ihtiyacımız vardır. 20 
sene sonra ne olacak bilemeyiz, ama bildiği-

| miz şey 20 sene sonra bu silâh ve malzemenin 
I pek çoğu demode olur. Kalanlar da laçka olur. 
I Fakat, yardıma biz de millî gücümüzü katmak-
I la 5 sene sonra millî bir stanldarta ulaşabiliriz. 

Sayın arkadaşlar, şimdi 1968 senesi bütçesi-
i nin gerekçesini ele alalım, bakalım ne diyor: 
j «Eğitim, sağlık, tarım gibi iktisadi kal 

kmmaya doğrudan doğruya katkıda bulunan 
j sahalarla ilgili harcamalara diğerlerine göre da-
| ha yüksek artış oranları tanınmıştır. Ayrıca 
ş bütçede toplumumuzun iç ve dış emniyetiyle ik 
; giîi giderlere önemli bir yer verilmiş bulun-
; maktadır.» deniyor. Bu gerekçe ile tamamen 
| hemfikiriz. Şimdi bu gerekçeye göre bütçeyi 
! inceliyelim. 
j Konsolide bütçede geçen seneye nazaran art-
! mış bulunan 2 milyar 793 milyon liradan 470 
! milyonu Millî Eğitim, 90 milyonu Sağlık Ba-
I kanlığına, 101 milyonu Tarıma, 217 milyonu 
j Karayollarına, 397 milyonu Sû İşlerine veril 
•^ mistir. Gerekçeye uygundur. Bunu görmekte 
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mesut ve bahtiyarız, insana Ihuzur veren istik
bale ümit kapıları açan bir durum. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Meclisin aldı
ğı karar gereğince Saym Ataman konuşma, 
müddeti olan 20 dakikayı doldurmuş bulun
maktadır. Henüz daha bir miktar konuşması 
icabedecek, değil mi Saym Ataman? 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATA
MAN (Devamla) — Evet, 10 dakika kadar. 

BAŞKAN — 10 dakika içerisinde bitirebile-
ceği tahmininde Saym Ataman. 10. dakikalık 
uzatma müddetini Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun Sayın Ataman. Meclis ka
rarı gereğince 10 dakika daha konuşacaksınız. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATA
MAN (Devamla) — Fakat bunların yanında 
şunları görüyoruz. Senato ve Meclise 8 milyon, 
Başbakanlığa 20 milyon, Sayıştaya 8 milyon, 
Adalet Bakanlığına 33 milyon, Hariciyeye 10 
milyon, imar ve iskâna 34'milyon, Beden Terbi
yesine 101 milyon ve ilâh... 

işte bunlar bizce gerekçeye aykırı tatbikat. 
Bu artışlar yüzde 5 - 25 arasında, Millî Savun
ma bütçesinin artışı ise yüzde 0,86 dır. 

«Beden Terbiyesi bu parayı esasen alıyor
du. Bu bir artış değil. Spor - Toto bütçeye alı
nınca böyle oldu.» Madem bu para maliyenin
dir, gerekçeye göre hareket etmek lâzımgelir. 
Kaldı ki, Beden Terbiyesinin ihtiyacı bu kadar 
zaruri ve âcil midir? Vatan savunmasından da
ha mı önemlidir? Dış emniyeti Beden Terbiye
si mi tesis edecek? Yoksa kalkınmaya mı ya
rarlı olacak? Halbuki Millî Savunma her sene 
50 000 insan okutuyor, onbinlerce zanaatkar ye
tiştiriyor ve kalkınmaya fiilen hizmet ediyor. 

İç ve dış emniyet meselesine gelince: Millî 
Savunmaya 55 milyon, Emniyete 86 milyon. 
Millî Savunmaya 55 milyon, Jandarmaya 81 
milyon, iç emniyetin heyeti umumiyesi 167 mil
yon, dış emniyet, yani savunma 55 milyon. Ar
kadaşlarım biz bunda da bir denge göremiyo
ruz. Yarın sabah kalktığımız zaman ne ile kar
şılaşacağımızı bilemiyoruz, iç emniyet mühim 
de dış emniyet değil mi? Kaldı ki, Millî Sa
vunma iç emniyetle de mühim derecede ilgili
dir. Bütçe gerekçesi ile bağdaştıramadık bunu. 

Evin sokak kapısı açık, bunun yerine yatak 
odasının kapısını kapıyoruz. 

Millî Savunmanın ayrıca şu noksanları da 
vardır. Dış yardımdan memleketten tedariki 
mümkün olan malzeme çıkarılmakta bunun ye
rine daha kıymetli malzeme verilmektedir. Bu
na mukabil verilmiyen malzemenin de memle
ketten Millî Savunma bütçesinden temini gerek
mektedir. 

1965 ten beri yardımdan kesilen malzeme ile 
Millî Savunmanın buna karşılık verebildiği 
miktar şunlardır. 1965 te yardımdan 395 mil
yon lira kesilmiş, Millî Savunma bunun yerine 
133 milyon lira vermiştir. 1966 da 597 milyon 
kesilmiş, Millî Savunma 199 milyon vermiştir. 
1967 de kesilen 615 milyona mukabil Millî Sa
vunma 208 milyon vermiştir. Şu hale göre 3 se
nede Silâhlı Kuvvetlerimizin 1 milyar 607 mil
yon liralık yardım kesilmiş, buna mukabil Mil
lî Savunma 540 milyon vermiştir. 3 senede Si
lâhlı Kuvvetlerimizin zararı 1 milyar 67 milyon
dur. 

Millî Savunma, standartları tahakkuk ettir
mek, stokları yapmak şöyle dursun yardımdan 
kesilen malzemenin karşılığını bile veremiyor. 

Millî Savunma Bakanı 1966 Bütçe konuşma
sında «İktisadi kalkınma ve millî güvenlik bir
birlerinden ayrılmaları mümkün olmıyan iki 
faktördür. Bu sebeple bu iki anafaktör arasın
da çok doğru bir dengenin kurulması şarttır.» 
diyordu. Saym Bakanı bu fikirlerinden dolayı 
tebrik ederiz. Biz de Saym Bakanla tamamen 
aynı fikirde idik. Biz bu dengeyi parayı ortaya 
koyup ikiye ayırmak diye anlamıyoruz. Ama 
birisine % 80 verirken ötekine % 20 verelim 
diye anlıyoruz. Artan bütçenin artan kısmının 
% 99 unu bir tarafa verirken ötekine % 0,86 
diye anlamıyoruz. 

Standarttan, stoklardan vazgeçtik, aldığı
mız yardımın nafi hale sokacak olan parayı 
bile bu bütçe getirmiyor. 1967 de yardımdan 
kesilen 615 milyon yerine 208 milyon verilmiş, 
407 milyon noksan. Bunlar tabiî hizmetin aley
hine. Hem tehlikeyi görüyoruz, hem de tedbiri
ni alamıyoruz. Dengeyi kurmak suretiyle Millî 
Güvenlik Kurulunun Bakanlar Kurulunun, 
Millî Savunma Bakanının buna çare bulmasını 
istirham ediyoruz. 

Emeklilik hakkında da birkaç söz söylemek 
istiyorum. 
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Silâhlı Kuvvetlerimizdeki muvazzaf persone
lin yarınlarına tam bir güvenle bakabilmeleri 
için emeklilik müessesesinin ta^n bir emniyet 
altına. alınması lâzımdır. Bu olmadığı içindir 
ki, bize vatan bağışlamış eski emekliler, şehit ve 
onların dulları ve yetimleri gadre ve ihmale uğ
ramışlardır. Bugünün teğmeni ele yarınını bu
günler gibi görebilir. Onun için onlar hakkında 
Yüce Meclisimizden Anayasanın emrettiği sos
yal adaletin tecellisini istiyeceğim. 

Sayın arkadaşlar, bu eski emekliler hem m-j, 
vazzafbklarmda gadre uğram?.?, hem emeklilik
te gadre uğramış insanlardır, askerî barem do-
layısiyle. Bunlar 10 sene yüzbaşılık, 7 sene bin
başılık, beş s^ne yarbaylık, 6 sene albaylık yap
mış insanlar. 10 senslik yüzbaşıkğmda bir wı-
aş terfi görmüşlerdir. Siviller üçbuçuk terfi 
görmüşlerdir. 

Binbaşılar 7 senede hiç terfi görmemiştir. 
Siviller ikibuçuk terfi görmüşlerdir. 

Yarbaylar 5 senede, albaylar 6 senede hiç 
terfi görmemişlerdir ve bu iş tam 30 sane sür
müştür. 30 sene sonra askerler tle siviller gibi 
üç seneda bir maaş terfiine başladılar, işte şim
di sizden rütbe eşitliği istiyen mağdur insanlar 
muvazzaflıklarında gadre ıığraımş olan bu ih
sanlardır. Şimdi sizin bugün rahat ve lm?.r.r 
içinde yaşadığınız bu vatanı size temin için gö
ğüsleri delik deşik edilmiş, vücutları kalbura 
dönmüş insanlardır. Yazıktır, günahtır bunla
ra. Bunlara artık yardım elinizi uzatınız ve as
kerlikte rütbe esas olduğuna göre gereken kanun 
tasarısını getiriniz. Sayın Millî Savunma Baka
nı 1986 Bütçe konuşmasında bu kürsüden yap
tığı beyanatında emeklilerin emekliliklerinin 
eşitliği üzerinde çalışmalar vardır, yakında ta
sarı Büyük Meclise sunulacaktır, diye vaitte 
bulunmuşlardı. Vaitle^ini yerine getirmesini 
1968 de de Sayın Bakandan bekliyeceğiz. 

Eğitim hususunda da birkaç söz söylemek is
tiyorum. Kıta; talim mevcutlarının çok az ol
ması dolayısiyle talime çıkan subaylarda ve er
lerde eğitime karşı bir isteksizlik hissedilmekte
dir. Meselâ mevcudu 100 olan bir bölükte bölük 
kumandanı 40 erle talime çıktığı zaman meıı-

, nundur, bahtiyardır. Bâzı bölükler 10, 15, 20 
erle de talime çıkıyor. Meselâ o gün de bölük 
talimi var. 20 erle nasıl bölük talimi yapdır? 
Yapılmaz. Filâmalara müracaat veya üç bölük 
birleşerek bir bölük teşkil ederler, o da noksan

dır. Subaylar buna münavebe ile komuta eder
ler. Hizmetin çokluğudur buna sebep. Bizim za
manımızda da bu böyle idi. Şimdi de böyle. Son 
intikallerdeki bâzı ufak tefek arızalar da işte 
bu eğitim noksanlığından ileri gelmiştir. Bölük 
kumandanı talime çıkıp da karşısında 30 er gö
rünce yüzünü şöyle bir buruşturur. Takdimde 
isteksiz bir «merhaba» der, mevcut pusulasını 
alır bakar. Bölük mevcudu 130; taş ocağında 
3, kireç ocağında 2, kerpiş kesmede 1, mutfak
ta soğan doğramakta, duvarcı, marangoz, çay 
ocağında, kantinde, depo nöbetçisi, koğuş nö
betçisi, yazıcı, hamamda külhancı, tamirhanede, 
alay bahçesinde bahçıvan, hastanede, revirde, 
kömür taşımakta, kışla temizliğinde, muhabere 
kursunda, diğer kıtada ve ilâh, gider. Neticede 
bölük mevcudu 30. Bu tarzda talim yapılamaz, 
er iyi. yetişemez. 

Gerillâ hakkında, tatbikat arazisi hakkında, 
kumandanların salâhiyeti hakkında da bâzı mâ
ruzâtta bulunacaktım, yetiştiremiyorum. Yalnız 
ikili anlaşmalar hakkındaki maruzatım şudur. 

Bunların düzeltilmesi hakkında Hükümetin 
gayret sa*rf ettiğini müteaddit beyanlarından öğ
renmiş bulunuyoruz. Bu mesaiyi memnuniyetle 
karşılar, biran evvel neticeye ulaştırılmasını te
menni ederiz, 

Hülâsa, Millî Savunmaya mutlaka kaynak 
temin etmeli, bunun en sağlamı bütçemizin mu
ayyen bir kısmını ve meselâ % 20 sini Millî Sa
vunmaya taban olarak tahsis etmeli ve bû büt
çeyi bundan daha aşağıya düşürmemelidir. Bu 
suretle Millî Savunmaya bir istikrar verilmiş 
olur ve denge teessüs eder. Plânlar kâğıt üze
rinde kalmaz. 

Sayın arkadaşlar, 
iyi beslenmiş, iyi silâhlandırılmış, iyi talim 

ettirilmiş Türk Askerinden Yüce Meclis bir Baş
kumandan olarak normal vazifeler değil, daima 
harikalar ve mucizeler isteyin. İstediğiniz ya
pılacaktır. Çünkü Türk Askerinin yapısı bu ev
saftadır. 

Tarihten çok kısa bir misal ile sözlerimi biti
receğim. I 

Birinci Cihan Harbinde harbin uzamasına 
ve Almanlarca kaybedilmesine müessir olan Bi
rinci Marn Meydan Muharebesinin, Alman Gre-
neîlmrmayınm Şilifin plânına göre bir kolordu
yu barışta teşkil için istediği lüzumlu tahsisatı 
Alman Meclisi vermediğinden kaybettiler. 
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BAŞKAN _— Sayın Ataman, bir dakika. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın-Ataman'm bir 

iki sayfalık bir notu var. O notun da okunup 
okunmaması hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu
yurun. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATAMAN 
(Devamla) — Bunun neticesi bir kolordu mas
rafı yerine bunun binlerce ve binlerce mislini 
ödemek zorunda kaldılar. Milyonlarca Almanın 
can vermesine de sebeboldular; «Alman Mecli
si tasarrufu yerinde yapamadığı için.» 

Sayın arkadaşlar, 
1968 senesi Millî Savunma Bütçesinde ne 

standartlara ulaşmak için bir çaba, ne stokların 
temini için bir gayret ve ne de yardımdan ke
silen malzemenin tam temin imkânını verecek 
bir davranış görmediğimizden ve ihtiyacı karşı
lamaktan uzak, yetersiz bulduğumuzdan müs
pet oy kullanamıyacağımızl teessürle arz eder, 
Yüce Meclisinizi, fedakâr ve feragatli Silâhlı 
Kuvvetler mensuplarını saygiyle selâmlar, büt
çenin milletimize hayırlar, uğurlar getirmesini 
dilerim. (M. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bugün
kü müzakerede usule zaman saman aykırılık 
teşkil eden bir uygulama karşısında Başkanlık 
müşkülât çekmektedir. Eğer bütün hatiplcrcç 
daha önce Meclisin kararlaştırdığı şekilde 20 
dakika konulan müddet yeterli görülmüyorsa 
lütfediniz Meclis kararı ile bunu uzatalım, biz 
de zaman zaman ikazlara mecbur kalmıyalım. 
O zaman bir seyyaliyeti temin etmek mümkün 
olmuyor. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Saym 
Başkan, bütçe müzakereleri başlarken Yüce Mec
lis parti gruplarının sözcülerine eşit olarak 20 
şer dakika görüşme zamanını tahdidetmiştir. 
İkinci defa gruplar söz almak imkânına sahip 
idi. Bu takdirde kendilerine 10 ar dakika daha 
söz verilecektir. Bu da yetmezse Yüksek Mec
lis tasvip buyurduğu takdirde bir daha söz ver
mek yetkisine sahiptir. Binaenaleyh, hatiplerin 
bu durumu suiistimal etmeleri doğru değildir, 
Bütün bakanlık bütçelerinde bu durumlar zu
hur etmekte ve eşitsizlikler, haksızlıklar olmak
tadır. Binaenaleyh Yüksek Siyaset Divanmın 
bu durumda hassasiyet göstermesini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bugünkü müzakerede arkadaşlarımızın konuş
malarının bitirilmesini temin işin Yüce Meclis 
karar verdi. Bendenizin asıl arzusu o değil.. Ve
rilen* uzatma kararı ya konuşmanın bitimine dek 
verilsin veyahut da bir defa konuşulduktan son
ra hatip o müddet uzatılması anında uzatılan 
müddet içerisinde konuşmasını ikmal etsin. 

Şimdi baştan iki uygulama yaptık, buna gö
re Sayın Süreyya Koç, buyurunuz. Sizin konuş
ma müddetinizi, diğer hatiplerin konuşma müd
deti muvacehesinde 30 dakika olarak mütalâa 
etmekteyim. 

BEHlCE BORAN (Urfa) — iki konuşmanın 
müddeti de 40 dakika oldu, bizim konuşmaları
mızı kısaltırsanız, haksızlık olur. 

BAŞKAN — Sayın Boran, oturunuz. 
Şimdi, 30 dakika, daha önceki emsale göre 

taayyün etti, 40 dakika diye burada bir şey ba
his konusu olmadı. Hatip 30 dakikalık müddet 
içerisinde konuşmasını bitirmeyince, Meclisin 
tekrar kararını aldım. Eğer zatıâliniz istikbalde 
bir endişe içindeyseniz, o zaman da burada, aynı 
karar muvacehesinde direnirsiniz, Meclisin oyu
na sunarım. Bu müşkülâttan kurtulmak için, za
ten meseleyi ortaya çıkardım. 

Buyurun Sayın Koç, konuşmanız 30 dakika 
içerisinde cereyan edecektir. 

G. P. GRUPU ADINA SÜREYYA KOÇ (Ba
lıkesir) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
G. P. GRUPU ADINA SÜREYYA KOÇ (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1968 yılı Millî Savunma Bütçesi münasebetiyle 
Güven Partisi Meclis Grup'u adına Millî Savun
ma ve millî güvenlik politikamız hakkındaki gö
rüş ve temennilerimizi arz edeceğiz : 

Tarih boyunca Türk Milletinin, her ileri ve 
yapıcı hamlesinde, baş görevi almış Türk Silâh
lı Kuvvetleri, hiç şüphe yoktur ki, millî güven
liğimizin temel unsurudur. Bizim için hiçbir po
litika millî güvenliğimiz kadar önemli değildir, 
ve hiçbir şey bizi Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin 
gücü kadar güvene kavuşturamaz.. 

Bağımsız Cumhuriyetimizin, millet ve ülkü 
bütünlüğümüzün ve Türkiye Cumhuriyetimizin, 
milletlerarası haklarının en büyülr teminatının 
Türk Silâhlı Kuvvetleri olduğu inancındayız. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin harb, araç ve ge-
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reçleri ihtiyacının, harb gücünü ve bu gücün 
idamesi imkanlannın mümkün olan ölçüde yurt 
içerisinde, kendi millî kaynaklarımızla karşılan
masını, süratle ulaşılması mecburi bir hedef sa
yıyoruz. 

Türkiye millî güvenliğinin hür milletler dı
şında komünist doğu bloku içerisinde veya na
zari ve hayali üçüncü dünya milletleri arasında 
her şeyden tecridedilmiş olarak temin edilebile
ceği tezini reddediyoruz. 

Büyük Atatürk'ün işaret ettiği ve yarım 
asırdan beri milletçe uyguladığımız ve yaşayı
şımızın baş unsuru haline getirdiğimiz hür ve 
uygar Batı ile birlikte, şartları eşit ve ortak olan 
bir millî güvenlik politikasını esas kabul ediyo
ruz. 

Her gün dünya barışının baş unsuru halin® 
gelmekte olan nükleer güçten uzak kalmak isti-
yen ve bu güçle birlik olmaktan korkan bir zih
niyetle Türkiye'mizin millî güvenliğinin ve 
barış içerisinde kalkınmasının mümkün olabile
ceğine inanmıyoruz. Üstün jeopolitiği ile her hu
susta vasıflı Türk Milletinin, dünya barısında 
önemli bir güç olduğu inancındayız. Bu sebeple, 
Türkiye'nin güvenliği ve refahı nisbetinde dün
ya barışma katkısı olacağı gerçeğini milletlera
rası münasebetlerimizin temel unsuru olarak ka
bul edilmesinin faydalı olacağı kanaatini taşıyo
ruz. 

Türkiye güvenliğinin sadece Türkiye'yi ilgi
lendirdiği kanaatine itibar etmiyoruz. Bizce 
Türkiye'nin güvenliği demek. Batı, Orta - Doğu 
ve hattâ Doğunun güvenliği demektir. Millet
leri bu gerçeğe inandırmaya mecburuz. Bütün 
komşularımız, bütün dünya milletleri bilmeli ve 
inanmalıdırlar M, Türkiye sarsılırsa, Batı da, 
Doğu da sarsılır. Dostlarımız inanmalıdırlar M, 
Türkiye'nin çizeceği bir politika bansın da. sa
vaşın da temel unsuru olacaktır. Bugün iki blo-
ka ayrılmış dünyamızda her iki blokun güven
liğinde de bansın teminatında da baş unsur Tür
kiye'dir. Çünkü, bugün dünya banşı bu iki blo-
kun stratejideki dengesine bağlıdır. Bu denge 
iledir ki, milletlerarası politikaya savası önleme 
veya savaştan vazgeçirme felsefesi hâkimdir. 
Her iki blokun teknolojisi ve savaş güçleri bu 
istikamette yanş halinde gelişmektedir. Kuvvet 
ve strateji üstünlüğünü sağlamak ve barış inisi
yatifini elinde bulundurmak için, karşı blokları 
parçalamayı veya bloklanna yeni taraftarlar 

• sokmayı kendi güvenlik politikalarının temeli 
kabul etmektedirler. 

I Dünya stratejisine hâkim olan Birleşik Ame
rika ve Sovyet Rusya dahi, kendi güvenliklerini 
kendi bloklarına dâhil milletlerle karşılıklı ola
rak düşünmek ve gerçekleştirmek mecburiyeti 
karşısmdadırlar. Bu, daha ziyade askerî, ekono
mik ve stratejik dengeden doğmaktadır. Bu 
denge hassasiyeti karşısında hür Batı bloku üs
tünlük çarelerini, teknolojik tekâmülle birlikte, 
tedafüi bir şekilde hedefe müteveccih, Devlet
lerarası hukuka uygun anlaşmalara davanan, ta
raftarlarla sağlamaya çalışırken, komünist Doğu 
blokunun ideolojik yollarla, iç ve bölgesel savaş
larla hâkimiyet yolunu tercih etmesi, jeopolitiği 
dolayısiyle en fazla Türkiye'nin millî güvenlik 
politikasını etkiliyen bir husustur. 

Sovyet Rusya'nın her çareye başvurarak mü
temadiyen genişlemesi ve Batı bloku düşmanlı
ğını olağanüstü bir gayretle telkine çalışması 
elbette manalıdır. Bu gayretin arkasında, kendi 
güvenliğinden çok daha fazla, dünya hâkimiyeti 
gayesi vardır, inancımız odur ki. her fırsatla 
tekrarladıklan gibi, komünist Doğu blokunun 
hedefi Batılı rejimlerin imha edilmesi ve komü
nizmin dünya emiDervalizmine vasıta yapılması
dır. Sovyet Rusya'nın tkinci Dünya Savasını 
mütaakıp, milletlerin harb ıstırabı içerisinde 
kıvranmasını fırsat bilerek. Avrupa'nın yansını 
işgal etmesi. Yunanistan ic harbin* atpRİ^verek 
komünist ihtilâlini desteklemesi, Türkiye'den 
toprak istemesi, Macaristan'ı tekrar kanla işgali 
Sovyet Rusya'nın gerçek maksadını gösteren 
olaylardan bâzdandır. 

Eğer, bugün bir huzursuzluk varsa, bunun 
NATO'dan değil, NATO'yu yaratan komünist 
emperyalizminin başka şartlarla, başka metod-
larla devam etmesidir. Türkiye'nin millî güven
lik politikasını bu şartlar içerisinde mütalâa et
me ve millî güvenlik politikamızı yeni komünist 
emperyalizmi ve yeni sessiz sosyalist taarruz 
stratejisine sröre tesbit etmeye mecburuz. Komü
nist Doğu blokunun bu yeni sessiz stratejisi ne
dir? Bunu söyle özetlemek mümkündür : 

1. Akdenize ve Orta - Doğu'ya sızmak, Ak
deniz ve Orta - Doğu'da yeni bir cephe tesis et
mek, 

2. Akdeniz ve Orta - Doğu memleketlerimde 
ideoloiik istilâ yollarını aomak ve ideolojik ak-

I rabalıklar kurmak, taraftarlar toplamak, 
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3. Bu memleketlerde ekonomik ve politik 
buhranlar ve meselâ Arap - israil, Türkiye - Su
riye gibi çekişmeleri tahrik ederek ekonomik ve 
sosyal sıkıntılar yaratıp, yardım bahanesiyle bu 
memleketlere sızmak, 

4. Ekonomik, politik ve askerî münasebet
ler tesis ederek hâkimiyet sağlamak. 

Muhterem milletvekilleri; 
Barış şartları içerisinde NATO'nun en yumu

şak cephesi Türkiye'dir ve Türkiye'de de boğaz
lardır. Halen NATO cephesi boğazlardan yarıl
mış bulunmaktadır. Bugün, Sovyet Rusya'nın 
emelleri için boğazlar Türkiye ve NATO aley
hinde kullanılmaktadır. Akdenize, Orta - Doğu
ya ve dolayısiyle NATO gerilerine Sovyet kuv
vetleri kaydırılmak suretiyle NATO gerisinde 
yeni bir cephe açılmıştır. Mısır, Suriye, ve Ce
zayir'le ideolojik yakınlığın da desteği ile kuru
lan, ekonomik, politik ballar, Sovyet Rusya'nın 
askerî güçlenmesine imkân vermekte, Cezayir'
deki faliyetler, Mısır ve Suriye'de sahibolduğu 
askerî üslerle Sovyet Rusya tarihin hiçbir dev
rinde görülmiyen bir şekilde Akdenizde güçlen
mektedir. 

Komünist emperyalizminin yeni bir örneğini 
teşkil eden Akdenize sızma politikasiyle Sovyet 
bloku Akdenizdeki za'fını gidermekten çok, 
Türkiye ve NATO'yu en hassas yeri olan arka
sından kuşatmaktır. Bunun mânası açıktır. Or
ta - Doğu memleketlerini baskı altına almak ve 
iki blok arasındaki nükleer dengeyi stratejik üs
tünlük ile kendi lehine çevirmek. Bu yeni Sov
yet stratejisi karşısında gerek askerî ve gerekse 
politik alanda korkak, çekingen ve mütereddit 
davranmak sadece komünist emperyalizme güc 
verir. 

Güven Partisi olarak, beliren bu yeni tehlike 
karşısında Hükümetten daha aktif, daha katî 
tedbirlerin alınmasını ve bu yeni tehlike karşı
sında NATO'yu yeni bir Akdeniz stratejisinin 
tesbiti için zorlamasını ciddî bir ihtiyaç kabul 
ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Türkiye, millî güvenlik politikasını Sovyet 

Rusya ve Varşova Paktına göre tesbite mecbur
dur. Varşova Paktının 350 milyonluk nüfusuna 
mukabil, 32 milyon, 3 milyon asgerî gücüne mu
kabil, 400 bin, 515 bin deniz kuvvetine mukabil 
37 bin, 12 600 uçaklık hava gücüne mukabil 450 
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ve 21,5 milyar dolarlık millî savunma gücüne 
mukabil 400 milyon dolar, kıtalararası kısa ve 
uzun menzilli 1 375 aded füzeye mukabil hiçbir 
karşılığı olmıyan ve henüz millî harb sanayim
den mahrum bir Türkiye'nin tek başına millî 
güvenliğini düşünmesi samimî ve ciddî olmak
tan uzaktır. Bu şartlarla bunu zorlamakta 
Türkiye'nin aşağılık bir uydu olmasını iste
mekten başka bir mâna taşımaz. Sovyet Rusya 
bu derece harp gücüne sahibolduğu halde, 
Doğu. Almanya ile Batı Almanya'nın birleşme
sine mâni oluyor iddiası, Almanya'nın mazisini 
göstererek kendi güvenliğinin tehlikeye gire
bileceğidir. Türk - Sovyet münasebetlerinin ta
rihi ve Sovyet emperyalizmi karşısında, Tür-
kiyenin Sovyet Rusya'dan emin olmasını sağlı-
yan acaba hangi sebep vardır? Tarih boyunca 
devam eden Türk - Rus Harbleri mi? Beş asır
dan beri her devirde sayılarını artıran kuşak 
ve peyk devletlerle birlikte Türkiye'yi ilerisine 
alan istilâ emelleri mi? Yoksa, bir peyk Türk 
Devlet yönetimi için beslediği Türkiye komü
nist Partisi mi Türkiye millî güvenliğinin te
minatı olacaktır? Sosyalistlerimiz ne derlerse 
desinler, Türk Milleti zulme giden, istibdata 
giden yolları bugüne kadar kapamıştır ve açıl
masına da asla müsaade etmiyecektir. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri). 

Muhterem milletvekilleri, dünya barışının en 
büyük unsuru olan NATO ile Türkiye'nin millî 
güvenliği çok sıkı olarak bağlıdır, öyle ise, 
Türkiye, millî güvenliği için NATO dan ayrıl
malı mıdır? ayrılırsa nasıl bir politika takibet-
melidir? Eğer NATO'da kalacaksa, bu statü ile 
mi devam etmelidir? Soruları günümüzün önem
li bir problemidir. 

Görüşümüz odur ki, Türkiye NATO'dan ay
rılması halinde iki netice doğacaktır: Biri, 
Türkiye'nin nazari ve hayali olan üçüncü dün
ya milletleri adı altında suni olarak doğu blo
ku tarafından yaratılmaya zorlanan dağınıklığa 
katılması; diğeri ise, Doğu blokunun bir peyki 
olması şeklidir. Her ikisini de asla mümkün 
görmüyoruz. 

Birleşik otoriter komünist blok karşısında 
dağınık bir dünya, Sovyet Rusya'nın menfaati 
icabıdır. Parçala ve hükmet felsefesinin icabı 
da budur. Andlaşmalardan uzak bir Türkiye, 
komünist emperyalizmin elbette işine yarar. 
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Fakat, Avrupa, Akdeniz, Orta - Doğu ve Afri
ka üzerindeki emellerine vasıta olmıyan Tür
kiye ise, Sovyet Rusya için, üçüncü dünya dev
leti de olsa, bir mâna taşımaz. Bu sebeple Türki
ye'nin Doğu blokuna girmesi, NATO'dan kop
tuktan sonra Sovyet Rusya'nın ikinci hedefi 
olacaktır. 

Türkiye'de yaratılmak istenilen NATO düş
manlığının tek hedefi de Türkiye'yi komünist 
bloka katmaktır. 

Bugün, üçüncü dünya devletlerinden hiçbiri 
kendi millî kaynakları ile değil lokal bir harbi, 
iç savaşları dahi önlemekte âcizdir. Millî Sana
yii ve millî kaynaklarla bir harbi devam ettire
bilme gücünden mahrum olan bir millet, ittifak-
sız yaşamaya muktedir değildir. Bugün Hindis
tan'ın Amerika ile Mısır'ın Sovyet Rusya ile 
çeşitli'şekillerde münasebet kurma mecburi
yetleri onların da saflarını belli etmiştir. 

Türkiye jeopolitiğinin dünya çapındaki öne
mi ve kuzeyinde nükleer güce sahip bir Sovyet 
Rusya ve hudutlarında peyklerinin bulunuşu, 
onu aynı güce sahip bir ittifaka mecbur etmek
tedir. Bu ihtiyaç, devam ettiği müddetçe de 
en büyük ve en yakın düşman tehdidine karşı 
koymakta menfaatleri birleşen NATO içerisin
de kalmak bizim de yüksek menfaatlerimiz ica
bıdır. 

Güven Partisi Meclis Grupu, bugünkü dünya 
şartları muvacehesinde Türkiye için en emin en 
sağlam güvenlik politikasını, ortak ve eşit ola
rak, hür Batı bloku ile birlik olmakta görmek
tedir. Görülüyor ki, Türk millî güvenlik poli
tikasının temelinde NATO bulunmaktadır. An
cak, son dünya durumu muvacehesinde, NATO'-
yu ve NATO'daki Türkiye'yi bugünkü şartlara 
göre tekrar gözden geçirmeye ve gerekli ısla
hatı yapmaya mecburuz. 

NATO Andlaşması, beşinci maddesi ile Tür
kiye için sağlam bir teminattır. Bu teminatı 
nazari olmaktan çıkarıp, maksada uygun fiilî 
bir değer haline getirecek olan NATO strateji
sidir. Her iki blokta da nükleer gücün varlığı 
ve nüklerin dehşet veren imha kabiliyeti, iki ta
rafında bu silâhı kullanma imkânlarını azaltmış
tır. Nükleerin dehşet veren imha gücü karşısında 
NATO'nun nükleer misilleme stratejisini terke-

24 . 2 . 1968 O : 1 

derek, elastikiyet stratejisini kabul etmesinden 
sonra, Türkiye 'nin NATO asken mercilerinde 
plânların yapılması ve uygulanmasında çok da
ha faal ve etkili olmasını gerektirir. Unutulma
malıdır ki, nükleer gücün en önemli vasfı sava
şı kazanmak değil, savaşı önlemek ve savaştan 
vazgeçirmektir. Bu sebeple Hükümetin bu isti
kamette süratle harekete geçmesi en samimî te
mennimizdir. Hele, kanat memleket adı ile bir 
tecavüze karşı sadece mahallî taktik kuvvetler
le mukabele edilmesi terini Güven Partisi ola
rak reddediyoruz. NATO nun reaksiyonunu ölç
mek maksadiyle, Sovyet Rusya'nın Türkiye'ye 
mahdut mikyasta yapacağı bir taktik nükleer 
deneme karşısında, nasıl mukabelede bulunaca
ğımız ciddî bir problemdir. Ancak, vakit ve 
arazi kaybına sebebiyet vermeksizin nükleer mi
silleme stratejisi ile Sovyet Rusya'yı 20 sene ol
duğu gibi yerinde tutmak mümkündür. Ayrıca, 
bir ek tedbir olarak, nükleer lâğım ve taktik 
nükleer silâhlarının Türkiye Silâhlı Kuvvetleri 
Kumandanlığının emrine verilmesini mutlak bir 
zaruret görüyoruz. Her türlü mahallî tecavüz
leri aynı şiddetle önlemek yalnız Türkiye için 
değil, NATO ve Avrupa için de büyük ehemmi
yet taşır. 

Muhterem milletvekilleri, 
NATO, ordulariyle ekonomisi, teknolojisi ile 

kaynaşık ve müesseseleşmiş dünyanın en bü
yük ittifaklarından biri olmasına rağmen, daha 
bir müddet Türkiye'de istismar konusu olacak
tır. Millet morali ile alâkalı olduğu için istisma
ra âmil olan hukukî, ekonomik ve pisikolojik ta
rafları üzerinde ciddiyetle durarak ıslah etmek 
lazımdır. NATO Devletleri arasındaki dengesiz
lik, bilhassa Birleşik Amerika'nın diğer NATO 
devletlerine olan üstünlüğü dolayısiyle, ortaklı
ğın yarattığı pisikolojik huzursuzluk bir sağır
la bir duyarın anlaşması niteliğini taşıdığı için 
önemlidir. Bunu telâfi etmek, millî harb kay
naklarımızla birlikte, Türkiye'nin jeopolitiğine 
ve NATO içerisindeki sorumluluğuna paralel ola
rak, ekonomik ve teknolojik imkânlarımızı ço
ğaltmakla mümkün olacaktır. Bu hususta ilk ha
tırımıza gelen askerî yardımların tedrici bir şe
kilde harb sanayiine yatırılması şeklidir. Harb 
sanayiimiz için yapılacak yatırımların ekonomik 
kalkınmamızın bir dalı haline getirilmesi yolun
da ciddî olarak çalışmaya mecburuz. 
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Muhterem milletvekilleri, 
Türkiye'deki müttefik üs ve tesislerinin sta

tüsünün ıslahı yolundaki gayretleri Grupumuz 
desteklemektedir. Milletlerarası bir ittifak, mil
letçe tam olarak yürekten benimsenmezse tesir
lerini kaybeder. Karşılıklı menfaat ve itibar 
dengesi bozulur veya gölgelenirse, bundan iki 
taraf da zarar görür. Bu bakımdan ikili anlaş
maların her türlü şüphe ve tereddütten kurtarıl
ması yolundaki gayretlere yardımcı ve destek 
olmaya hazırız. NATO konusunu bitirirken, 
12 adada NATO maskesi altında hiçbir askerî 
tesisin yapılmamasını ve bunun ciddî olarak ta-
kibedilmesini zaruri gördüğümüzü de Hüküme
te hatırlatmak isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 

Milletin doğrudan doğruya karşılaşmadığı, 
millî güvenliğimizin diğer bir yönü de sivil sa
vunmadır. Bu füze çağında bombalar düşmeye 
başladığı zaman, vatandaşlarımızın ne yapacak
larını ve nereye giderek çalışmalarına nasıl de
vam edeceklerini bilmeleri büyük önem taşır. 
Harbi önliyecek veya devam ettirecek gücün 
temelini insan teşkil ettiğine göre, onu her hu
susta düşünmeye ve kurumaya mecburuz. Bu
nun başında da sivil savunma gelir. Alınacak 
tedbirlerle milletin harb ve ekonomik gücü sar
sılmaz. Filvaki bu konu içişleri Bakanlığına ait
tir. Gördüğümüz odur ki, ciddî çalışmalar mesul 
makamlardan halka, vatandaşa intikal ettirile-
miyor. Bu sebeple, bu konu ile millî güvenlik ku
rulunun daha yakından ilgilenmesini temenni 
ederiz. Lakaytlığımız bugün sivil savunmayı 
maalesef bir problem haline getirmiştir. Bu ko
nudaki tutum yetersizdir. Bunu önlemeye ve ko
nunun ciddiyetini her vatandaşa telkine mec
buruz. 

Değerli Millletvekilleri; 
Millî bütünlüğüne ve özgürlüğüne sahip her 

memlekette silâhlı kuvvetlerin hedefi, millî sa
vunmanın gerekli kıldığı hallerde harbtir. Harb 
potansiyelinin en mühim unsuru ise, moraldir. 
Silâhlı kuvvetlerin moral kaynağı ise, millettir. 
Bu bakımdan içhuzuru bozan her faaliyet, aynı 
zamanda Türk Silâhlı Kuvvetlerinin de moralini 
sarsar. Bugün için önemli olan faktörlerin başın
da, millî güvenliğimize müessir olan, memleket
te aşırı cereyanların ideolojik hâkimiyetini kur
mak hevesleri gelmektedir. Memleketin gerçek

lerini kenara iterek meydana çıkan bu hevesler 
aşırı sağ ve aşırı sol akımlar halinde kendisini 
göstermekte, fakat her ikisi de hâkimiyetlerine 
ihtilâli vasıta yapmaya hevesli görülmektedir
ler. Bir taraftan irticadan bahsederken, diğer 
taraftan da Türkiye'yi bir sömürge olarak gös
terip onun kurtuluşu için milleti hiç alışık ol
madığı proleter ve burjuva ayırımı ile sınıf düş
manlığına teşvik etme yolunda gayretler sarf 
edilmektedir. Ne Büyük Türk Milletine, ne de 
Şerefli Türk Silâhlı Kuvvetlerine bir sömürge 
devlet bir sömürge devletin ordusu ithamları re
va görülemez. Milleti ve ordusunu böyle bir zil
lete katlanacak zanneden gaflet ve hıyanet un
surları zamanı geldiğinde bütün bir milletin kah
redici gücü ile karşılaşacaklardır. (A. P. ve G. 
P. sıralarından alkışlar) 

Biz, Güven Partisi olarak inanıyoruz ki, 
memlekette bir ihtilâl ortamını yaratmak isti-
yen tahrikçiler, ve ihtilâli adeta varlıklarının 
ve gayelerinin ümidi ve gıdası haline getirenler, 
karşılarında her zaman demokratik Anayasa 
nizamına inanmış vatansever Türk Silâhlı Kuv
vetlerini bulacaklardır. Ancak, bâzı siyasi 
çevrelerin ve bâzı politikacıların isterlerse or
dunun bir kısmının kendileri ile birlikte bu dü
zeni yıkabileceklerini açık olarak parti kongre
lerinde söylemek cesaretini göstermeleri ve bâzı
larının da ordunun genç kuşaklarının kendi an
ladıkları mânada sosyalist olduğu söylentilerim 
halka yayarak orduyu kendi saflarında göster
me hevesleri sorumlu kişilerin daha uyanık bu
lunmalarını zaruri kılmaktadır, kanaatindeyiz. 

Sayın Milletvekilleri, 

Güven Partisi Meclis Grupu olarak Hüküme
tin getirdiği ve malî imkânlarımızın vüs'ati nis-
betinde Türk Silâhlı Kuvvetlerimize ayırdığı 
4 milyara yaklaşan tahsisatı az bulmakla bera
ber milletçe içerisinde bulunduğumuz şartları 
dikkate alarak aynen kabul ediyoruz. 

Sözlerimize son vermeden evvel dikkatleri 
gerillâ savaşlarına çekmek isteriz: Bilhassa nük
leer harbin arkasından bu harbin neticesini tâ
yin edecek olan ikinci safhanın gerillâ savaşla
rı dikkate alınırsa, karadan ve denizden harekâtı 
idame ettirecek düşmanın savaşa devam etmek 
irade ve kabiliyeti tahribedilinceye kadar kuv
vetler bulundurabilmesi Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin bu eğitimi özel olmaktan çıkarıp genel 
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bir eğitim sistemi haline getirmeleri ile mümkün 
olacaktır. Bu sebeple gerillâ eğitimine ayrı bir 
önem verilmesini temenni ediyoruz. 

Güven Partisi Grupu adına sayın milletvekil
lerine ve bu vesile ile varlığı ile iftihar ettiği
miz Şanlı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kahraman 
mensuplarına derin saygı ve sevgilerimizi su
narız. (A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Süleyman Arif Emre, buyurunuz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARlF EMRE (Adıyaman) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Y. T. P. Millet 
Meclisi Grupu adına Millî Savunma Bakan
lığı bütçesi üzerinde, vaktin müsaadesi nisbe-
tinde görüş ve temennilerimizi arz etmeye çalı
şacağım. 

Tetkikinize sunulan 1968 malî. yılı bütçesi 
de evvelki bütçeler gibi bir idame bütçesi ka
rakteri takmaktadır. Bu bütçe ile de millî 
savunmamızın anaproblemleri hal yoluna gir
miş olmıyacaktır. 

Ezcümle, sefer stoklarına gereken' tahsisat 
ayrılamıyacak, NATO standartlarına erişilmesi 
için daha uzun zaman beklemek zorunda ka
lınacaktır. Ağır harb sanayiimizin kurulması 
ve inkişafı yolunda, ciddî adımlar atılamıya-
caktır. 

Malûm olduğu üzere, millî savunma büt
çemizin 2 anakaynağı vardır : Dış yatırım
lar ve millî bütçe. Dış yatırımlar NATO'nun 
sağladığı malzeme yardımı ve lüzum gördüğü 
alt yapı (enfrastürüktür) yatırımları şeklinde 
tecelli etmektedir. 

Millî Savunma bütçemizin taşıdığı bu ka
rakter üzerinde çok mühim telâkki ettiği
miz bir noktaya işaret etmek lüzumunu duy
maktayız. Normal hal tarzı, bir milletin m'llî 
savunma imkânlarının kendi kendine yeter 
olmasıdır. Dostluklar, anlaşmalar, kollektif sa
vunma kuruluşları muayyen devrelerde, muay
yen bir zamana kadar teminat sağlıyabilirler. 
Fakat bunlar her zaman gelip geçicidir ve 
lüzumu halinde ümit edilen derecede yararlı 
olup olmıyacakları da münakaşa edilebilir. 

Bu itibarla, her alanda olduğu gibi millî 
savunma alanında da ordumuzun kendi ken
dine yeterli olabilmesi için büyük hamleler yap
mak zorundayız. 

Şimdiye kadar yapılan yatırımların miktarı 
harb sanayiimizin inkişafına gereken önemin 
verilemediğini göstermektedir. Gelişmekte olan 
memleketler, çok gelişmiş memleketlerin du
rumuna bakarak aradaki mesafeyi kapatmak 
maksadiyle ümitsizliğe düşmeksizin kendi im
kânlarının sınırlarını zorlayarak harb sana
yiinde devamlı hamleler yapmaktadır. 

Ezcümle Hindistan, Pakistan ve Mısır elekt
ronik silâhların imalinde bir hayli mesafe 
katetmişlerdir. Bu memleketlerin ve ayrıca 
israil'in nükleer silâh imali için müspet teşeb
büslere girişmiş oldukları cümlenin malûmu
dur. 

Şu durum karşısında, mümeyy'z vasfı as
kerlik ve kahramanlık olan milletimizin, harb 
sanayinde geri kalması veya çok ağır bir tem
po ile iktifa etmesi, üzerinde ehemmiyetle du
rulması gereken bir mevzuudur. 

Zamanımızda harb sanatı, bir il'm ve bir 
teknolojik yarış haline gelmiştir. Bir mille
tin savunma gücü, o milletin sadece savaş 
vasıtalarına bağlı olmayıp iktisadi, ticari, zirai, 
sınai her alanda vardığı merhalelerin biı 
muhasalasıdır. 

Türkiyemiz iktisadi bakımdan kendine ye
terli hale geldiği, ağır sanayiini kurduğu tak
dirde, harb tekniğinde de kendi kendine ye
terli olabilecektir. 

Ancak burada işaret etmek istediğimiz hu
sus, memleketimiz'n jeopolitik ehemmiyeti na
zara alınarak, diğer sanayi bölümleri arasın
da, harb sanayiimizin inkişafına öncelik ve
rilmesi keyfiyetidir. 

İlelebet dış yardımların desteği ile ayakta 
durması beklenen bir savunma taktiğine bel 
bağlıyamayız. Bel bağlamamız doğru de
ğildir. 

Bu maksatla yapılacak yatırımlar, sadece 
millî savunmamızın teminatı olmıyacak, aynı 
zamanda memleketimizin iktisadi kalkınmasına 
hız veren faktörler arasına girecekir. Yeni iş 
sahaları açılacak, imal edilecek silâhlar ge
nellikle dost Orta Doğu memleketlerine satı
labilecektir. 

Allanın Türk Milletine bahşettiği harbsiz 
geçen 45 senelik devreyi sınai kalkınmamız yö
nünden de gereği gibi değerlendirememiş bu-
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lunuyoruz. Temennimiz bundan sonra geçecek 
zaman n değerlendirilmesi ve gecikmenin te
lâfi edilmesidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi «de Millî Savunma Bütçesi dolayı-

siyle Gerek Karma Bütçe Komisyonunda, ge
rekse Senatoda tartışılan NATO hakkındaki gö
rüşlerimizi kısaca arz edeceğim. 

Yeni Türkiye Partisi, memleketimizin 
NATO'da kalması lüzumuna inanmaktadır. Blok-
laşmış bir dünyada ve böyle bir dünyanın en 
stratejik bölgesinde bulunan bir memleketin, 
kendisini tekbaşına emniyette hissetmesine bu
günkü şartlar karşısında imkân yoktur. 

Yukarda da arz ve izah ettiğimiz gibi, ağır 
harb sanayiini kuramamış olan bir memleke
tin, klâsik silâhlarla iktifa ederek, böyle bir 
vasatta, tarafsız kalmasını istemek, realiteye 
uygun değildir, Daha iki gün evvel ingiliz Sa
vunma Bakanı, Amerika'nın nükleer desteği 
olmadan Avrupa'nın savunulamıyacağını beyan 
etmiştir. 

Çok gelişmiş olan Batı - Avrupa memleket
lerinin dahi, böyle bir desteğe ve ittifaka hâlâ 
muhtacolduklarını beyan etmeleri karşısında, 
Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasını istemek, 
tarafsız kalmamıza imkân olmadığına göre, 
Doğu Blokuna katılmamızı istemek mânasına 
gelir. Halbuki Doğu Blokuna katılan milletler 
mevcudiyetlerinden çok şeyler kaybetmişler
dir. 

Demokratik rejim yerine, anti - demokratik 
kapalı rejimin karanlık kâbusu içerisinde istik
lâl ve inisiyatiflerini tamamen yitirmiş olan bu 
memleketlerden Polonya, Katin ormanlarında 
onbinlerce genç subayını, bu rejime kurban 
vermiş, Macaristan'ın milliyetçi münevverleri 
bu rejimin tankları altında ezilmiştir. Diğer 
peyk devletlerin başına gelenler de bundan 
pek farklı değildir. 

NATO ikinci Dünya Harbinden sonra Rus
ya'nın istilâ emellerine karşı hür dünyanın 
savunma ihtiyacından doğmuştur, ikinci Dün
ya Savaşında müttefiklerin desteği ile kendisi
ni zor kurtaran Rusya, savaş esnasında ve sa
vaş sonrası yapılan siyasi ve stratejik hataları 
istismar ederek haksız bir şekilde genişlemesi

ni bilmiştir. Sovyet Rusya Baltık memleketleri
ni ve Finlandiya, Polonya, Çekoslovakya ve 
Almanya'nın bâzı bölgelerini ilhak etmiş, Yu
nanistan'daki komünist ihtilâli desteklemiştir. 

1947 - 1948 yıllarında, Macaristan, Çekoslo
vakya, Bulgaristan, Romanya ve Polonya'da-
ki komünist partiler azınlıkta bulunmalarına 
rağmen, Sovyetlerin desteği sayesinde iktidarı 
ele geçirmişlerdir. 

Sovyetler 1945 yılında bizden Kars'ı, Arda
han'ı istemiş, Boğazlarda üst kurmak hevesine 
kapılmış ve ayrıca kuvvetlerini Kuzey - İran'
da tutmakta ısrar etmiştir. 

Bir taraftan Avrupa'nın yansı komünist re
jimin hâkimiyetine girerken, diğer taraftan 
Kıta Çin iç ihtilâlle ele geçirilmiştir. 

Hitler Almanya'sının genişleme hareketi 
karşısında ikinci Dünya Savaşını veren ve bu 
genişlemeyi önliyen müttefikler, Rusya'nın harb-
den sonra Almanya'dan daha fazla genişle
mesi ve dünyaya hâkim olmak istemesi karşı
sında yeni bir dünya savaşını göze alamamış
lardır. 

Söz bu noktaya gelmişken bir hususu işaret 
etmeden geçemiyeceğiz. Hür milletlerin büyük 
bir kısmının ikinci Dünya Harbinden sonra se
bepsiz ve haksız olarak Doğu emperyalizmine 
terk edilmesi, milletimizin hak ve adalet an
layışına aykırıdır. Diyebilir ki, eğer Ameri
ka'nın yerinde aynı maddi kuvvette bir Tür
kiye olsaydı, sadece savunma paktları kur
makla iktifa etmez, esaretleri önler ve beşeri
yet bugün üçüncü Dünya Savaşı tehlikesiyle 
başbaşa kalmazdı. 

İkinci Dünya Harbinin doğurduğu yorgun
luk ve bitkinlik sebebiyle eski halin iadesi ve 
esir milletlerin kurtarılması, haksız iktisap
ların izalesi yerine, ancak mevcudun muhafa
zası yoluna gidilmiş ve tedafüi paktlar imza
lanmıştır. Bütün bu olayları arz etmekteki 
maksadımız, NATO'nun doğuşunda ve hele 
Amerika'nın bu pakta girişinde bir aksiyonun 
değil, bir reaksiyonun, bir taarruz emelinin 
değil, bir müdafaa zaruretinin rol oynadığını, 
bunu unutmuş gözükenlere veya unutturmak 
istiyenlere hatırlatmaktır. 
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Deli Petro zamanında başlıyan Rusya'nın 
sıcak denizlere inme politikasına bugün bir de 
bütün Dünyaya Marksist doktrini alet yapa
rak hâkim olma politikası eklenmiş bulun
maktadır. Küba'ya kadar el atan bir yayılma 
politikasının karşısında bâzı geçici yumuşa
maları sebep ittihaz ederek Türkiye'nin 
NATO'dan çıkma zamanının geldiğini savun
mak ya büyük bir gafletin, ya da millî 
menfaatlerimizi hiçe sayan bir ard düşün
cenin ifadesidir. Gerçi NATO'nun mevcudiyeti 
Rusya'nın yayılma politikasına bir yumuşama 
getirmiştir. Fakat buna rağmen her buhran
dan istifade ederek NATO'yu parçalamaya ça
lıştığı da bir hakikattir. Bu cümleden olarak 
muhtelif kanallardan yapılan NATO aleyh
tarı propagandaları gösterebiliriz. Tedafüi 
maksatlarla yapılmış olan bir andlaşmanın 
parçalanmasını arzu etmek ve bu istikâmette 
çalışmak dahi tecavüzî emellerin muhafaza edil
diğine delil olmak lâzımgelir. 

Bu itibarla, YTP NATO içerisindeki mev-
kiimizin ve fonksiyonumuzun devamına ta
raftardır. Ancak, NATO devletleriyle münase
betlerimizi tanzim eden prensiplerin gözden 
geçirilmesi ve NATO'ya tahsis etmiş bulun
duğumuz kuvvet oranında NATO içerisindeki 
müessiriyetimizin artırılması lüzumuna da 
inanmaktadır. 

Yapılan askerî yardımların harb sanayiimi
zin. inkişafına hız verecek şekillere ifrağı ye
rinde olacaktır. 

Silâh altına alınan asker sayısının azaltıl
ması ve bundan yapılacak tasarruflarla ordu
nun vurucu gücünün ve hareket kudretinin 
artırılması ve askerlik süresinin kısaltılması 
gibi temenni ve tekliflerin ilgili ihtisas ko
misyonlarından geçirilmesini millî menfaatle
rimize en uygun hal tarzının bulunmasını te
menni etmekteyiz. 

Ordunun aslı vazifesine halel gelmeden, 
savunma gücümüzü zaıfa uğratmaksızın, yurt 
kalkınmasına daha geniş çapta iştirakini te
min maksadiyle yeni araştırmalar yapılma
sında fayda görmekteyiz. 

Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili olup, Sa
yın Bakan tarafından Karma Bütçe Komis
yonunda ve Senatoda sayılan kanun taşanla

rının önce Meclislerimizden geçirilmesi ehem
miyetli bir mevzudur. 

Askerî eğitimde millî ve mânevi değerle
rimizin, yeni nesillere intikâline çalışılması 
önplânda tutulmalıdır. Asnmızda bir ülkenin 
coğrafi mânada istilâsından mânevi ve fikrî 
mânada istilâsı daha kolay olmaktadır. 

Muasır neşir ve telkin vasıtalarının taşıdı
ğı tesir kudreti ve seyyaliyet zararlı ideoloji
lerin kıtalan aşarak ülke, hattâ mesken sınır
larını dahi hiçe indirdiği ve böylece kalpleri 
ve dimağları,, kültür emperyalistlerinin işgali
ne açık tuttuğu bir gerçektir. 

Bu vasıtalardan maharetle istifade etme
sini bilen Doğulu ve Batılı kültür emperya
listleri, genç nesillerimiz üzerinde bir fikrî 
istilâ hareketi yürütme çabası içerisindedir. 

Bu durum karşısında, hattı müdafaa ve 
sathı müdafaa prensiplerine ilâveten, bugü
nün harp tabyesine fikrî ve mânevi müdafaa 
prensibinin de ilâve edilmesi zaruret halini al
mıştır. 

Millî şuurun, millî ahlâk ve faziletin ve kah
ramanlık ruhunun idamesi ancak askerî ve 
sivil eğitim müesseselerinde programlara bu 
maksatla konulacak yeni dersler sayesinde ger
çekleştirilebilir. 

Bugün, silâhlardan evvel, o silâhlan kulla
nan iradenin takviyesi birinci derecede ehem
miyet kazanmıştır. 

Kahraman ecdadımıza zaferler kazandıran, 
şehitleri şehit, gazileri gazi yapan ruh ve imâ
nın. müstakbel kahramanlara ve müstakbel şe
hit ve gazilere intikal ettirilmesi Millî Savun
mamızın en hayati bir vazifesi olmalıdır. Çün
kü aldığımız her nefes ve yaşadığımız her sa
niye muharebe meydanlannda, can ve şan pa-
zarlannda akıtılan şehit ve gazi kanlan mu
kabilinde kazanılmıştır. 

Grupum adına Yüce Meclisi hürmetle se
lâmlar, Millî Savunma bütçemizin ordumuza 
ve milletimize hayırlı olmasını temenni ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın 
Behice Boran. Buyurunuz efendim. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Türkiye'nin millî savunma politi-
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kası ve meseleleri denince akla ilk gelen NATO 
ittifakı ve bu ittifak içinde Türkiye'nin yeri 
konu şudur. Ardından da ikili anlaşmalar ve 
Amerikan üsleri meselesi gelmektedir. Zira, 
1952 de NATO'ya girdiğimizden beri NATO 
ve Amerika, millî savunma politikamızı kuvvet
te etkilemiştir. 1969 yılından sonra üyeler bu 
ittifaktan çıkma hakkını elde edeceklerinden, 
NATO meselesi büsbütün günün meselesi hali
ne ^elm^tir. Onun inin konuşmamı bu mesele 
üzerinde teksif edeceğim. 

Bilindiği giH T. t. P. 1969 dan sonra Tür
kiye'nin NATO'dan çıkması gerektiği görü
şündedir. Bunun gerekçesini şu noktalarda 
özetliye^i lirim:. 

1. NATO'ya girmek Türkiye'nin savun
ma gücünü aktırmamış, zayıflatmıştır. , 

2. NATO bizi muhtemel saldırılara karşı 
iddia edildiği gibi korumamakta, tersine teh
likeli bir duruma sokmaktadır. 

3. NATO, Amerka'nın Sovyetlerle muh
temel bir nükleer üçüncü dünya savasını göz 
önünde tutarak dünya çapında plânladığı bir 
stratejinin bir parçasıdır. Türkiye'nin millî 
çıkan ise böyle bir savaşın dışında kalmaktır. 

Şimdi bu üç noktayı biraz daha ayrmtıla-
riyle ele almak isterim, ikili anlaşmalar, Ame-
rikaı üsleri meselesinde olduğu gibi, NATO 
komşunda da bu ittifaka karşı ilk vaziyet alan 
TtP oldu. Bu yüzden bize çok sert çıkışlar, 
saHmlar yapıldı, İnlâ da yapılıyor. Ama na
sıl ikili anlatmalar ve Amerikan üsleri mese
lesinde yavaş yavaş diğer partiler ve parti dı
şı çevreler vaziyet almak zorunluğunu duy-
dularsa, hattâ nihayet iktidar partisi ve Hükü
meti bu meseleleri yeniden gözden geçirmek 
ve hiç değilse islâh etmek yoluna gitmek zo
runda kaldıysa, NATO'nun da mahzurları su 
üstüne çıkıp görülmeye başladı. «NATO'da ka
lalım, ama mahzurları giderilsin, ilişkiler ye
niden düzenlensin», denilmeye başlandı. İzmir'
deki NATO Karargâhının Türkiye'den çıkarıl
ması, hiç değilse Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
bu komutanlık emrinden alınması, sefer ha
linde Üahi olsa NATO Komutanlığına Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin bağlanmış olmasının Ana
yasaya aykırı olduğu artık T. İ P . dışındaki 
çevrelerce de açıkça ortaya sürülmeye başlan
dı. Bu gelişmeler, T. t P. nin olumlu bir mu-
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halefet yaptığının memleket kamu oyunu ve 
siyasi hayatı etkilediğinin inkâr olunmaz delil
leridir. 

Türkiye'nin NATO'ya girdikten sonra nasıl 
askerî yönden Amerika'ya bağlı duruma geldiği, 
silâhlı kuvvetlerinin millî çıkarlar açısından 
inisiyatifinin zayıfladığı, ikmal usulleri, tabya 
kaideleri, ordu organizasyonu bakımından na
sıl Amerikan örneğinin alındığı ve bunun bi
zim millî stratejimiz ve millî silâhlı kuvvetler 
ihtiyacımız bakımından zararlı neticeler do
ğurduğu gerek geçen yıl Senato ve Millet Mec
lisi görüşmelerinde, gerekse bu yıl Karma Ko
misyon çalışmalarında, basında çıkan makale 
vs etütlerde uzun uzun ortaya çıkarılmış bu
lunuyor. Bu sebeple ve de zamanın 30 dakika 
ile sınırlanmış olduğu için, bu konu üzerin
de maalesef arzu ettiğim gibi ayrıntıları ile 
duramayacağım. 

Yalnız şunu belirtmek isterim ki, Karma 
^ütçe Komisyonu raporunda yer alan iki be
yan durumun ciddiyetini resmen ortaya koy
maktadır. 

Raporun bir yerinde Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin NATO standartlarına veya kabul edi
lebilir askerî standarda erişmemiş olduğu be
lirtiliyor. Yani bunca NATO, Amerikan yarda
mı edebiyatı bizi, güçlendiriyor iddiaları ve 
sonra, 18 sene sonra resmî raporda ordumuzun 
maalesef henüz asgari kabul edilebilir standar-
1", erişmemiş olduğunun beyan edilmesi.. 

Sonra bir de sefer stokları hakkında bir 
ifade var, 1965 senesinde Millî Güvenlik Ku
rulunun sefer stokları yapılması için 200 kü
sur milyon lira tahsisat konmasına karar ver
diği, fakat kaynak yokluğundan bu tahsisa
tın konulamadığı, bu yılki, yani 1968 bütçesin
de de yer almadığı belirtiliyor. Dikkatinizi 
çekmek isterim, karar ancak iki sene önce 1965 
yıhnda almmıs ve alman karar uygulanmamış. 
Uzun usun izaha lüzum yok ki, sefer stoklan 
mevcudolm^yan veya yetersiz olan bir ordu kuv
vetlerini. istediği zaman, istediği yerde, iste
diği ölçüde kullanmak imkânına maalesef sa-
hibolamaz. 

Sonra, bir de hâlâ 1947 Andlaşmasuım 4 ncü 
maddesi var ki, bu maddeye 1964 te Johnson 
mektubunda da atıf yapıldığı üzere, bize veri
len silâhlan, Amerika'nın müsaadesi olmadan 
kullanmak yetkisine sahip değiliz. Son Kıbrıs 
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buhranında kullandık, deniliyor. Kullandık, 
Amerika ses çıkarmadığı için. Elimde hukukî 
belgesi var. Buna dayanarak da, eğer biz söz 
dinlemiyecek olursak, bize sözünü dinletecek 
güce de sahiptir. Diğer NATO üyesi devlet
lerinde dahi böyle bir madde, böyle bir hü
küm yoktur. Binaenaleyh Silâhlı Küvetlerimi
zin elindeki araçları serbestçe, gerektiği gibi 
kullanmak yetkisini sımrlıyan, meneden bu 
hüküm mutlak suretle diğer ikili anlaşmalar 
ile beraber ortadan kaldırılmalıdır. 

Son yıllarda bu durumdan kurtulmak gay
retlerine girişilmiş olduğu görülüyor. Geçen 
yıl Millî Savunma bütçesinin Millet Meclisin
de görüşülmesi sırasında Sayın Savunma Ba
kanı, «Türkiye'nin kısa zamanda her sahada 
olduğu gibi, harb sanayii sahasında da büyük 
ölçüde kendine yeter bir hale gelmesi zorun
ludur», demişlerdi. Bu fikirlerine katılırız, iki 
yıldır harb sanayiimizi geliştirmek için büt
çeye ödenek konmasını da memnunlukla kar
şılarız. Ne var ki bu miktarlar ve tamir, ağır 
bakım, yedek parça atelyelerinin kurulup ge
liştirilmesi yeterli olmadığı gibi, gerçek anlam
da harbsanayiimizin geliştirilmesi için genel 
sanayileşme politikamızın değiştirilmesi ge
rekir. Bütçe Komisyonu raporunda şöyle de
niliyor:. «Kaynaklanmazın millî güvenlikle ik
tisadi kalkınma arasnıda dengeli bir şekilde 
taksimini öngören bir prensibin mevcudolmayı-
şı, plânlan - yani Millî Savunma plânlarını -
geniş ölçüde tahdidetmekte veya imkânlara 
uygun bir plân hazırlanmasına mâni olmakta
dır.» 

Şüphesiz böyle bir denge şarttır, ama genel 
kalkınmanın niteliği, vasfı, mahiyeti üzerinde 
de durmak gerekir. Kalkınma her şeyden önce 
sanayileşme demektir. Genellikle sanayileşme, 
özellikle harb sanayiinin gelişip güçlenmesi ise 
ağır sanayiinin kurulmasına bağlıdır. Montaj 
ve ambalaj sanayii, özel sektörün tatlı kâr gör
düğü hafif tüketim sanayii kurmakla ne memle
ket sanayileşip kalkınabilir, ne de Millî Savun
ma sanayiimiz Türkiye'yi büyük ölçüde kendine 
yeter, duruma getirebilecek seviyeye ulaşır. 

Sonra genel bir çelişki var. NATO'nun stra
tejisi başka, bizim yurt müdafaası için muhtaç 
olduğumuz strateji başkadır. Amerika'nın stra
tejisi ve Silâhlı Kuvvetleri deniz aşın hedeflere 
yönelmiştir; çünkü Amerika, kendi sınırlan dı

şında, dünyanın dört köşesinde menfaatleri, nü
fuz sahalan olan bir memlekettir. Bizim ise böy
le dünyanın dört köşesinde deniz aşın menfaat
lerimiz, nüfuz bölgelerimiz yoktur. Yani Ame
rika kısacası enperyalist bir memlekettir, biz ise 
emperyalist bir memleket olmadığımız gibi bilâ
kis emperyalizmin baskısından kurtulmak çabası, 
mücadelesi içinde olan bir ülkeyiz. Bunun için 
bizim ordumuz ancak yurt müdafaası görecek 
bir ordu olabilir ve hedefleri bu kadar birbirin
den ayn olan Silâhlı Kuvvetlerin de elbette ki 
stratejisi ve bünyesi ve donatımı birbirinden ta-
mamiyle ayrı olmak gerekir. 

Şimdi, Türkiye NATO'nun içinde kaldıkça 
acaba Millî Savunma Bakanının ileri sürdüğü 
gibi, kısa zamanda büyük ölçüde kendine yeter 
bir hale gelebilir mi? Gelemez. Çünkü Türki
ye nin kaynaklan hem Silâhlı Kuvvetlerini NA
TO'nun stratejisine ve isteklerine göre ayarlıya-
bilecek, o seviyeye getirebilecek, hem de kendi 
millî ihtiyaçlan bakımından ayncabir strateji 
ve ordu meydana getirebilecek güçte değildir. 
Meselâ somut bir örnek alalım. 

NATO teşkilâtlanması bize yani Deniz Kuv
vetlerimize Karadeniz bölgesini, Yunanistan'a 
ise Ege bölgesini vermiş. Oysa, Türkiye kendi 
savunması bakımından Karadeniz kadar Ege ile 
de ilgilidir, hattâ Akdenize bakan Güney kıyıla
rımızın bölgesiyle de ilgilidir. 

Şimdi, NATO teşkilâtı kendi plânlan bakı
mından elbette ister M, Türkiye, Deniz Kuvvet
lerini geliştirmeye ayıracağı bütün kaynaklarını, 
hiç değilse büyük kısmını Karadeniz bölgesine 
hasretsin. Yunanistan da Ege bölgesine hasret
sin. Çünkü bir iş bölümü koymuşlar. Oysa Tür
kiye kendi savunması bakımından bu kaynak
lan bütün kıyılannı koruyacak şekilde kullan
mayı tercih eder, tercih etmelidir. Türkiye'nin 
kaynakları, imkânlan hudutsuz değildir ki her 
iki gereği de yerine getirebilsin. 

Bu durum bütün Silâhlı Kuvvetlerimiz için 
varittir. Türkiye, sınırlan kaynaklan ve imkân-
lariyle hem NATO stratejisine uygun bir Silâhlı 
Kuvvetler topluluğu, hem de kendi savunması 
bakımından millî stratejiye uygun, kendine yeter 
bir kuvvetler topluluğu meydana getiremez. 

Dış yardımlara bel bağlanamıyacağını ise 
tecrübeler göstermiştir. Türkiye, bir tercih yap
ma durumundadır ve tercihi elbette ki kendi 
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millî savunma siyasetinin, millî stratejisinin ge
reklerini yerine getirmek olmalıdır. 

NATO'dan çıkmamız gerektiği görüşümüzün 
ikinci gerekçesi, NATO'nun, bizi, iddia edildiği 
gibi Kuzeyden gelecek muhtemel bir saldırıya 
karşı korumadığı, aksine tehlikeli bir duruma 
soktuğudur. 

Bu konuya girmeden önce kısaca NATO itti
fakı ve NATO ittifakı içinde NATO ile ilgili 
olarak da Amerika'nın rolü üzerinde durmak is
terim. 

Bir kere üç şeyi birbirinden ayırmak lâzım; 
hukukî bir belge olarak NATO ne getiriyor, 
ne gibi teminat veriyor? Fiilî bir askerî teşki
lât olarak NATO nedir ve sonra NATO'dan 
ayrı, bağımsız, egemen bir devlet olarak Ame
rika kendi millî savunmasını nasıl plânlıyor, 
hangi stratejiye dayandırıyor? 

Bir kere açıkça bellidir ki, NATO Andlaş-
ması hukukî bir belge olarak, hiçbir zaruri, 
otomatik yardım ve koruma sağlamamaktadır. 
Maddeyi, yanımda getirmemişim, tamamen oku-
yamıyacağım, fakat çok tekrarladığım için he
men hemen kelime kelime aklımdadır, şöyledir: 
«Üyelerden birine bir taarruz vâki olduğu tak
dirde, diğer üyeler bunu kendisine yapılmış bir 
taarruz telâkki edecek ve silâhlı müdahale de 
dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri münferi
den veya müştereken alacaktır.» 

Görülüyor ki, burada, bir saldırı vukuunda 
zaruri ve otomatik olarak askerî yardım öngö
rülmüş değildir. Bu vaziyette bir saldırıya uğra
dığımız zaman diğer üyelerin gerekli gördük
leri yardım, ilâç ve seyyar hastane göndermek de 
olur, ekonomik abluka koymak da olur veya 
nükleer mukabele de olabilir. Askerî yardım, 
âmir bir hüküm değildiv NATO Andlaşmasmda. 
Kaldı ki hiçbir yardım da gelmiyebilir. Çün
kü saldırının tarifi verilmemiştir. Bunun bir 
tecrübesini biz 1964 te geçirdik. Hatırlanacağı 
üzere, o zaman Johnson gönderdiği mektupta, 
bize karşı muhtemel bir Sovyet taarruzu karşı
sında nasıl davranacakları hususunda mealen 
şöyle diyordu: Bütün barışçı yollar de"nenmiş 
ve tükenmiş değildir. Siz Kıbrıs'a askerî müda
halede bulunur, Sovyetler'de size askerî mu
kabelede bulunursa NATO üyeleri size yardım 
edip etmemeyi düşünür. 

Yani bütün barışçı yollar tüketilmiş olmadı
ğı için ve Sovyetler bize Kıbrıs'a askerî çıkart
ma yaptığımız için askerî müdahalede buluna
cağı için, bu Sovyet askerî hareketi Amerika' 
ve NATO'ca bir saldırı telâkki edilmiyebilecek-
ti. Son zamanlarda Amerika'nın bu saldırı teri
mini gittikçe daha kaypak hale getirme eğili
minde olduğuna da işaret etmek isteriz. 

Şimdi, NATO ile ilgili askerî literatürde sal
dırıdan ayrı olarak, «Mahallî düşmanca faali
yetler», «Local hostile activity» den söz edil
mektedir. Böylece ne zaman meydana gelen bir 
hareket saldırı telâkki edilecektir, ne zaman ma
hallî düşmanca bir hareket telâkki edilecektir, 
bu Amerika'nın tefsirine kalmış bir iş olmak
tadır. Bununla beraber NATO daha önceki as
kerî ittifaklardan apayrı bir nitelik göstererek, 
sadece hukukî bir belge olarak kalmamış, fiilî 
askerî teşkilât ve tesisler kurma yoluna gitmiş 
ve kurmuştur. Bir saldırı vukuunda NATO'nun, 
yani aslında Amerika'nın, üye devletleri bu ara
da Türkiye'yi koruyacağı inancı, NATO And-
laşmasmm ihtiva ettiği bağlayıcı hükümlerden 
ziyade, NATO'nun bu fiilî teşkilât ve tesisleri
ne dayanmıştır. Kısacası hukukî belge olarak 
NATO ile fiilî NATO Teşkilâtı âdeta apayrı şey
ler olmuştur. 

Bir mübayenet hattâ çelişki daha var; o da 
şu: NATO ne kadar kolektif bir güvenlik ve 
savunma sistemi olarak gösterilmek istenirse 
istensin, NATO'ya böyle bir nitelik kazandır
mak için Amerika, diğer üyelere entegre komu
tanlık sisteminde, nükleer ve sair plânlamalar
da yer vermeye teşebbüs ederse etsin, NATO 
son tahlilde Amerika demektir. Çünkü nükleer 
güce yalnız o sahiptir. En zengin ekonomik ve 
askerî kaynaklar onun elindedir. NATO'ya en 
büyük katkıda o bulunmaktadır. NATO'daki 
kumandanlık mevkilerinin dağlımmda da Ame
rika üstün mevkii işgal etmektedir. Amerika 
ise, bağımsız, egemen bir süper Devlet olarak, 
NATO dışında kendi çıkarları açısından, Ame
rikan millî savunma siyasetinin gereği olarak 
stratejik kararlar alıyor, değişen şartlara göre 
stratejisini değiştiriyordu ve değiştirmektedir. 

Amerika'nın kendi millî savunma siyaseti 
gerekleri açısından aldığı kararlar ve uyguladı
ğı stratejisi ise, Amerika aynı zamanda NATO'
nun en güçlü ve tek nükleer üyesi olması dola-
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yısiyle, ister istemez NATO'nun karar ve stra
tejisini etkiliyor, hattâ bir zaman sonra, NATO'
nun karar ve stratejisi haline geliyordu. 

Hülâsa NATO'nun üyelerini bu arada bizi 
Sovyetlerden gelecek bir taarruza karşı koru
yacağı inancı, NATO Andlaşmasmm hükümle
rinden çok, NATO'nun fiilî teşkilât ve tesisle
rine ve bunların kullanılması konusunda kabul 
edilen stratejiye dayanıyordu. Bu NATO stra
tejisi ise, Amerika'nın tek başına aldığı strate 
ji kararlarına dayanıyordu. Çünkü, NATO'nun 
hükmi bir şahsiyet olarak, kendi nükleer gücü 
yoktu. Bunu, NATO'nun üyesi olarak Amerika 
sağlıyacaktı. Nükleer gücü yoktur. Bunu, 
NATO'nun üyesi olarak Amerika sağlıyaacktı. 
Nükleer silâhlar dışında da, en büyük askerî 
teknik ikmal kaynağı yine Amerika idi. ' 

Şimdi, 1950 den bu yana, Amerika'nın ve 
ardından da NATO'nun değişen stratejisine kı
saca bir göz atalım. Bu konuyu da oldukça ay
rıntılı olarak notlarımda işlemiştim. Ama, Sa
yın Başkanın koyduğu 30 dakika sınırın içinde 
kalmaya gayret ettiğimden, burada özetliyece-
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Boran, bu 30 dakikalık 
sınırı Başkanlık koymamıştır. Lütfen sözünü
zü tavzih ediniz. Haddizatında Yüce Meclis 
almış olduğu bir karar ile, konuşmaları 20 şer 
dakika ile kayıtlamıştır. Onu takiben, konuşan 
hatipler 20 dakikanın sonunda, kendi konuş
malarının uzamasını temin sadedinde, Meclisin 
oyuna başvurmamı rica etmişlerdir. Bu rica 
üzerine, 10 dikaka uzatılması hususunda tek
rar Yüce Meclis karar almıştır. Bu karar alın
mış olduğuna göre, onu takibeden hatiplerin, 
yine Meclisin birtakım kararlariyle, adaletsiz 
bir durumda konuşmalarına mâni olmak üzere, 
Başkanlık inisiyatifini kullanarak, zatıâlinizin 
de 30 dakika konuşabilmesini temin için, ken
dim bu uzatmayı kendiliğimden res'en yaptım. 
Buyurunuz. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Efendim anlıyama-
dım. Ben bir defa, bunu size bir tariz olarak 
söylemedim, öyle anlatmışsam özür dilerim. Be
nim belirtmek... 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlığınız sizin ko
nuşmanızı kısıtlamadı. Haddizatında Meclis al
mış olduğu bir prensip karan gereğince koiıuş-

I maları 20 dakika ile ve çok önceden Meclisin 
başında kayıtlamıştır. Bu arada, Sayın Ferda 
Güley, konuşmasının uzaması hususunda ısrar 
edince, o ısrar üzerine, 10 dakika uzama kara
rını Meclisin oyuna sundum, Meclis 10 dakika 
uzatılma kararını kabul etti. Bunun üzerine, 
Sayın Hüseyin Ataman'a da aynı şeyi uygula
yınca, her bir üye için ayrı ayrı Meclis kararı 
alınmış olacağına umuma şâmil mahiyette bu 
mesele bu şekli ile mütalâa edilsin, dedim. 

T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Efendim, benim bu
rada üzerinde durmak istediğim, yani 30 daki
kalık sınır içinde kalmaya gayret ettiğimi be
lirtmek idi. Bu sınırlamanın kimin tarafından 
yapıldığını söylerken, yanlış söylemişsem hata 

I etmişsem özür dilerim. Maksadım o değildi. 

BAŞKAN — Evet efendim,^ yanlış söyledi
niz. Tamam, ben de o tavzihi istiyorum, Baş
kanlığı bulaştırmayın. 

T. t P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Maksadım, yani 30 
dakika içinde kalmaya gayret ettiğimi belirt
mek idi. 

Şimdi, daima denilir ki, «1949 da NATO ku
rulurken Amerika buna - aslında - ka
tılmak istememişti. Avrupa devletleri, 
Amerika'nın katılmasını istedi ve onu 
adetâ zorladı.» Bu kısmen doğrudur. 
Ama hatırlamak lâzım ki, 1949 a kadar Ameri
ka tek nükleer Devlet idi. Binaenaleyh, Sov
yetler ile kendisi arasındaki denge, yüzde 100 
kendisi lehine idi. 1949 dan itibarendir ki, Sov
yetler de atom ve daha sonra terma - nükleer 
silâhlan geliştirmeye başladılar. O zaman Ame
rika için ve dolayısiyle NATO için, Amerika'
nın dışındaki ülkelerde, özellikle Rusya nın sı
nırındaki ülkelerde hava alanları, üsler, depo
lar ve bilhassa ileri hatlarda radar istihbarat 
tesisleri meydana getirmek önplâna çıktı. Bi
naenaleyh, Amerika'nın bu strateji değişikliği, 
Sovyetlerin de atom ve nükleer silâhları geliş-
tirmesiyle aynı zamanda paralel olarak geliş
miştir. 

1957 ye kadar durum bu şekilde devam etti. 
Amerika, Rusya'yı mevcut sınırlan içinde tut
mak, yani containement politikasını güdüyor 
ve «Rusya bu sınırların dışına çıkarsa, kütle 

I halinde mukabelede bulunurum.» diyordu. Stra-
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teji bu idi ve NATO'nun bizi koruyacağı inan
cı - demin de anlattığım gibi - hukukî bir ga
rantiye, bir müeyyideye, bir âmir hükme bağ
lanmıyordu. Amerika'nın bu kararına bağla-
mılıyordu. Ama, Amerika bu kararını gerçekten 
tatbik eder mi, etmez mi?»; bu Amerika'ya kal
mış bir husustu. Tatbik etmeme yoluna gittiği 
takdirde, NATO'nun - tabiî bu arada Türkiye'
nin - Amerika'yı böyle kütle halinde mukabe
leye zorlıyacak elinde ne hukukî bir müeyyide, 
ne de fiilî bir imkânı vardı. 

1957 de, Rusların Sputnikleri atmaları ve 
sonradan Aya isabetli bir atış yapmalariyle bel
li oldu ki, kıtalar arası füzeler geliştirilmiştir 
ve bu füzeler hedefine isabet etmektedir. 

Amerika 1955 te, bu kıtalararası füzeleri 
geliştirme müeselesini ele almış, fakat buna 
iltifat etmemiş, bir tarafa bırakmıştı. 1957 den 
sonra Amerika da bu yola gitti ve 1960 larda 
Amerika'da kıtalararası ve hedefine isabet et
tirebilen füzeleri geliştirdi, Amerika bu husus
ta başka bir şey daha yaptı: Bu füzeler için 
yeraltı siloları meydana getirdi. Bu suretle bu 
nükleer silâhla, taarruz neticesi imha edilmek 
tehlikesinden kurtuldular. Aynı zamanda Ame
rika, füze atar ve nükleer enerji ile işler de-
nizaltları meydana getirdi. Derhal karşı ta
raf harekete geçerek, o da kendisinin kıtalar
arası füzelerini yeraltı silolarına yerleştirdi. O 
da, füze atar denizaltılarını meydana getirdi. 
Bu suretle, stratejide bir değişiklik meydana 
geldi. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Bo
ran. 

T. i. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATFO 
(BORAN) (Devamla) — 30 dakikadan mı bir 
dakikam kaldı efendim? 

BAŞKAN — Evet efendim,. 
T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 

(BORAN) (Devamla) — Efendim, ben de bu 
konuda biraz daha konuşmamın temdidini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı ikmal buyuru
nuz, onu takiben Yüce Heyetin oyuna suna
rım. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
BORAN (Devamla) — Bu durumda, artık ter-
mo - nükleer bombalar taşıyan uçak filoları ve 
bu uçakların üsleneceği yerler, hava alanları es

ki önemini kaybetmişti. Çünkü füzeler, hava st
ratejisini arka plâna itmişti. Zaten, daha hava 
filoları önplânda iken dahi, her iki taraf da ter-
mo - nükleer silâhları geliştirdikçe, bir nükleer 
harbin her iki taraf için de, yenilen taraf için 
de, zafere ulaşan taraf için de ne kadar büyük 
bir felâket olacağını anlamışlar ve yavaş yavaş, 
ilk hamlede nükleer bir savaşa gitmemek, daha 
elâstiki bir strateji kabul etmek eğiliminde bu
lunmuşlardı. 

BAŞKAN — Sayın Boran bir dakika. 
Sayın Boran konuşmanızın ne kadar müddet 

uzamasını istiyorsunuz? Önünüzde yazılı bir me
tin de yok, yazılı okumuyorsunuz ki onu değer-
lendirebileyim. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
BORAN (Devamla) — Okuduklarımı anlatıyo
rum ve sözlerle kısaltıyorum efendim. 

BAŞKAN — Anladım efendim, yani konuş
manızın ben ne kadar müddetle uzatılması hu
susunda oya koyayım? 

T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
BORAN (Devamla) — Efendim, bir 15 dakika 
rica edeceğim. Ama, daha önce bitireceğimi de 
zannediyorum. (A. P. sıralarından, «15 dakika 
fazla» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Boran, konuşmasının 15 
dakika daha uzatılmasını talebetmektedir. Bu 
hususu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir Sayın Boran. 

T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
BORAN (Devamla) — Yani burada konuşma
mı kesiyor muyum efendim? 

BAŞKAN — Meclisin kararma gerek siz, ge
rek bendeniz riayetkar olacağız. 

T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
BORAN (Devamla) — Efendim, lütfen 15 daki
ka yerine 10 dakika veya 5 dakika ile oylar mı
sınız? Hiç değilse sözlerimi bağlıyayım, yani son 
sözümü, çünkü cümle orada kaldı. 

BAŞKAN — Efendim hangisini teklif eder
siniz onu oya koyayım. Sayın Behice Boran, ko
nuşmasının 5 dakika daha uzamasını talebetmek
tedir. (A. P. sıralarından, «Usule aykırı oluyor» 
sesleri) Bunlar hepsi usule aykırı oya koymalar, 
hep aykırı teklifler haddizatında. 5 dakikalık 
müddet temdidi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Buyurunuz efendim, hep gayriusulî hâdiseler 
bunlar efendim. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHtCE HATKO 
BORAN (Devamla) — Amerika bunun üzerine 
1962 de daha Kennedy zamanında, «Elâstikî mu
kabele» stratejisini kabul etti, Mc Namara bu 
teklifi NATO ya getirdi, fakat kabul ettireme
di. Fransa buna direniyordu ve Fransa'nın NATO 
dan çıkışının bir sebebi, Entegre Komutanlığın 
gerçekten entegre olmayışı, Amerika'nın hâki
miyetinde bulunuşu idi. ikinci sebebi de, bu flek-
sibl, elâstiki mukabele stratejisi uygulandığı 
takdirde, Avrupa'nın konvansiyonel bir harble, 
nükleer silâhlar tam kullanılmadan önce tama
men harabolacağı kanaatinde bulunmasıydı. 

Bu durumda, Amerika için, kendi sınırları 
dışında olan müttefik ülkeler, iki şey için ge
rekli veya faydalı hale gelmişti: 

1. Radar irtibatı tesisleri için; 
2. Kademeli savaş stratejisinde, ilk kade

me savaşların, konvansiyonel savaşların yer ala
cağı bölgeler olarak. 

Bu stratejinin ilk kademesinin deneneceği 
ülkeler arasında Türkiye başta gelmektedir. 
Çünkü sınırda bir ülkedir. Bu durumda, Türki
ye hem bir deneme tahtası olacak, hem de poli
tik temaslar ve müzakereler de yapılacağından, 
bir pazarlık konusu olacaktı. 

Türkiye, şüphesiz ne deneme tahtası gibi kul
lanılmayı, ne de pazarlık konusu yapılmayı ka
bul etmemelidir. Çünkü, bu elâstikî mukabelenin 
bir tarafı da, dengeli olacağıdır. Yani, bir saf
ha askerî savaş yapılacak, ondan sonra diplo
matik müzakereler, pazarlıklar yapılacak; uz-
laşılamazsa ikinci kademeye, yine müzakerede 
uzlaşılamazsa üçüncü kademeye geçecektir. 

îşte, bu durum da gösteriyor ki, NATO stra
tejisi, hele bugünkü haliyle, Türkiye'yi ne hu-
kukan, ne de fiilen Kuzeyden gelecek muhtemel 
bir saldırıya karşı koruyamamaktadır. 

Türkiye - daha önce de belirttiğim gibi - de
nizaşırı hedefleri, çıkarları olmıyan bir ülke ol
duğu için, az gelişmiş veya gelişmekte olan bir 
ülke olduğu için, ancak millî kurtuluş savaşları 
verebilecek durumdadır. Ve bu millî kurtuluş 
savaşlarını, nereden gelirse gelsin verecektir. 

Millî kurtuluş savaşlarının ise, yenilmez ol
duğunu son Wdetnam olayları bir kere daha is-
batlamıştır. 

Tarihte Birinci Kurtuluş Savaşını vermiş 
olan Türkiye'nin, aynı durumda kalırsa, ikinci 
bir savaş vereceği ve mutlaka zafere ulaşacağı, 
elbette ki, şüphe götürmez bir gerçektir. 

Binaenaleyh, tekrar edeyim, NATO strate
jisi, Amerika'nın bir 3 ncü dünya savaşını göz 
önünde tutarak, dünya çapında meydana getir
diği bir stratejinin parçasıdır. Bizim böyle bir 
stratejide yerimiz yoktur. Türkiye'nin çıkarı, 
üçüncü dünya savaşının dışında kalmaktır. 

«Jeopolitik durumumuz» deniyor, ikinci 
Dünya Savaşında jeopolitik durumumuz aynı 
değil miydi? Hattâ, İkinci Dünya Savaşında kı
talararası füzeler bulunmadığı için, bu jeopoli
tik durum daha da önemli idi. öyle iken, biz 
ikinci Dünya Savaşının dışında kaldık. Ama, 
NATO Blokuna bağlı kalırsak, dünyanın nere
sinde ihtilâf çıkarsa çıksın, o ihtilâf bir üçün
cü dünya savaşma yol açarsa, biz NATO içinde 
olduğumuz için, mutlaka o savaşa bulaşacağız. 

«NATO ittifakı bölgeseldir. Ancak, bu böl
gede bir ihtilâf çıkarsa ve bölgesel menfaatler 
gerektirirse üçüncü dünya savaşma gireriz.» id
diası tamamen isabetsizdir. Çünkü, bir üçüncü 
dünya savaşı - mazallah yer alırsa - bloklar ara-
smda topyekûn bir savaş olacaktır ve her hal
de karşı taraf Amerika ile nükleer harbe girdik
ten sonra ve Amerika'nın da bizde tesisleri, üs
leri, nükleer başlıkları, silâhları bulunurken» 
efendim Türkiye, NATO ittifakı içindedir, o da 
bölgesel bir antlaşmadır, bu ihtilâf ise faraza 
Wietnam'da çıkmıştır, ben Amerika'nın Türki
ye'deki üslerini, silâhlarını, hava alanlarını tah-
ribetmem.» demiyecektir. 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen. 
T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 

(BORAN) (Devamla) — Binaenaleyh bütün bu 
jeopolitik argümanlar, diğer argümanlar yersiz
dir, bunların üzerinde durmak isterdim ve bun
ları uzun uzun tetkik etmiştim hazırlıklarımda, 
ama maalesef yer kalmadı. Aynı zamanda bâ
zı kanun teklifleri ve tasarıları üzerinde de dur
mak istiyordum. Bunun üzerinde de duramıya-
cağım maalesef zaman kıtlığından dolayı. Çok 
teşekkür ederim. (T. i. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ce-
vad Odyakmaz. 
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A. P. GRUPU ADINA CEVAD ODYAKMAZ 

(Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde yapı
lan görüşmeler, yıllar geçtikçe daha değişik ko
nuların işlenmesi dolayısiyle yeknesaklıktan kur
tulma istikametinde gelişmektedir. 

Biz A. P. Grupu adına bütçeyi değişik bir gö
rüşten ele alma yolunda geçen yıl giriştiğimiz 
teşebbüsü bu yıl da devam ettirmek, büyük öl
çüde temas edilmemiş hususlara dikkat nazar
larınızı çekmek arzusundayız. 

Benden evvel konuşan değerli grup sözcüsü 
bâzı arkadaşlarımı dinlerken ben de Millî Sa
vunma Bütçesinden çok, Dışişleri Bakanlığı büt
çesi müzakerelerinde bulunduğum intibaı uyandı. 

Gerçi, Millî Savunma politikası dış politika 
ile sıkı sıkıya bağlıdır. Ancak, halen Millî Sa
vunma bütçesini konuştuğumuz için bizim ma
ruzatımız, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hal bek-
liyen meselelerine inhisar edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet Programın
da Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yurt savunma
sında kendisine düşen vazifeyi huzur içinde ya
pabilmesini teminen yeterli, müessir, seyyal 
ve seri bir bünye iktisabedebilmesi için üstün 
bir gayret imindedir. 

A. P. iktidarı, millî varlık ve bekamızın, 
Cumhuriyet ve Anayasa nizamının, demokra
tik rejimin koruyucusu olan Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin muhtacolduğu gücün modern icap 
ve ihtiyaçlara göre sağlanması hususunda mil
letimizin yapabildiği fedakârlık nisbetinde 
âzami destek ve müzahereti göstermektedir. 

Hudut karakollarımızı, millî itibarımıza ya
raşır hale getirme, Türk Silâhlı Kuvvetle
rini göçebelikten, kerpiç bina ve tesislerden, 
gayrlsıhhi barınak ve barakalardan kurtara
rak, daimî garnizonlara, iyi yaşama ve çalış
ma imkânlarına kavuşturma faaliyetlerini şük
ranla kaydetmek isteriz. 

Ayrıca, hizmetin hususiyeti icabı, diğer 
Devlet memurlarına nazaran çok sık yer de
ğiştirmek mecburiyetinde kalan Türk Silâhlı 
Kuvvetleri mensuplarına lojmanlar yaptırılma
sına hızla devam olunmaktadır. Bu çalışmala
rın moral gücünü ayakta tutması bakımından 
ne kadar büyük ehemmiyet taşıdığı aşikârdır. 
Ancak garnizon ve lojmanların yapımında 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesine ek kaynak 
yaratacak olan, Millî Savunma Bakanlığınca 
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kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyan-
ların satılmasına ve elde edilen paranın sa
vunma bütçesinde özel maksat ve usullerle yer 
almasına salâhiyet ve cevaz veren 189 sayılı 
Kanunun maksada uygun şekilde uygulan
ması mutlaka sağlanmalıdır. Bu hususta bil
hassa Maliye Bakanlığının, Millî Savunma Ba
kanlığına yardımcı olmasını beklemekteyiz. 

Diğer taraftan, A. P. iktidannca üzerinde 
büyük bir ciddiyetle durulan ve geçen yıl büt
çesindeki 137 512 000 liralık bir ödenekle baş
lanan harb sanayii gerçekleşme yolundadır. 

Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize 7 milyon 
lira sarfiyle bir jet revizyon atelyesi yaptırıl
mıştır. Halbuki evvelce bu miktar parayı jet 
uçaklarının revizyonu için her yıl dış mem
leketlere ödemekteydik. 

Harb sanayii konusunda 1967 malî yılı için
de tahakkuk ettirilen veya bu safhaya gelen 
işler arasında tank yenileştirme tesislerini, pa
let taşıyıcı tekerlek fabrikası, hafif siRh 
imalâtı, ağır bakım tesis ve kademelerinin 
geliştirilmesi, mühimmat ve bâzı özel tip 
malzemlerin imali için tezgâhlar tesisi, muhrip 
inşası, bir tersane kurulması, muhtelif ter
sane tesislerinin tevsii ve tamiri, 32 çıkarma 
aracı, hidrografi botu, iki kuru yük şalo-
pası, iki aded 1 200 tonluk, dört aded 150 
tonluk su tankeri gibi faaliyetler'yer almak
tadır. 

Bunların harb gücümüz bakımından olduğu 
kadar, yeni iş ve istihdam sahaları yaratması, 
yan sanayiin kurulmasını ve gelişmesini sağ
laması itibariyle iktisadi yönden de memleke
timize büyük yaran olacaktır. 

Batı ve Doğu blokları arasında nükleer 
dengenin tesis edilmiş olması, konvansiyonel 
silâhların ehemmiyetini yeniden artırmıştır. 
Bu bakımdan harb sanayiim/zin bu istika
mette geliştirilmesi lüzumuna kaaniiz. 

Henüz, istenilen asgari standartlara ulaşa-
mıyan Silâhlı Kuvvetlerimiz, daha bir hayli 
emek, çaba ve malî gücü gerektiren hizmet ve 
desteğe muhtaçtır. 

Uzun süreli icra programlariyle bu hizmet
ler plânlanmıştır, ihtiyaçların giderilmesinin 
aralıksız devam edebilmesi, Hükümetimizin 
geçen yıllarda olduğu gibi önümüzdek' yıllarda 
da yeterli ödeneği ayırması ve Silâhlı Kuv
vetler camiasının müsellem titiz ve dsiplinli 
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çalışmalarını aynı hızla sürdürmesiyle mümkün
dür. A. P. Meclis Grupu olarak bu konuda 
daima kendilerine müzahir olacağız. Hüküme
timizin ve Silâhlı Kuvvetlerimizin başarıya ula
şacaklarına inancımız tamdır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bütün hükümlerinin uygulanacağı 31 Ağus
tos 1969 tarihine kadar kanunun gerektirdiği 
ıslahatın süratle yapılmasında zaruret vardır. 
Bilhassa kanunun getirdiği sistem icabı genç 
yaşta emekliye aynlacak olan subayların duru
mu ileride ehemmiyetli güçlükler doğurmaya 
namzettir. Çok çalışmaya alışmış insanların, 
fikren ve bedenen en olgun çağlarında bizza-
rur hizmetten ayrılmaları, işsiz kalmaları onla
rı moral yönünden yıkacağı gibi cemiyete küs
kün insanlar haline getirecektir. Türkiye, he
nüz, her bakımdan yetinmiş evlâtlarının hizme
tinden müstağni kalabilecek durumda da değil
dir. Kalkınma için milletçe büyük gayret gös
terdiğimiz bir çağda her ferdi değerlendirmek 
ve ondan âzami fayda sağlamak ve ona bütün 
gücüyle memleketine hizmet edebilmek imkân
larını yaratmak mevkiinde ve mecburiyetinde
yiz. Bu bakımdan, arkadan gelen genç kıy
metlerin yükselebilmeleri için emekliye sevk 
edilecek olan subayların amme sektörüyle özel 
sektörde kendi ihtisasları çerçevesinde istihdam
ları çaresi aranmalıdır. Bu güçlük, başka mem
leketlerde de ortaya çıkmış ve böyle halledil
miştir. 

Halen Meclis komisyonlarında bulunan Harb 
Okulları kanun tasarısı bu konuyla yakından 
ilgilidir. 

Çok evvel Meclise sevk edilmiş olan tasarı
nın tetkiki, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun çıkmasına talik edilmişti. Perso
nel Kanunu çıkmış, ancak Harb Okulları kanun 
tasarısı bu kanunun icabettirdiği hale getirilme
miştir. Bundan on sene kadar evvel Kara Harb 
Okulu müfredat programları, üniversiteler ta
rafından incelenmiş ve umumiyetle Fen Fakül
tesi ayarında olduğu kabul edilmişti. Bu sebep
le Harb Okulunun ıslahı, daha üstün seviyede 
bir ilim müessesesi olabilmesi için birçok çalış
malar yapılmış, tasarılar hazırlanmıştı. Maa
lesef bu gayretler, o zamanlar müspet bir neti
ceye bağlanamadı. Halen de bâzı fark imtihan
ları vermek suretiyle Harb Okulu mezunları is 

24 . 2 . İ968 O : 1 

tanbul Teknik Üniversitesinin yüksek sınıfla
rına alınmaktadırlar. O halde Harb Okullarına 
hakiki hüviyetlerini vermek müfredat program
larında gerekli değişiklikleri yaparak onları 
dört yıllık bir fen fakültesi haline getirmek lâ
zımdır. 

Bu suretle memleketin muhtaçolduğu teknik 
elemanı yetiştirecek yeni bir kaynak kazanıldı
ğı gibi, ileride Silâhlı Kuvvetlerden ayrıldık
ları zaman da istihdam sahaları kendiliğinden 
yaratılmış olur. 

Bu arada, aynı rütbeden çeşitli tarihlerde 
emekliye ayrılanların emekli maaşları arasında
ki büyük eşitsizliğin giderilmesi yolunda Hükü
metçe yapıldığını öğrendiğimiz çalışmaları mem
nuniyetle karşılıyoruz. Eski muhariplerimiz 
arasında yıllardır üzüntü mevzuu olan bu mese
lenin hal safhasına girmiş olması bizi cidden 
sevindirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Birinci Beş Yıllık 
Plânda mevcudolan ve 1965 yılı icra plânına 
alınmış olduğu halde bugüne kadar tahakkuk 
etmiyen bir konuya, Gülhane Askerî Tıp Aka
demisinin Askerî Tıp Fakültesi haline getiril
mesi konusuna temas etmek istiyoruz. 

1965 yılında hazırlanmış ve Yüce Mecliste 
müzakeresine başlanılmış olan kanun tasarısı, 
bir önerge üzerine Anayasa Komisyonuna hava
le edilmiş ve kadük olmuştur. 

Halen, geniş teşkilâtı, büyük öğretici uz
man kadrosuyla statik bir kuvvet halinde bu
lunan Gülhane Askerî Tıp Akademisinin biran 
evvel öğretim hizmetine girmesi her bakımdan 
hayırlı olacaktır. 

Bugünkü üniversiteye giriş şekil ve şartları 
Silâhlı Kuvvetlere, istediği miktarda hekim ye
tiştirmek imkânını vermemektedir. 

Kurulacak Askerî Tıp Fakültesi hem daha 
bir kısım memleket evlâtlarının okumasını sağ-
lıyarak bu ihtiyacı kar^ılıyacak, hem de 17 
profesör, 25 doçent, 63 öğretim yardımcısın
dan müteşekkil ilmî potansiyeli âtıl güç halinde 
kalmaktan kurtararak memleket hizmetine 
verecektir. Hacettepe Tıp Fakültesinin, dört 
öğretim üyesiyle kurulduğu, Erzurum Tıp Fa
kültesinin beş profosörle yönetildiği düşünülür
se mevcut kaybın derecesi kolaylıkla anlaşılır. 

Evvelce ordu yardımcı sağlık personeli ve 
teknik eleman yetiştiren Sağlık Astsubay Oku-
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lunun eğitim süresinin kısaltılmasından sonra 
benzeri sağlık okullariyle muadeleti kalmamış 
tır. Bu hal kifayetsiz eleman yetişmesine se-
bebolduğu kadar, emsalleriyle aralarında fark
lılık yaratması bakımından da mensupları üze
rinde menfi tesir icra etmekte ve hizmeti aksat
maktadır. Sağlık Astsubay Okulunun eski se
viyesine ulaştırılması gerektiği kanaatindeyiz, 

Sağlık konusunda 14 Temmuz 1965 tarih ve 
645 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinden de bah 
setmek isteriz. 645 sayılı Kanun, Silâhlı Kuv 
vetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve 
eczacılara tazminat verilerek ordudan ayrılma
malarını sağlamak maksadiyle hazırlanmış ve ka
bul olunmuştu. Ancak müzakereler sırasında 
6 ncı maddeye konulan kayıtlarla istenilen ne
tice elde edilememiş, aksine bugüne kadar mev
cut presonelin 1/9 u istifa etmiştir. Çünkü bu 
maddeye göre askerî hekim ve diş tabipleri hiç
bir suretle mesai saatleri dışında olsa dahi ha
riçte hasta/ya bakamamaktaidırlar. Türkiye'de 
ortalama 2 800 kişiye bir hekim düştüğüne ve 
mevcut hekimin 1/10 u da orduda hulundıığıuıp, 
göre bu 1/10 un da hizmetinden vatandaş mah
rum bırakılmak suretiyle bir hekime dü^en va
tandaş miktarı daha da artmış olmaktpdır. Kal
dı ki, bu hesap nazaridir. Çünkü yalmz asker 
hekimin bulunduğu yerlerde asker hekim bos 
oturmakta, hasta ise hekim beklemektedir Av-
rica Hazine iki yönden zararlıdır. Bir tariften 
hekimlere tazminat vermekte, diğer yaM*n ha
riçte çalışmaları yasaklandığı için evvelce he
kimlerden al^rğı verflriyi de alamamaktadır. Bu 
bakımdan askerî görevleri dışındaki zamanlar
da asker hekim ve dis tabiplerinden tekrar hal
kın sağlık hizmetlerinde yararlanılması çarele
rinin aranılması iktiza eder. 

Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında istih
dam edilen sivil memurlar Askerî Yaralama 
Usulü ve Askerî Ceza kanunları bakımından as
kerî şahıs sayılmakta, bu bakımdan diğer 
âmme sektöründe çalışan memurlardan farklı 
olarak aynen askerler gibi ağır müeyyidelere 
ve astlık hukukuna tabi olmaktadırlar. Bilhas 
sa seferde ve fevkalâde zamanlarda kıta ile bir 
likte aynı şartlar ve mahrumiyatler içinde vazi 
fe flförmek mecburiyetindedirler. B^yle olduğu 
halde bu memurlar yalnız sivil oldukları için 
hiçbir sağlık hizmetinden yararlanamamaktadır-
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lar. Silâhlı Kuvvet mensubu olmaları itiba
riyle durumlarının ıslahı şayanı temennidir. 

Çok muhterem arkadaşlar, son zamanlarda 
hattâ biraz evvel bu kürsüde ordu mevcudun
dan savunma plânlarına, kuvvet hedeflerinden 
stratejik taktiklere kadar çeşitli, tamamen as
kerî teknik ve takdire taallûk eden konuların 
gazete sütunlarından Meclis kürsülerine kadar 
getirildiğini görmekteyiz. Adalet Partisi Gru-
pu olarak bu kadar teknik mevzularda yetki 
dışında beyanda bulunmayı uygun görmemek
teyiz. Bu bakımdan bu vazifeyle mükellef Hü
kümetimize Silâhlı Kuvvetlerimizin mümtaz ku
manda heyetinin üstün askerî ehliyet ve diraye
tine tam itimadımız olduğunu belirtmekle iktifa 
edeceğiz. 

Arkadaşlar, milletimizin sabır ve tahammü
lünün son hududuna gelen Kıbrıs bulhranı bâzı 
gerçeklerle beraber şimdiye kadar istismar mev
zuu yapılmakta olan diğer bâzı hususların da 
varit bulunmadığı hakikatini bütün acıklığiyle 
ortaya koymuştur. Bu gerçekleri şöyle sıralı-
yabiliriz: 

1. Türk Silâhlı Kuvvetleri, millî hakimiye
ti, ülke bütünlüğünü ve andlasmalarla temin 
edilmiş haklarımızı koruyacak ve milletçe. Hü
kümetçe kendisine verilecek görevi tarihine, 
sanma, geleneklerine yaraşır bir imanla başa
racak düetedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimize her bakımdan güve
nebilir ve ona inanabiliriz. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti güçlü
dür, kuvvetlidir ve kudretlidir. Enerük po
litikası, azimli tutumu ile haklı millî dâvamız
da asil milletimizin birlik ve beraberliğini arzu 
ettiğimiz istikamette değerlendirmesini bilmiş, 
sakin ve şuurlu, ne istediğini bilen ve taviz ver
meyen davranışiyle başarıya ulaşılabileceğini 
göstermiştir. 

3. Türk Milleti bu millî dâvada son derece 
hassastır. Millî vekar ve itibarın Türklük şeref 
ve haysiyetinin mevzuüHahsoIduğu hallerde iç 
politikayla ilgili her türlü görüş ayrılıklarını 
bir tarafa iterek Hükümetinin ve ordusunun 
yanında birlik halinde şahlanabileceğini bir de
fa daha bü+ün dünyaya isnat etmiştir. 

4. — Hükümet andlasmaların kendisine 
verdiği müdahale hakkını kullanmak üzere 
NATO'nun verdiği silâhlarla mücehhez bü
tün kuvvetlerini NATO'dan çekmiştir. NATO 
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veya hiçbir devlet tarafından Türkiye'ye kuv
vetlerini NATO'dan çekemiyeceği veya NATO 
silâhlarını kullanamryacağı söylenmemiştir. De
mek ki, bâzı çevrelerce iddia edildiği gibi Si
lâhlı Kuvvetlerimiz NATO'ya satılmış, tama
men' oraya terk edilmiş değildir, istediğimiz' 
zaman kuvvetlerimizi millî çıkar ve yararları
mız için serbestçe kullanmak en tabiî hakkı
mızdır ve bunu kullandık. 

Bulunduğumuz ittifak manzumesi içinde 
NATO'ya tahsis ettiğimiz kuvvetlerden ayrı 
millî bir ordu kurulmasına dair isteklerin lü
zumsuzluğu anlaşılmıştır. Kaldı ki, ordunun 
millisi, gayrimillisi olmaz. Böyle bir ayırım 
eğer maksatlı değilse bilgisizliğe müstenittir 
kanaatindeyiz. 

5. — NATO tesisleri Türk Silâhlı Kuvvetle
ri tarafından kullanılmıştır. 

NATO'dan ayrılmak meselesine gelince; 
prensip itibariyle buna dokunmak niyetinde 
değildik. Ama bir parti sözcüsünün bütün ko
nuşmasını bu meseleye hasretmesi üzerine iki 
kelimeyle buna da değinmek isteriz. 

Daha Kore'ye Türk Hükümeti asker gön
dermeye karar verdiği zaman düşüncesini orta
ya koyarak mensubu bulunduğu üniversiteden 
ayrılmak mecburiyetinde kalan bu sözcünün 
NATO hakkındaki düşünceleri çok eskiden be
ri malûmumuz bulunduğu için daha fazla üze
rinde durmak istemiyoruz. Yalnız malûm hu
susları artık çok tekrar etmek suretiyle muay
yen maksadının istihsaline son hâdiselerin .im

kân vermediğini kendisine hatırlatmakla ikti
fa ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yeni toplanmış olan 
Yüksek Askerî Şûranın Askerî Ceza Kanunun
da bâzı değişiklikler yapılmasını görüştüğü ve 
bu değişikliklerin Anayasa ile teminat altında 
bulunan ferdin temel hak ve hürriyetlerini ih
lâl eder mahiyette olduğu basında yer almıştır. 
Anayasa nizamının ve demokratik rejimin ko
ruyucusu olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu 
nizıama aykırı davranışlar içinde bulunacağını 
düşünmek onu tanımamak, demokratik gelenek
lerimize saygılı ve bağlı olduğunu bilmemek de
mektir. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesi üzerindeki Adalet Partisi Gru-
pu görüşlerini, evvelce belirtilen süre içerisin
de arz etmiş bulunuyorum. 1968 yılı malî büt
çesinin Millî Savunma Bakanlığımıza ve bu 
bakanlığımız mensuplarına, Türk Silâhlı Kuv
vetlerine hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle 
grupum ve şahsım adına bütün silâhlı kuvvet
ler mensuplarını saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, grup
ları adına bütün arkadaşlarımız konuşmuş bu
lunmaktadırlar. Saat 14,30 dan itibaren Sayın 
Bakan konuşacak, onu takiben sıradan bir mil
letvekili, son söz milletvekilinindir hükmüne 
göre, konuşacak ve ondan sonra da gelmiş bu
lunan yeterlik önergesi oylanacaktır. 

Saat 14,30 da tekrar toplanmak üzere Bir
lerime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,55 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Tevfik Koraltan (Sivas), İsmet Kapısız (Konya) 

BAŞKAN— 50 nci Birleşimin 2 nci oturumu! Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum-
nu açıyorum. j hvriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü- \ başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/432; 
düdüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve j Cumhuriyet Senatosu 1/857) (Millet Meclisi S. 
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Sayısı : 617; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1051) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi: 1/439; Cumhuriyet Sena
tosu: 1/858) (Millet Meclisi S. Sayısı: 648; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1057) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarı
sı ile 

Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı üzerinde yapılan açık oylama
da çoğunluk elde edilemediği için bu açık 
oylamalar tekrarlanacak, kutular sıralar ara
sında dolaştırılacaktır. 

A) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ (Devam): 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı 1968 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde gruplar 
görüşmüş, yeterlik önergesinin verilmesi üzeri
ne de söz sırası Sayın Bakana gelmiştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinin müzakeresi münasebetiyle Türk Silâh
lı Kuvvetleri adına hepinizi saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

Millî Savunma Bakanlığının bütçesi Bütçe 
Karma Komisyonunda ve Senatomuzda müzake
resi yapılarak huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
öğleden evvelki oturumda grupları adına be
yanda bulunan sayın sözcülerin bütçemiz hak
kındaki tenkid ve temennilerine cevap arz etme
den önce Millî Savunma politikamız hakkın
daki ve Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
karakteri hakkındaki görüşümüzü kısaca arz 
edeceğim. 

Bu konuşmamla sayın sözcülerin burada 
yaptıkları tenkid ve temennilerin bir kısmını 
da cevaplamış olacağımı da sanıyorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını 
daima önplânda mütalâa eden Hükümetimiz, 
savunma politikasını şu iki gayeyi tahakkuk 
ettirecek şekilde yürütmektedir. 

Devletimizin bekasını, egemenliğini ve gü
venliğini etkiliyen faktörlerle iç ve dış tehdit
ler gözetilerek hazırlanan millî stratejik kon-
sept içinde 5 yıllık kuvvet hedeflerinin tâyini 
ve bu suretle modern, savaş gücü yüksek ve 
müessir bir silâhlı kuvvetler meydana getir
mek, 

ikincisi; yukarıdaki hedefin tahakkuku ile 
birlikte, Millî Savunma bütçelerinin hazırlan
masında, memleketimizin malî imkânlarının ve 
gücünün göz önünde bulundurulması suretiyle, 
en mâkul bir istek tavanı içinde hareketle, Türk 
ekonomisinin gelişmesine yardımcı olmak. 

Yukarıda arz edilen bu iki gayenin dengeli 
olarak tahakkukunda en uygun şeklin bulun-
masmdaki zaruretin önemini takdir buyurursu
nuz. Zira; ekonomik kalkınma ve güvenlik bir
birlerinden ayrılmaları mümkün olmıyan iki 
anafaktördür. Bu iki unsur arasında doğru 
bir dengenin kurulması şarttır. Huzurunuzda 
bulunan bütçe ile ekonomik kalkınmamızın ge
rektirdiği harcamalar da göz önünde tutularak, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının sağlan
masına çalışılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, milletlerin silâhlı 
kuvvetleri, kendi hükümetlerinin takibedecek-
leri siyasetin başlıca dayanağıdır. Bugün dün
yada yakın ve uzak olaylar diye bir tefrik kal
mamıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun ba
rışı tehdideden her olay milletlerce aynı dik
kat ve titizlikle takibedilmektedir. Büyük Ata
türk'ün «Yurtta sulh, cihanda sulh» sözünde 
ifadesini bulan Türkiye'nin iç ve dış siyaseti, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu görevi yapabile
cek bir kuvvet seviyesinde bulundurulması ile 
mümkündür. Silâhlı Kuvvetlerimizin istenilen 
standarda henüz ulaşamadığı bir gerçektir. An
cak, kendisine verilen imkânları en iyi bir şe
kilde değerlendiren Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, 
devamlı ve ciddî bir hazırlık içerisinde bulun
duğuna ve her türlü güven ve itimadınıza lâyık 
olarak verilecek görevleri en iyi bir şekilde ba
şaracağına da emin olmanızı rica ederim. 

Sayın milletvekilleri; ikinci Dünya Harbi 
öncesi ve sonrasındaki devrelerde, Cemiyeti Ak
vam ve Birleşmiş Milletler teşkilâtları ile sulhu 
korumak çabasında bulunan milletler bu devre
de buna ilâveten Doğu - Batı blokları arasın
daki nükleer dengenin yarattığı havadan fay
da ummaktadır. Genel harp tehlikesi şimdilik 
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uzaklaşmış görünmektedir. Ancak, konvansiyo-
nel ve Local harp tehdit ve tehlikeleri devam 
etmektedir. 

Son yıllarda Doğu - Batı münasebetlerinde 
görülen detent havasına rağmen büyük devlet
ler arasındaki silâhlanma yarışı aynı tempo ile 
devam etmekte ve savunma bütçeleri büyük 
oranlarla artmaktadır. Askerî teknolojik saha
da ise mücadele, mevcut hızından birşey kay
betmeden devam etmektedir. 

Bu ortam içerisinde Türkiye; millî bütünlü
ğünü ve millî güvenliğini devam ettirebilmek 
için, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde sembolleşen, 
askerî gücüne dayanmak ve her an hazır kuv
vet bulundurmak zorundadır. 

Diğer taraftan bulunduğu jeopolitik durum 
dolayısiyle muhtemel mütecavizle daima temas 
halinde bulunan ve dolayısiyle bir ihbar ve ha
zırlık devresine de sahibolmıyan memleketimi
zin, askerî hazırlığının da tam olması kaçınıl
maz bir zaruret halini almıştır. 

Bir harbin önlenmesi çarelerinin bulunama
dığı, tehdit ve tehlikelerin de devam ettiği bu 
dünyada Türkiye; sulhun korunmasına hizmet 
ettiğine inandığı kollektif savunma paktlarının 
faydasına ve NATO'nun Atlantik Anlaşmasının 
devamının, 20 yıldan beri olduğu gibi, bundan 
sonra da sulha hizmet edeceğine kaani bulun
maktadır. 

Dünya sulhu - siyasî istikrar'bir kuvvet den
gesine - askerî istikrara bağlı görünmektedir. 
Nükleer dehşet dengesinin genel bir harpten 
vazgeçirici tesirleri yanında; mahallî müessir 
ve kifayetli konvansiyonel gücün de mahallî 
vazgeçiricilikte oynıyacağı rol önem verdiği
miz bir güvenlik tedbiridir. Bu bakımdan mat
lup kifayette kuvvetlerimizi idame ettirmek 
zorundayız. Bundan hiçbir zaman vazgeçeme
yiz. 

Yüksek heyetinize iftiharla arz etmek iste
rim ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri mazisine yakı
şır bir tarzda millî egemenliği, ülke bütünlüğü
nü ve andlaşmalarla tâyin edilmiş haklarımızı 
her an koruyacak güçtedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir taraftan Türk 
yurdunu, Türkiye Cumhuriyetini ve millî ege
menliği korumakla mükellef olan diğer taraf
tan çok ve iki taraflı andlaşmalarla üyesi bu
lunduğu müşterek savunma mükellefiyeti için

de kendisine düşen görevleri yapmaktan sorum
lu olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, muhtacol-
duğu finansman ihtiyacı, dış askerî yardımlar 
ve millî bütçeden sağlanmaktadır. 

Dış askeri yardımlar : 
— 1947 yılı Temmuz ayında yapılan bir an

laşmaya göre Amerika ve Kanada'dan yardım 
alınmaktadır. 

— NATO Bakanlar Konseyinin «Millî ge
lirleri yüksek olan devletlerin malî imkânları 
yetersiz bulunan diğer üye devletlere yardım 
etmeleri» hususunda almış olduğu karar muva
cehesinde, Almanya ve İtalya'dan sağlanan 
«NATO âcil yardımları Silâhlı Kuvvetlerimizin 
dış yardımları arasındadır. Dış yardımların bü
yük kısmını teşkil eden Amerikan askerî yar
dımından, 1949 - 1966 yılları arasında alınan 
malzemenin toplamı, 2 milyar 303 milyon dola
rı bulmuştur. Bu süre içerisinde ortalama ola
rak her yıl 144 milyon dolar yani 1 milyar 300 
milyon lira tutarında bir yardım temin edil 
mistir. 

1965 yılında yapılan anlaşma neticesinde 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin modernizasyonu 
için verilecek beş yıllık Amerikan askerî yar
dım miktarı 670 milyon dolar, diğer bir de
yimle 6 milyar Türk lirasıdır. Hazırlanan plâ
na göre : 

1967 yılında 134 milyon dolar, 
1968 yılında 135 milyon dolar, 
1969 yılında 132 milyon dolar, 
1970 yılında 136 milyon dolar, 
1971 yılında 133 milyon dolarlık çeşitli as

keri malzeme alınacaktır. 

Dış askerî yardım listelerinde yer alan mal
zemelerin mühim bir kısmı sembolik fiyatlarla 
değerlendirildiğinden yapılan yardımlar gerçek
te bu rakamların çok daha üstüne çıkmaktadır. 

NATO âcil yardımı çerçevesinde, Alman
ya'dan her yıl 12,5 milyon dolarlık olmak üzere 
1964 yılından beri yardım alınmaktadır. İtal
ya'dan 1,2 milyon ve Kanada'dan da 2 milyon 
dolar tutarında, askerî yardım plânlanmış 
olup müzakereleri yapılmaktadır. 

Sayın arkadaşlar; yukarıda arz ettiğim as
kerî yardımlar dışında, NATO'ya girişimizden 
bugüne kadar, memleketimizde yapılmış bulu
nan NATO enfrastrüktür yatırımlarının tutarı 
3,5 milyar lirayı bulmuştur. 
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Bu izahatımla şunu arz etmek isterim ki; 
son beş yıllık ortalamaya göre Silâhlı Kuvvet
lerimizin toplam savunma harcamalarının 
% 27,5 i dış askerî yardımlardan sağlanmış 
bulunmaktadır. NATO Enfrastrüktür yatırım
ları için alman 3,5 milyarlık miktar bu oranın 
dışındadır. 

Muhterem milletvekilleri; her yıl yapılmak
ta olan Amerikan askerî yardımından memle
ketimizde imal edilebilecek olan mıalzemeler 
listelerden çıkarılmaktadır'. Bu sistemin uygu
lanması, millî endüstrimizin geliştirilmesi, ka
lifiye iş gücü sağlanması ve millî ekonomiye 
katkıda bulunması yönünden faydalı olmakta 
ise de, millî bütçeden ayrılan ödenek mikta
rını da her yıl biraz daha artırmaktadır. Millî 
bütçemize yüklenen bu külfetler; 

1965 yılında 133 milyon, 
1966 yılında 199 milyon, 
1967 yılında 208 milyon lira olmuştur. 
Kıymeti yıldan yıla artan askerî malzeme

lerden bir kısmının yardım listelerinden çıka
rılmış olması, yardım miktarının azaldığı an
lamını taşımamaktadır. Listeden çıkarılan mal
zemelerin yerini daha modern harb silâh ve 
araçları almakta veya yardımlar bilhassa mem
leketimizde imali mümkün olmıyan, anamal-
zemelere tevcih edilmektedir. 

Değerli arkadaşların; Hükümetimizin işba
şına geçtiği 1965 yılından 1967 yılı sonuna ka
dar, yasama organlarımızca Millî Savunma 
Bakanlığına tahsis edilen ödenekler : 

1965 yılında 3 milyar 7 milyon lira, (Dev
let bütçesinin % 20,8 i) , 

1966 yılında 3 milyar 377 milyon lira, (Dev
let bütçesinin % 20,1 i), 

1967 yılında 3 milyar 925 milyon lira, (Dev
let bütçesinin % 20,9 u) olmuştur. 

Toplamı 10 milyar 309 milyon lira olan bu 
üç yıllık ödenekten; 

Personel giderlerine % 44,9 oranında 4 mil
yar 633 milyon lira, 

Erlerimize yiyecek ve giyim - kuşamına 
% 22,3 oranında 2 milyar 302 milyon lira, 

Silahlı Kuvvetlerimizin savaş gereçlerine 
% 12,8 oranında 1 milyar 329 milyon lira, 

Yatırımlara % 11,8 oranında 1 milyar 180 
milyon lira, 

Diğer çeşitli hizmetlere % 8,5 oranında 865 
milyon lira harcanmıştır. 

24 . 2 . 1068 O : 2 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin modernizasyonu 
ve sosyal şartlarının iyileştirilmeline tahsis 
edilen 1 milyar 180 milyon liralık yatırım öde
neğinden ; 

943 milyan 345 bin lirası Enfrastrüktür Sek
törüne, 

74 milyon 563 bin lirası Sağlık Sektörüne, 
34 milyon 799 bin lirası Eğitim Sektörüne, 
117 milyon 562 bin lirası Konut Sektörüne. 
19 milyon 423 bin lirası Turizm Sektörüne, 
Sarf edilmiştir. 
Bu mevzu üzerinde teferruatlı durmamın 

sebebi; bugün sayın sözcülerin konuşmaları 
sırasında ileri sürdükleri, millî savunma har
camalarının daha çok tüketici mahiyette oldu
ğu hususundaki tenkidlerin, yapılan işlerin 
neler olduğunun bilinmediği kanaatinde oldu
ğum için son üç yılda Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesinden yatırıma ayrılan ve yapılan 
işler hakkında Yüksek'Meclisi tenvir etmek is
tiyorum. 

£>,ff'i\!">'"iı, crlGibnıisin zor~rO. ^orbb.'-ny. ^diotir--
rûcji ;nf;'ben yoboıvdar tcddı elvddb' 

3 ydkk görev nür&mizclo con^land/ ' ir^n b\;. 
by-klod rakambı.; arr.; eb:ıek rnı-^Şby'k v ' b d v i -
nir'3 smruyonı.™. 

33 karargâh binası, 33 nervis binas?., G4 er 
pavyonu, 5 er yatakh;mo:d., 7 e-- yev'.obkvfoob 
11 revir, 1 pol.ikl.irJk, 3 baolvn-' 70 İ sanobo^Y-rı 
tevsii ile 1 hastanenin restoresi. 

11. hudırt t ab ın karakola, 7 hudut inanca ka
rakolu, 17 hudut .«röKetle-nc knloa, 2 cozncvl, 1 
dikimevi, 1 basımevi, 2 aroiv binası, 7 muhtelif 
dopc\ i hudnt protokol bin--T, ITAkö knvvy;^ 
rüktür ile %.!li 52 tenis, 40 p/terlik onbooi -.'.3 
daire i^ i loknan:. 

bkıvntpaşa, Selimiye, Bursa I rk l a r Lisoıi, Ku
leli kr-o-n, Diyarbakır Fnrdc£l*- vo TU,.T.~ -:r-::\ 
Harbiye kilodaki pi'Â ecdadınızdan İT'dan \r\-
??. •Sarihi krdalavm rc-itero^i. 

1 üâe deposu, 3 hayati kitıya Ikıcv'Ykıvov', 
1 dinlen-'"''G ovi 1 dor5hano, 1 konforano rr,Tonn. 
Kara v-o Hava Hark ckv.lları snor tosİT^üid.. Ek-
ra .Harbcln Atv; Poliçemi, 7 muhtelif oknlnn ik
mal v-3 tevsii, 7 ordu evi, t astanbay ?'aknc:v., 

Bnn'arın dsnrnba; 
1.030 tan önco yo,?.»*lan d 43!k İaG' -• 1CG'3 

' avasmda yapdas 4 İk7 1:1, ceııı'an b Hd9 l;b-
| mana ilâveten, i 938 subay lojmanı. 
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Değ-ark av kadarlarım; 
llıırurummaa bulunan 1008 blali y,k ka'"}c 

toklkkıkn cari harcanırlar tertibinde ye:1 aiaıı 
480 milyon 303 bin liralık Enfrar.:trük',ür üdene-
•H'i ile yılarım harcamaların* n ^Saakk, eatüm, 
konut vo turimro selrtiklo abada bakman C2 mil
yon 2E0 bin liralık üdenağin iorkaaa İİ'32 :aa-
yoT1. bbb bkı liraya ulam-akraârr. 

Bu ödeneklerle, 1G63 mali y-knaa Türk CiIbL-
k LIuvvo idarinin modernizasyonu ve so'val :aıab 
lamım aelktirilmesi yolundaki hbmıeilerimka 
devam edilecektir. Bir kısmı sari olarak plân
lanan bu tesisleri bilgilerinize sunuyorum.. 

57 er pavyonu, yeniden yapılanlardan ba^ka 
17 karargâh binası, İS servis rimaar 0 er yemek-
hanesi, 3 darphane, 7 fnın, 3 ueaa^vi. 0 raair, 
9 kudut takma karakmm 23 hadaa maa^a ka-a-
kcl-, 5 hudut ^karlarne kalesi, S hastana, İ l 
ai/k.ys, ö malıi£kf <u.cpo, 1 lacorarıarar., o copıaa-
uolik, 14 askerlik aabesi, NATO Enfrastrüktbr 
ilû ilgili 02 tesis. 

Hark .akademileri inşaatı Hava Kuvvetleri 
Muhabere Okulu, Gülhane Askerî Tıp Akade
misi Hemşire Okulu, Askerî Lise ve Harb okul
larına ait eğitim tesislerinin ikmali ve ek in-
şaataarı, 

£•03 dairelik lojman, 5 subay orduevi, 3 ast
subay orduevi, 1 astsubay gazinosu, 4 garnizon 
subay gazinosu ve kütüphanesi, İstanbul Har
biye binasının askerî müze haline getirilmesi gi
bi hizmetlerin yapılmasına çalışılacaktır. 

Sayın milletvekilleri; büyük emeklerle yapı
lacak ecdadımızdan bize intikal eden tarihi bi
naların bakımsızlık yüzünden kullanılmaz ha
le geldiği ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin uzan 
yıllar kerpiç binalarda ve barakalarda iskân 
edildiği malûmunuzdur. 

1965 - 1967 yılları, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin sabit ve modern tesislere kavuşması ba
kımından verimli bir hamle dönemi olmuştur. 

Ba tempo ile hizmete devam ederek, 1970 
yılı sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tama
men sabit ve modern tesislerde iskân edilmesini 
cağlıyabileceğiz. 

Yukarda ara etliğim yatırımlar dışında bu
lunan ve sayın milletvekillerinin ve sözcülerin 
büyük ölçüde önem verdikleri harp sanayii ça
lışmalarından da kısaca bahsetmek istiyorum. 

Millî sanayiimizin kalkınması yanında, Ma
kimi Kimya Endüstrisi, donanmaya ait tezgâh

lar ve mevcut ağır bakım kademe ve fabrikala
rımızın geliştirilmesi suretiyle kendi kendimize 
yoterîi olmak ve tekmil hafif silâhlarla cephane 
ve bir kısım yedek parça ve malzemeyi imal et
me hedefinde olan Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz, 
1937 malî yılında kabul buyurduğunuz bütçe
den ayrılan 137 milyon lira ile aşağıda arz ede
ceğim hizmetleri yapmış veya başlamış bulun
maktadır. 

— Jet revizyon atölyesi, .(Eskişehir'de) 
— Tank yenileştirme tesisleri, 
— Tank palet ve taşıyıcı tekerlek fabrikası, 
— Ağır bakım kademe ve tamir tesislerinin 

geliştirilmesi, 
— Mühimmat ve bâzı özel tip malzemelerin 

imali için tezgâh temini, 
— Bir tersane kurulması, 
— Muhtelif tersane tesislerinin tevsii ve 

onarım:, 
— 32 Çıkarma aracı, 
— 2 Hidrografi botu, 
— 2 Kuru yük şalopası, 
— 2 aded 1 20Ö touluk su tankeri, 
— 4 aded 150 tonluk su tankeri, 
— Zir atış poligonunun Ereğli Bölgesine 

nakli için gerekli istimlâkler yapılmıştır. 
Huzurunuzda bulunan 1288 malî yılı bütçe 

teklifinde harb sanayiine. ayrılan ödenek mik
tarı ise 35 milyon liradır. Bu ödenekle biraz ön
ce arz ettiğim tesislerin ikmali çalışmalarına 
devam edilecek ve bâzı yeni teşebbüslere geçile
cektir. 

Yatırım tertiplerindeki ödeneklerden bir kıs
mının da bu maksatla kulanılması suretiyle 
1933 malı yılında; 

— 2 Muhribin inşaasının devamı, 
— 8 Avcı botu, 

— 1 Hücum botu, 
— 1 Aded 4 800 tonluk tanker imaline baş

lanılması plânlanmıştır. 
Değerli arkadaşlarım; genel olarak Silâhlı 

Kuvvetlerin tüketici bir unsur olduğu ve Millî 
Savunma bütçelerinin de bu mev'i bir harcama 
olarak ekonomik kalkınmaya olumsuz bir etki
de bulunduğu kanaati yaygın bulunmaktadır. 

Halbuki, bu kanaat, bilhassa memleketimiz 
şartları muvacehesinde yanlıştır. Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin memleket kalkınmasına sosyal ve 
ekonomik alanda, direkt ve endirekt yollardan 
katkıda bulunduğu kanaatindeyiz. 
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Bir kısım iş gücünün dış ülkelere ihracına 
rağmen, bugün Türkiyede istihdam hacminin 
yetersizliği yüzünden, maalesef kullanılamıyan 
önemli bir işgücü kapasitesi vardır. Bundan do
layı, sanayii gelişmiş memleketlerde bir prob
lem olarak ortaya çıkan işgücünün, memleket 
iktisadi teşekkülleri ile Silâhlı Kuvvetler ara
sında bölüşülmesi ve bundan doğacak rekabet 
konusu da Türkiye'de mevcut değildir. 

Millî Savunma Bakanlığı yılda 200 binden 
fazla vatandaşı silâh altına alarak savunma 
hizmetleri için yetiştirmekte ve ayrıca çeşitli 
sanat dallarında eğitime tabi tutarak memle
ketin ekonomik ve sosyal kalkınmasına doğru
dan doğruya hizmette bulunmaktadır. 

41 ünite halinde faaliyette bulunan Silâhlı 
Kuvvetler okuma - yazma okullarında senede 
50 binden fazla memleket*evlâdı okur yazar ha
le getirilmektedir. Bugüne kadar, 280 bin kişi
ye okuma yazma öğretilmiştir. Ayrıca uygula
nan çeşitli kurslarla yılda 75 bin sanatkâr er 
yetiştirilmektedir» 

Silâh altına alman nüfusun tümü, askerlik 
çağma girdiği andan itibren, Türk Silâhlı Kuv
vetleri kurum ve hastanelerinde muayene ve 
kontroldan geçirilerek erken teşhis yolu ile pek 
çok hastalığın ilerde yapabileceği tahribat ön
lenmektedir. Silâhlı Kuvvetlere bağlı ve bir 
kısmı son yıllarda genişletilmiş olan 46 sağlık 
tesisi, kısmen sivil halkın da hizmetindedir. 1863 
yılındaki askerî hastanelerde poliklinik muaye
nesinden geçirilen ayakta ve yatırılarak tedavi 
edilen sivil hasta sayısı 100 bini aşmıştır. 

Halen Türk Silâhlı Kuvvetleri Kızılay Kan 
Merkezini destekliyen en büyük varlıkdır. 

Ordu biyoloji enstitüsü, imal etmiş olduğu 
her cins aşı ve serumla yurt sağlığına destek 
olmaktadır. 

Enerji üretimi, sulama, toprak reformu, or
mancılık, tapulama, iskân, madencilik gibi sa
halardaki harita, plân ve hava fotoğrafları ih
tiyaçlarının karşılanması yurt sathına yayılan 
ağaçlandırma ve teraslama faaliyetleri, döner 
sermaye çalışmaları ve kardeş köy projeleri, 
ekonomik kalkınmamıza direkt katkıda bulu
nan gayretlerimiz arasındadır. ^ 

Diğer taraftan, NATO ve CENTO ittifakı
na dâhil olduğumuz günden bugüne kadar ge
çen müddet zarfında Türkiye'de yeniden ku

rulan ve kurulmakta bulunan hava meydan
ları, hava seyrüsefer yardımcı tesisleri, yollar, 
akaryakıt boru hatları, limanlar, iskele ve rıh
tımlar, telli ve telsiz muhabere tesisleri gibi 
enfrastrüktür hizmetlerimizin bir kısmı sivil 
ekonomik faaliyete arz edilmiş olduğu gibi, di
ğer bir kısmı da memleket yararına hizmete 
açılmak üzeredir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Silâhlı Kuvvetlerle ilgili olarak 1965 yılın

dan bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevkedilen tasarılardan 13 ü kanunlaşmış bu
lunmaktadır. 

10 Ağustos 1967 tarihinde Resmî Gazetede 
yaymlanarak bir kısım hükümleri yürürlüğe gi
ren Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu; 
kubay ve astsubayların malî ve hukukî statü
lerini tanzim eden yeni hükümler getirmiştir. 

Halen Büyük Millet Meclisinde bulunan ka
nun taşanları ise şunlardır : 

— Silâhlı Kuvvetler iaşe kanunu tasarısı, 
— Harp okulları kanun tasarısı, 
— Harp akademileri kanun tasarısı, 
Diğer komisyonlardaki müzakereleri tamam

lanan bu üç kanun tasarısı halen Millet Meclisi 
Karma Bütçe ve Plân Komisyonu gündeminde 
bulunmaktadır. 

Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu yerine 
kaim olmak üzere Jıazırlanmış bulunan, Millî 
Savunma yükümlülüğü kanu^ tasarısı, Millet 
Meclisi İçişleri ve Ulaştırma Komisyonlarında 
kabul edilerek Adalet Komisyonuna gönderil
miştir. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay 
Başkanlığının görev ve yetkileri hakkındaki ka
nun tasarıları üzerindeki çalışmalar tamamlan
mıştır. Bu tasarıların bu teşriî dönemde kanun
laştırılmasına çalışılacaktır. 

Askerlik Kanununun aksaklıkları giderilmek 
üzere hazırlanmış olan tasarı üzerinde yapılan 
çalışmalar sonuçlanmak üzeredir. 

Askerî Ceza Kanunu üzerindeki çalışmalar 
tamamlanmış ve Yüksek Askerî Şûranın bu 
seneki toplantısına sunulmuştur. 

Sayın arkadaşlarım; Millî Savunma Bakan
lığının huzurunuzda bulunan 1968 malî yılı 
bütçe teklifi 3 milyar 980 milyon liradır. 
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Bu miktarın; 
% £5 i 3 milyar 797 milyon 973 bin lirası 

cari harcamalar, 
% 2,1 i 82 milyon 280 bin lirası yatırım har

camaları, 
% 2,9 u 100 milyon 500 bin lirası transfer 

harcamaları, 
tertiplerinde yer almaktadır. 

Teklifimizin cari harcamalar bölümü 1967 
bütçesine nazaran % 11,1 nisbetinde, yani 378 
milyon 112 bin lira artış, 

Yatırım harcamaları bölümü % 81,2 nisbe
tinde, 356 milyon 203 bin lira azalış, 

Transfer harcamaları bölümü % 48,9 nisbe
tinde, 33 milyon 007 bin lira artış göstermekte
dir. 

Yatırım, harcamalarındaki bu azalırın % 81,2 
nisbetinde bir azalış görülmesinin sebebi; 1933 
malî yılı yatırımlarında gerçekten bu ölçüde bir 
azalma olacağı anlamını taşımamaktadır. Yük
sek malûmunuz olduğu gibi, îkinei Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı, Millî Savunma Bakanlığı alt 
yapı harcamalarının yatırımlardan cari harca
malar bölümüne nakledilmesini öngörmüştür. 
Bu sebeple, 1968 bütçe teklifi hazırlanırken 
1967 sonuna kadar yatırım olarak kabul edilen 
Millî Savunma Bakanlığı alt yapı harcamaları, 
cari harcamalar bölümünde yeniden açılan bir 
fasla konmuştur. Bütçe kanununa bağlı (R) 
cetveline konulan bir hükümle de bu harcama
ların yatırım harcamaları gibi sariyeti ve hiz
metlerin kolayca görülmesi imkânı sağlanmış 
bulunmaktadır. 

Bu duruma göre, Millî Savunma Bakanlığı
nın 1968 malî yılı yatırımlarına ayrılan ödenek 
miktarı 562 milyon 583 bin lirayı bulmaktadır. 
Bu miktar, 1967 bütçesine nazaran % 28 nisbe
tinde yani 124 milyon liralık bir artış göster
mektedir. Her ne kadar bütçeye nisbetle bir aza
lış gözükmekte ise de arz ettiğim gibi yatırım 
faslında; 

1968 malî yılı bütçemiz 1967 malî yılma na
zaran 124 milyon liralık bir artışla huzurunuz
da bulunmaktadır. 
1968 malî yılı bütçemizin Devlet bütçesi için

deki oranı ise % 18,4 tür. 
Huzurunuzda bulunan 3 milyar 980 milyon 

753 bin liralık bütçe teklifimizle; 
% 49,55 oranında; 1 milyar 973 milyon lira 

ile personel giderleri, 

% 18,16 oranında; 723 milyon lira ile erlerin 
yiyecek ve giyim - kuşamı, 

% 14,13 oranında 562 milyon lira ile yukar
da arz ettiğim gibi yatırımlara, 

% 9,27 oranında 369 milyon* lira ile savaş 
gereçleri, 

% 8,89 oranında 353 milyon lirası ile diğer 
savunma harcamaları gibi hizmetlerimizin yürü
tülmesine sarf edilecektir. 

Sayın milletvekilleri; bu kısa izahatımla 
Millî Savunma Bakanlığı bütçe teklifinin karak
teri, Silâhlı Kuvvetlerimizin faaliyetleri ve ya
tırımları hakkında bilgiler arz etmiş bulunuyo
rum. Buraya kadar olan izahatımla grupları ve 
şahısları adına söz almış bulunan milletvekili ar-
kadaşlarımın bir kısım sorularını da cevaplan
dırmış olduğum kanısındayım. Yüksek Heyeti
nize şurasını kıvançla arz etmek isterim ki. Si
lâhlı Kuvvetlerimiz kendisine verilecek her 
türlü görevi tarihine yakışır bir şanla başara
cak güçtedir. Yüksek Meclis ona güvenebilir ve 
ona inanabilirsiniz. (Şiddetli alkışlar) 

Şimdi müsaade ederseniz sayın grup sözcüle
rinin bu konuşmamın çatısı dışında kalan be
yanlarına, tenkid ve temennilerine arzı cevabe-
cleceğim. 

Sayın C. H. P. Grup Sözcüsü Ferda Güley, 
konuşmalarında, bilhassa bütçenin cari ve ya
tırım harcamaları üzerinde durarak ve bütçenin 
% 95 inden fazlasının cari harcamalara gitti
ğini ve bu şekildeki yatırımların ve harb gücü
nü artıracak araç ve gereçlerin temini için cüz'i 
bir para ayrıldığını, bütçenin yapıcı bir kav
ramda olmadığını ifade ettiler. 

Biraz evvelki izahatımda bunun, bu seneki 
yapılan bir değişiklikten ileri geldiğini ve ge
çen seneki bütçeye nisbetle bu seneki bütçemiz
de yatırım faslında 124 milyon liralık bir ar
tışın olduğunu ve geçen yıla nisbetle bu bütçe
nin yatırım kısmının daha yapıcı ve Silâhlı Kuv
vetlerimizin daha çok hizmetinde olduğunu ifa
de etmiş idim. 

Bütçenin azlığı ve miktarı itibariyle oranın 
% 20 den % 18 e düşmüş olduğunu ifade etti
ler. Yine konuşmamda, millî güvenlik ve millî 
kalkınmanın dengeli olarak yürütülmesi lâzım-
geldiğini ifade etmiştim. Biz bu paralarla Mec
lisinizin vereceği bu bütçeyle Silâhlı Kuvvet
lerin hizmetlerini yapmıya çalışacağız. Ama 

I 

I 
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Türk Milletinin ve Büyük Meclisin, güz bebemi 
olan Türk Silâhlı Kuvvetlerine hiçbir fedakâr
lığı esirgeıniyeceğini bilmekteyiz:. Eğer böyle 
ihtiyaçlarımız çıktığı takdirde, huzurumuza her 
an gelebiliriz. "' Sayın Çorda Güley'in bu bakım
dan tenkidlerine şunu arz etmek isterim ki, t iz 
bu tahsis edilen parayla Silâhlı Kuvvetleniriz! ı 
plânlanan hizmetlerini görme çabasında olaca
ğız. An?.a bunlar yapılamadığı takdirde, bu 
milletin güvendiği ve hiçbir fedakârlıktan l:ı-
çınmıyacağı Türk Silâhlı Kuvvetleri ?.cm huzu
runuza gelmek bizim için mümkün olabilir. 

Sayın Ferda Güley, bütçenin tasnifine gire
rek Kara, Deniş ve Hava Kuvvetlerine ayrılan 
nisbetler üzerinde durup, aynı nisbot içoriybıde 
her üç kuvvetin de ihtiyacJarmı kar^la^adı*-"*.:. 
ileri sürdüler. Tümü üzerinde bütçenin yeter-
sizliğini söyledikten sonra, kuvvetlerin har üçü 
de hissesini almamış ise, esasen birkısi söylen
miş söz ile bıı ifade edilmiş bulunuyordu. Ancak 
Kara Kuvvetlerinin son Kıbrıs olayları sebebiy
le bahsettikleri ihtiyaçlarının giderilmedi ke, 
onlar plânlanmıştır. Stoklarımıza ilâveten ilk 
defa olarak tatbikine başladığımız karyola sis
temi, bu ihtiyaç için 150 000 karyolama darba! 
imâline başlanmış ve ayrıca da uyku tuJtokvi'i 
imali plânlanmıştır, önümüzdeki sene bu. ihti
yaçların görülmesi, bu bütçe içeririnden yapıl
ması mümkün olacaktır. 

Sayın Ferda Güley, tümenlerin mekanik tü
men haline getirilmesi ve ihtiyaçları û^erraio 
durdular. Yani personel, araç ve gereç bacı
mından birçok ihtiyaçların bulunduğunu ifade 
ettiler. Buradaki görüşlerine aynen katılıyoruz. 
Biz de çalışmalarımızı Silâhlı Kuvvetlerimin için 
plânladığımız, silâhlar, araç ve gereçler temin 
edildikçe, 1968 - 1971 yılları arasındaki plân
ladığımız silâhlar temin edildikçe ve yine ken
dilerinin ifade ettikleri gibi, teknik personel 
temin edildikçe peyder pey tümenlerimiz ı-vska-
nik tümenler haline getirilecektir. 

Harb sanayii üzerindeki Sayın Ferda Gülay'--
in görümlerine iştirak ediyorum. Yalnıa harb 
sanayiinin partizan bir görüşle yok edildiğini 
söylerken, ilk defa harb sanayiine bizim zama
nımızda başlanmış olduğunu da bir takdir his.ıi 
olarak söylemesini kendilerinden beklerdi ı. 
Daha evvel kapatılmış veya âtıl bir bale getiril
miş bir harb sanayiinin, son iki seneden kiri, sa
manımızda başlatılmış bulunmasını, bundan ev-
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VÜI gelmiş geçmiş iktidarlar zamanında ihmal 
edilmiş bu harb sanayiinin ilk' defa bizim za-
iî;.anjr.ıızua parafe olup, ba işe başlandığını ve 
biraz evvel de tadadetmiş olduğum hizmetlerin 
yapılmış olduğunu yalandan bilirler. Burada 
tenkidlerini yaparken takdir hislerini de bera
ber getirmelerini temenni ederdim. 

Sayın Ferda Güley, askerî hastanelerin sivil 
hastalara da bakmasını, boş, âtıl kapasitelerden 
sivillerin de faydalandırılmasını ifade ettiler. 
Bizini talimatımıza göre hastanelerden yüade 15 
nisbetinde sivil hasta istifade etmektedir ve bi
raz evvel de miktar olarak arz ettim ki 1967 yjlı 
içerisinde 100 bin sivil vatandaş askerî bahane
lerden istifade etmiş bulunmaktadır. 

Çeşitli kuvvetlere ve birliklere ait ayrı satı-
nalmalar bulunduğunu ve bunun israfı tevlidet-
tlğini ifade ettiler. Bunlar p;eqzn seneden beri 
kaldın imiş ve tevhidedilmistir ve aynı yerde 
kuvvetlere ait ayrı ayrı satınalmalar bulundu
rulmasından vaz geçilmiş ve bunların . tevhidi 
yoluna gidilmiş bulunmaktadır. 

NATO hakkındaki görüşlerine iştirak ede
lim. Yalnız KATO tesislerinin bir, saldın var -
taıı cJarak kullanılmamasını temenni ettiler. 
I7ATO bir saldırı paktı değildir; NATO bir 
£•• avunma paktıdır, NATO tesisleri de münhası
ran ITATO arazilerinin savunması için kullanı
lacak tesislerdir. Bu bakımdan böyle bir en
dişeye lüzum görmüyoruz. 

Bayın Ferda Güley, kokuşmalarının somm-
da ikili Anlaşmalara da değindiler ve İkili 
i.:ılaşmaların ıslahı yolandaki çalışmaların biran 
evvel bitirilmesi ve bilhassa Dolaylı Yardım 
Anlaşması dediğimiz ikili Anlaşmanın biran ev
vel kaldırılması ve ıslahı üzerinde durdular. Bu 
hususta ben de biraz durmak isterim. 

Hakikaten Millî Savunma bütçesi birkaç se
reden beri bir Hariciye bütçesi gibi .müzakere 
konusu olmakta ve bütçe hemen hemen bir 
KTATO ve ikili Anlaşma meselelerinin müzake
resi ile geçmektedir. Bundan birkaç gün evvel 
Sayın Hariciye Vekili burada ikili anlaşma ko
nusunda geniş izahatta bulundu ve Hüküme
tin bu yoldaki çalışmaları ve aldığı neitceleri 
ifada ettiler. Ben bunlara, bir tekrar olmasın 
diye değinmiyorum. Çünkü bir âdet olmuştur; 
bir müddet daha sanıyorum ki, Millî Savun
ma ve Hariciye bütçeleri konuşulurken NATO 

374 — 



M. Meclisi B : 5C 24 . 2 . 1968 O : 2 

ve îkili Anlaşma üzerinde konuşmalara de
vam edilecektir. Ancak 1960 yılından beri yan
lış bir anlamı burada tashih etmek istiyorum. 
Senatoda da bir hatibin konuşması üzerine 
bunu söylemiştim. Dolaylı Yardım Anlaşması; 
bu anlaşmayı ve hükümlerini görmeden ve 
anlaşmanın mahiyetini bilmeden Türkiye'de 
hükümetlerin kendi içinden kendi vatandaşına 
yabancı kuvvetleri kullanmak için yaptığı bir 
anlaşma konusu gibi istismar edilegelmiştir. 
Burada huzurunuzda bu anlaşmanın maddesini 
okuyacağım, , böyle bir anlamın bulunup 
bulunmadığını sizler takdir edersiniz. 

1958 yılında yapılan ve 7480 sayılı Ka
nunla 1960 da tasdik edilen Türkiye ve Ame
rika arasındaki Dolaylı Yardım Anlaşmasının 
1 nci maddesini okuyorum : 

«Madde 1. — Türkiye Hükümeti tecavüze 
mukavemet etmeye azimlidir. Türkiye'ye te
cavüz vukuunda Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti, talepleri üzerine Türkiye Hükü
metine yardım etmek için karşılıklı olarak 
üzerinde anlaşmaya varılabilecek şekilde ve 
Orta - Doğu sulh ve istikrarı idameyi istih
daf eden müşterek karar suretine derpiş edil
diği veçhile Silâhlı Kuvvetlerinin kullanılma
sı da dâhil olmak üzere, Amerika Birledik 
Devletleri, Anayasasına uygnn gördüğü her 
türlü harekete girişecektir.» 

Şimdi Türkiye'nin tamamiyle mülkiye, Tür
kiye'nin istiklâli için yapılacak bir tecavüze 
karşı Orta - Doğu'nun sulhunun korunması için 
Türkiye .ile Amerika arasında yapılmış bu do
laylı Anlaşma 1960 yılından beri hükümetlerin 
içeriden vukubulacak bir harekete karşı ya
bancı kuvvetleri kullanması gibi devamlı bir 
istismar konusu olmuştur. Madde budur; bir 
tecavüz, istiklâl ve temamiyeti mülkiyetinin 
korunması için iki devletin anlaşmış bulunma
sını adetâ bir Hükümetin vatandaşlarına kar
şı başka bir Hükümetle anlagması gibi sekiz 
seneden beri gösterilmiş ve bu sakız çiğnenmiş
tir. Bunun için burada maddeyi aynen oku
dum. Artık buna son verilsin, Senatoda da bu
nu aynen okudum, burada da okumuş bulunu
yorum. Ümidederim ki Dolaylı Yardım Anlat
masının Türkiye'nin münhasıran istfkttl ve 
tamamiyeti mülkiyesi için yapılmış bir anlaş
ma olduğuna bundan sonra hepimiz kaam. ola
cağız. 

I Sayın Ferda Güley'in konuşmasının sonuna 
* sklodiği suallerden kendileri beyanlarında bu
radan kürsüden beyan ettikleri bir hususa da 
arzı cevabederek kendilerine ait konuşmalarımı 
tamamlamak istiyorum. Diğer soruları zapta 
göçecek VG kendilerinin de burada söyledikleri 
gibi, Silâhlı Kuvvetlerin çok çeşitli konuları
na değindiği için, onlara vaktinizi almamak 
işin yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

j «Askeri yargı ile ilgili bulunan kanunlarda 
değişiklik çalınmaları yapılmış mıdır, son As
kerî Şûrada bu hususta ne gibi karar alın
mıştır?» dediler. 

1961 yılından sonra askerî yargı kanunu 
j olarak yapılan kanunlar: 127 sayılı Askerî 
j Yargıtay Kanunu, 353 sayılı Askerî Mahkeme

ler Kuruluş Kanunu, 357 sayılı Askerî Hâkim
ler ve Askerî Savcılar Kanunu ve 477 sayılı 

I Disiplin Mahkemeleri Kanunudur, Bu kanun
ların dört yıllık tatbikatında görülen aksak-

j lıklarm, bilhassa 477, 353 ve 127 sayılı kanun-
] larm, dört yıllık tatbikatında g-örülen aksak

lıkların Şûranın gündeminde konuşulması ka
rarlaştırılmış ve p-örülen eksiklikler Şûraya 

\ izah edilmiştir ve ayrıca Askerî Ceza Kanunun
da bir değişiklik yapılması üzerinde çalışmalar 

i yapılmıştır. Ancak hasmımızda aksettiği gibi, 
sivil suçların askerî suç olarak gösterilmesi ve 

I sivillerin askerî mahkemelerde muhakeme edilme-
j û gibi en ufak temayül ve teklif ve Şûra top

lantısında koııuşulmamıst-ır. Anayasanın 138 nci 
! maddesinin hudutları ve yine Anayasanın 

32 nci maddesinin tesbit ettiği «Herkes tabiî 
hâkimine gider.» hükümlerinin karcısında Mil
lî Savunma Bakanlığı huzurunuza Anayasanın 
bu sarih hükümlerine aykırı hiçbir kanun ve 
teklifi getirmeyecektir ve Silâhlı Kuvvetlerimiz 

| ve onun en yüksek mercii olan Askerî Şûrada 
I da Anayasaya, kanunlara saygılı olarak, Ana-
j yasa hükümlerine aykırı hiçbir kanun ve teklif 
i kabul ederek buraya gönderilmiyecektir, bun-
İ dan hepinizin müsterih olmasını ve böyle bir 
< teklifin huzurunuza gelmiyeceğinden emin ol-
> manızı bilhassa rica ederim. 

• Millî Savunma Bütçesi hakkında görüşleri-
\ :d bildiren Sayın Hüseyin Ataman paşam, bil-
i hassa Millî Savunma Bütçesinin yetersizliği 
I us3rin.de dururken, diğer memleketlerle de 
j mukayesesini yapmak suretiyle 1950 yılından 
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beri, hattâ 1929 yılından beri ihmal edilen Mil
lî Savunma Bütçesinin bu son yıllarda had saf-' 
haya geldiğini beyan buyurdular. Biraz evvel 
ifade ettiğim, millî güvenlik millî kalkınma 
dengesine ne kadar riayetkar olduğumuzu di
ğer memleketlerin bütçesinden de mukayese 
yaparak malûmat arz etmek isterim. 

Bilhassa NATO üyeleri üzerinde misâl ver
mek istiyorum. Türkiye'nin gayrisâfi millî ha
sılaya göre bütçenin rakamı yüzde 5 tir. On
beş NATO üyesinden Türkiye'den daha önde para 
tahsis ©den devletler şunlardır: Amerika Birle
şik Devletleri gayrisâfi millî hasılasının yüz
de 10 unu, Portekiz 7,5 unu, ingiltere 6,7 si idi, 
bunu bu sene bütçesi ile 5,5 a düşürmüştür, 
Fransa 6,2 idi bu seneki bütçesiyle 4,5 a düşürül
müştür. Bunun dışında diğer onbeş NATO üyesi 
Devletin hepsi beşin altındadır. Gayrisâfi millî 
hasılaya bütçesinin nisbeti onbe* NATO Dev
letinden bu arz ettiğim devletler hariç, Tür
kiye'nin üstünde olan bunlardır, diğer devlet
lerin hepsi Türkiye'nin verdiği yüzde 5 in altın
dadır. Türkiye gayrisâfi millî hasılanın yüzde 5 
nisbetinde millî savunma hizmetlerine para 
ayırmaktadır ki, bu, dünya milletleri arasında 
orta bir rakamdır. 

Sayın Ataman Paşam, bir asker olarak bil
hassa bizim de takibettiğimiz politikaya uygun 
çok faydalı ve bilhasa yurt savunması için as
ker mevcudu ve yine bir savunmanın her 
hâl ve kârda büyük, küçük denmeden herkese 
göre yapılacağı ve buna göre tertipleneceği 
hususundaki görüşleri, Silâhlı Kuvvetlerin ta-
kibettiği usule uygundur ve kendileriyle aynı 
fikirdeyiz ve aynı metot tatbik edilmektedir. 

Asker mevcudu hakkındaki etütlerine ve 
buradaki tetkikli konuşmalarına aynen iştirak 
ediyoruz. 

Yine paşam da bir harb sanayii, üzerinde 
durdular ve bu mevzuda bir çalışma olmadığı-
ni ifade ettiler. Halbuki biraz evvelde konuş
mamda arz ettiğim gibi, geçen yıl 137 milyon, 
bu sene de 85 milyon lira tahsis edilerek de
min çeşitlerini ve rakamlarını arz ettiğim harb 
sanayii çalışmalarımız yapılmaktadır. Burada 
bilhassa Silâhlı Kuvvetlerin kritik malzeme 
ihtiyaçlarının yapılmasına gayret sarf edilmek
te ve burada birçok hatiplerin bahsettiği se
fer stokları bakımından ihtiyaç hissettiğimiz 

ve Silâhlı Kuvvetler için kritik mahiyette bu
lunan malzemelerin ve eslihanm ve cephane
nin bu harb sanayii yoluyla memleketimizde 
yapılması, bu çalışmalarımızın hedefi bulun
maktadır ve sefer stokları veyahut da ordunun 
lojistik ikmali için Silâhlı Kuvvetler, kritik 
gördüğü malzemeyi, millî sanayii ve harb sana
yilerinde halletme yolundadır ve plânlarımız 
bu istikamette geliştirilmektedir. 

Sayın Süreyya Koç, G. P,. adına görüşleri
ni ifade ederken bilhassa Doğu, Batı münase
betleri ve NATO ikili anlaşmalar konusunda 
Hükümetimizin izlediği politika istikametinde 
inançlı bir konuşma yaptılar, kendilerms te
şekkür ederim. 

Dikkatimizi çekmek istedikleri, Akdeniz me
selesi üzerinde durulmaktadır. NATO; NATO 
bölgelerindeki bu gibi kritik meseleleri daima 
takibetmekte, dikkatle takibetmekte ve plânla
rına almaktadır. Bundan da müsterih olsun
lar. 

Sayın Süreyya Koç; bâzı siyasi teşekkülle
rin orduya politika katıştırmak istediklerini 
ve orduyu kendilerindenmiş gibi göstermek is
tediklerini ve ordunun alt kademesi hakkında 
da yine bâzı siyasi teşekküllerin bâzı görüş ifa
de ettiklerini bildirdiler. 

Biz, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, bir siyasi 
partinin o Silâhlı Kuvvetler üzerinde, onu po
litikaya çekme çabasında bulunmasının zarar
ları üzerinde daima durmuşuzdur. Sayın Baş
vekilimiz daima konuşmalarında; camie, mek
tebe ve orduya politikanın sokulmaması tavsi
ye ve temennisinde bulunmuştur. A. P. ve onun 
Hükümeti orduya politika sokulmaması için 
daima dikkatli bir çaba içinde olmuştur. Türk 
Silâhlı Kuvvetleri kendi kumanda zinciri içe
risinde Hükümetin verdiği vazifeleri yapmak
tan başka bir gayret içinde değildir. Bütün 
bu söylenenler veya çabalar, hepsi hüsran için
de kalacak temennilerdir ve bu gibi sözlerin 
burada edilmemesi temenni olunur. 

Burada konuşan ve Parlâmentoda temsil 
edilen siyasi partilerin sayın sözcüleri genel 
olarak Türk Silâhlı Kuvvetlerinin daha güçlen
mesi, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin memleket gü
venliği için daha güçlü, daha başarılı olması 
için yapıcı tenkid ve temennilerde bulundu
lar. Ancak bunlar içerisinden bir siyasi par-
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tinin sözcüsü, üç seneden beri huzurunuzda 
Millî Savunma Bütçesini konuşurum, bir 
NATO meselesinden başlarlar ve NATO mesele
sinden çıkarlar. Parlâmentoda temsil edilen 
siyasi partilerin sözcüleri NATO'nun bir sa
vunma paktı olduğunu, NATO'nun 20 yıldır 
sulha hizmet ettiğini ve Türkiye'nin NATO'da 
kalmasının menfaati icabı olduğunu ifade et
tiler. Ancak, yalnız ve yalnız bu siyasi parti, 
üç yıldan beri olduğu gibi, bugün de yine 
NATO'dan başladılar ve NATO'dan çıktılar. 
Onun için daha evvel, benden evvel Hariciye 
Vekilinin, benim iki seneden beri yaptığım ko
nuşmaları da burada tekrar etmek istemiyo
rum. Sadece kendilerinin hatalı bulduğum, 
(Hepsi de hatalıdır, düzeltmem mümkün değil
dir, ama hatalı bulduğum) üç konuya temas 
edip geçeceğim. 

Birisi; «Türkiye'nin NATO plânları değil, 
millî plânları olmalı», dediler. NATO üyesi dev
letlerin plânlarını kendi genelkurmayları ya
par ve plânları NATO üyesi memleketin millî 
ihtiyaçlarına göre hazırlanır ve NATO'ya bil
dirilir ve bu plânlar millîdir. NATO plânı di
ye; topyekûn NATO oturur da merkezde hor 
devlete ait bir plân yapar, diye bir şey yoktur. 
NATO üyesi devletler, kendi arazisinin savun
ması için gücüne, imkânına, arazisine göre sa
vunma plânlarını hazırlar ve NATO'ya. verir. 
Bu plân millîdir, bu plân, NATO üyesi o dev
letin millî plânıdır. Binaenaleyh, «NATO plâ
nı» diye bir plân yoktur. Bunları belki tekrar 
etmezler diye söylüyorum. 

İkinci konu; «Türkiye ancak kurtuluş sa
vaşı yapabilir.» dediler. Sayın arkadaşlarım, 
Türkiye kurtuluş savaşını yapmıştır. Türkiye 
müstakil bir devlettir;. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Ancak, sömürge devletler kur
tuluş savaşını yaparlar. Müstakil Türkiye'nin 
bir kurtuluş savaşı yapacak bir ordu değil, 
millî istiklâl, millî egemenlik ve bütünlüğünü 
savunmak için her an hazır bir orduya ihti
yacı vardır ve biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri bu güçtedir ona ina
nabilirsiniz. 

Y. T. P. ve A. P. gruplarının sayın sözcü
leri savunma politikamız ve yaptığımız işler 
hakkında teşvikkâr temennilerde bulundular. 
Kendilerine teşekkürlerimi arz ederim. 

Bu konuşmamla sayın grup sözcülerinin 
bütçemiz hakkındaki tenkid ve temennilerinin 
sonuna gelmiş bulunuyorum. Hakikaten bugün 
sayın sözcüler, Silâhlı Kuvvetlerimiz için, mil
letçe üzerinde titrediğimiz, eğildiğimiz Silâhlı * 
Kuvvetlerimizin ihtiyaçları için bütün grup 
sözcüleri yapıcı konuşmalar yaptılar. Bundan 
istifade edeceğiz. Hepinize teşekkürlerimi, say
gılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı sorular var 
efendim zatıâlinizden. Evvelâ Sayın Yılanlı-
oğlu'nun bir önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Millî güvenlik bakımından ^izli kalması ge

rekli hususlar, bilhassa «kuvvet» hatiplerce 
açıklanmaktadır. Alenî bir oturumda bu şekil
de açıklamalar Başkanlıkça da mahzurlu görü
lüyorsa kuvvetlerimizin, tümen ve saire birlik
lerimizin sayılarının açıklanmaması için hatip
lerin ikaz edilmesini arz ve istirham ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, evvelâ şunu 
arz edeyim ki; zamanımızda askerî sır telâkki
si çok değişmiştir. Eskiden, Sayın Bakanın bu
gün yaptığı konuşmada açıkladığı hususlar an
cak kapısında çifte ay işareti bulunan kapılar 
arkasında yüksek komutanlar arasında görü
şülürdü. 

İşin usuli cephesine gelince; gizli celse ta
lebi, yüksek malûmunuz olduğu üzere ya Ba
kanlar Kurulundan, ya da 15 imzalı bir öner
ge ile gelmesi lâzımdır. Bunun dışında hatip
lerin söylediği bir hususun, askerî sır olup ol
madığını takdir yetkisi de Başkanlığın bilgisi 
ve yetkisi dışındadır. 

Sorular şunlar efendim: Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bakanlığının «konvansiyonel 

harb tehlikesi» nden kastının ne olduğunun 
açıklanmasına tavassutunuzu rica ederim. 

içel 
ismail Çataloğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Devamla) — Konvansiyonel harb 
tehlikesi, nükleer olmıyan, mahallî mahdut ma
hiyetteki harblerdir. Bilmiyorum anlatabildim 
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mi? Konvansiyonel ha?d'> teMidk nükleer cl-
ımyan, koııvansiycnel silâhlarla yapılan bir 
haredir. 

BAŞKAM — Diğer bir soruyu okutuyorum 
efendim,. 

Millet Me.disi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma 

Bakarı tarafından cevaplandırılmasına delale
tinizi saygılarında dilerim. 

Çankırı 
Dursun Akçaoğlıı 

Orduya sağlam olarak alınan bir erin hiz
meti esnasında her hangi bir hastalığa yaka
lanması sonucunda sakata veya çürüğe ayrıl
ması halinde bir maluliyet maaşı bağlanmadı
ğına göre, sivil hayatta geçimini sağlıyamıya-
cak duruma düşen ve yardıma muhtaç olan bu 
gibilere muayyen bir ölçüde maaş bağlanması 
düşünülmekte midir ve bunun malî portesi or
talama ne olabilir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Devamla) — Bunun malî portesi 
hakkında bir rakam söylemek mümkün değil. 
Çünkü ne kadar erin hastalanıp sakat olacağı
nı bugünden tahmin etmek mümkün olmadığı-
ne göre, malî portesi hakkında bir bilgi ver-
mek mümkün değildir.' Ancak, hakikaten or
du .:1a hastalık sebebiyle iş yapamaz hale gelen
lerin bu gibi müracaatları vardır, bunlar üze
rinde Bakanlığımızda bir çalışma mevcuttur. 

BAŞKAN — Diğer soruyu ara ediyorum 
efendim. 

Milisi Meclisi S?,ym Başkanlığına 
.aşağıdaki sorumun söîdü veya yas l ı olarak 

Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından cevap
landırılmasını rica ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Soru : Trabzon ili Of ilçesinde mevcut iş 
hacmi çok geniş olan askerlik şubesi binası sa
hil Devlet yolu geçişi dolayısiyle Karayolları 
Genel Müdürlüğünce yıktırılmak üzeredir. Ka
sabada şubenin yerleşebileceği uygun bir bina 
bulunmamaktadır. Of Belediyesinden sağlanan 
ve şubeye tahsis edilebilecek arsada yeni bir bi
na inşa etmdk zarureti vardır. Komşu illerde 
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yeni şube binaları yapılmaktadır. Of'un şube 
-'binanı ihtiyacı had safhada bulunduğuna göre 
1963 yılında yeni bina inşaatına başlanacak 
mıdır? Eaşlanamıyacaksa bina ihtiyacı nasıl 
karşılanacaktır? 

UİL1Â SAVUNMA BAKANI.AHMET TG-
PÂLOü-LU (Devamla) — Şu anda Of'daki as
kerlik şubesinin durumunu bilmiyorum. -Biz 
ner yıl ihtiyaca göre binayı plâna alıyorur;. 
öf'un askerlik şubesinin puanda olup olmadığı
nı da biliniyorum. Sayın Ali Rıza Uzuner bu
nu benden yazılı olarak sorarsa, tetkik ettiri
rim, cevabımı arz ederini. 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge BakarJı-
ğ'^nısa tevdi edilecektir, zatıâlmiz yazılı olarak 
verirsiniz. . 

Diğer soru: 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Sayın Ba

kan tarafından cevaplandırılmasına tavassutu» 
r.-.uifj. saygılarımla arz ederim. 

Kayseri 
Feyyaz Koksal 

1353 de imzalanan ve 1960 da yürürlüğe 
giren ve t bir maddesini okuyarak aşıkladîğı-
m.z Türkiye do Amerika Birleşik Dcvbdkri ^ra-
fandaki, Türkiye topraklarına vaki olacak te
cavüze yardım ikili anlaşmalarında il^ve, ta
dil vay a çıkarma şeklinde diğer maddelerde ve 
tamamında; 

1. Millî Birlik Hükümeti, 
2u İnönü Hükümetleri zamanı ada bir de

ğişiklik yapılmış mıdır? Teşebbüs îıazırlıkları 
var mıdır? Yapılmışsa değişiklikler ne yönde 
ve nelerden ibarettir? 

MİLLÎ SAVUNMA SAKANI AHMET TO-
PALOtâLU (Davamla) — Bu, dolaylı Yardım 
Anlaşması halikında hiçbir değiştirme teşebbü
sü olmamıştır. Böyle bir teşebbüs yoktur. Bi
raz evvel huzurunuzda okuduğum gibi, madde
nin hükmü budur Fakat 1960 tan bu yana, bu 
maddenin bu hükmünü bilmecen yanlış bir 
kavram ve anlamda daima bu kullamlagdiniş
tir. 

| I M Ş J I Â H — Bir diğer soru efendim. 

| Yüksek Başkanlığa 
! du sorumun okunarak zapta ge sinesini ve 
I B:vrm Eakanırmzm arzu buyurursa sözlü ol ı rak 
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cevaplandırmasını dc-EIetlerinizi rica ederim, 
Tokat 

Osman Saraç 

Soru : Son israil - Aarap harbinin millî sa
vunma siyasetimizde askerî ve ilmî yönden de
ğerlendirilmedi yapılıyor mu? 

".TİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
TALOüJi'U (Devamla) — ÜBira?; evvel ^omrma-
mm bapmda arşı etmiştim; artık dünyana, ne
resinde olursa olsun her hangi bir harb, bütün 
milletleri ilgilendirmekte ve bu harbin dünya 
sulhu üzeriz 

>lrM ıra u s e m d 
i tepirleri ve etkileri harbin ! 

her Devlet ve o memleketin 
SiHhlı Kuvvetleri meşgul olmaktadır. Elbette 
ki ';n cereyan eden harbin cereyan tarzımdan. 
da bilgiler alınmıştır. 

BA.ŞHA.H — Sryın Muzaffer ûsdağ, Afyon 
I"T;]ITet.v.?Tvr.j; Saym., Bakana hinmeti ile ilgili su
allerim var, gereğini bilvesile arz ederim, di
yor. Tîuyrırım S-^yın üzdağ, lütfen mütalâa ser
di '•eklinde değil, soru seklinde... 

rlÜKAF^SV? GED AS (Afyon Karabinar) j 
— ":""ay bay efendin. 1 

1. Eonı^u milletlerin dilleri 
öğreniliyor mu? Şeyle -:ir lüsnrn 
mu? Birin'i. nnalim budur. 

İkinci cualim: 
YodeksubayLınv 

askerlerin meslekî 

or.ium.unaa 
duyuluyor 

ve ya:lek kadreya re : 
jilri ve düzünce ile ra 

mı' iO * tali kılınması için bir yayın var 
ordularda vardır. 

Diğer bir sualim: 
Subay ve kumanda heyetine hitabeden mes

lekî dergilerin cağımız askerlik düşüncesini ta-
iübeden seviyede olduğu söylenebilir mi? 

3 b barka sualim: 
Zara Kuvvetleri rünü ve tarihinin hatalı 

tediit edildiği, tarih ilmine ve Atatürk taraf in
d in açıklanan millî tarih görüşüne aykırı ol
duğu p.v?it olmuştur. Bu hatalı tesbitin düzel
tilmedi için ne düşünülmektedir? 

Son ;malim: 
Bir vilayetimizde bir futbol maeı sırasında 

partizanlar tarafından kışkırtılan ve mahallî 
ra r t i idarecileri tarafından yöneltilen şuursuz 
Lir krlababk garnizona, jandarma karakolla
rına tecavüz etmiştir. Eir sayın kumandan ya
ralanmış, üniformalı şahıslar tartaklanmış ve 

tahkir edilmiştir. Hâdise üzerinden aylar geç
miştir. Bu hizmetin ilgilileri hangi teşebbüs
te bulunmuştur? 

BAŞKAN — Tamam mı sualleriniz efen-, 
dim? 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Earahisar) — 
Tamam efendim. 

IIİLLÎ SAVUNMA BAKANI AII17ZET TO-
PAL9ĞLU (Devamla) — Komşu memleketle
rin dillerinin öğretilmesi için, Harb Okulunda 
bâ:n yabancı diller öğretilmektedir, Akademi 
de öğretmektedir ama, bütün yabancı dillerin, 

i yabancı komşu memleket dillerinin okutuldu
ğunu söyliyemem, ama bâzıları öğretilmekte
dir. 

Yedeksubay ve askerî yedekler için, yedeğe 
alınmış askerler için bir rabıtalı neşriyat yok
tur. 

Subaylar için dergiler, dış neşriyatı ve geliş
meleri de takibedecek şekilde bâzı tercümeler 
yapılarak neşriyat yapılmaktadır, ama bu neş
riyatın kifayeti meselesi; Sayın Özdağ'a göre ki
fayetli değildir, ama başkasına göre kifayetli
dir, bu kifayeti takdir bakımından, enfüsidir bu, 
kifayetin takdiri sanırım sübjektiftir. 

«Kara Kuvvetleri gününün yanlış tesbit edil
diği sabit olmuştur» dediler. Bu, sabit olsaydı 
değiştirilirdi her halde. Sabit olduğuna dair bir 
bilgim yoktur. Ama kendileri daha evvel de ba
na söylemişlerdi, kendilerine göre, Kara Kuv
vetleri günü' yanlış tesbit edilmiştir. Ama Kara 
Kuvvetleri de o günün yanlış olmadığı kanaa
tindedir. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Bütün Türk tarihçileri söylediler. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmiyelim efen
dim. 

MİLLÎ SAVUNMA EAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Türk tarihçileri değil, 
her halele bizim Harb Tarihi Bürosundan böyle 
bir malûmat sinyorlardır. Ona göre sabit olsay
dı, değiştirilirdi. 

Bahsettiğiniz hâdise; her halde Afyon'daki 
hâdiseden bahsetmek istiyorsunuz, bir maçta, 
bir askerî garnizona karşı diye. Ben tesadüfen 
oranın kumandanı ile görüştüm arkadaşım. Söy
lediğiniz gibi oradaki heyecan askere karşı, as
kerliğe karşı, halkın bir hareketi olmamıştır. 

MUZAFFFiR ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Haîk hareketi olmamıştır zaten. 
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MÎLLÎ SAVUNP/EA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Bu hâdiseden bir müd
det sonra izmir'den gelirken Afyon'a uğradım 
ve bahsettiğiniz kumandan ile de konuştum, ka
naatini de öğrendim. Kumandan da oradaki bu 
heyecanlı hareketin askere ve askerliğe karşı 
yapılmış bir hareket olmadığını, halkın yanlış 
bir heyecan içerisinde, ancak subay lojmanları 
arasından geçtiğini ifade ettiler. Yoksa askere 
ve askerliğe karşı halkın heyecanlı bir tutumu, 
nümayişi veya hareketi olmamıştır. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Askere karşı olmamıştır o hareket, askere karşı 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, oturduğunuz 
yerden müdahalede bulunmayın efendim, Bakan 
cevabını verdi. 

Sayın Nazmi Özoğul, Edirne Milletvekili, Ba
kandan sorum var diyor. • 

Buyurun, Sayın Özoğul. 
NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — İki sene evvel 

Millet Meclisinden lisedeki öğretmenler için saat 
başına 10 lira verilmek üzere bir kanun tasarısı 
geçti. Bilâhara, harb okulunda bulunan öğret
menlerimizin, yani Kara Harb Okulunda bulu
nan öğretmenlerimizin, Deniz Harb Okulunda 
bulunan öğretmenlerimizin, ve Hava Harb Oku
lunda bulunan öğretmenlerimizin, askerî liseler
de bulunan öğretmenlerimiz ve aynı zamanda sı
nıf okulunda bulunan öğretmenlerimizin aldık
ları para miktarı az olduğundan, Bakanlığımız
ca bir hazırlık yapılmış ve bu kanun, - takibet-
tiğime göre - hazırlanmış fakat halen Millet 
Meclisine gelmemiş bulunuyor. Bunun malî kül
feti de yaptığım hesaplara göre, 400 bin lirayı 
geçmemektedir. Ancak bir adalet mevzuu oldu
ğu bakımından, Sayın Bakanımız bu kanunun 
ne safhada olduğu hakkında bir açıklama ya
parsa memnun oluruz. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Tetkik eder, arz ede
rim Savın Özoğul. 

BAŞKAN — Yazılı olarak verecekler efen
dim. 

Sayın Nuri Erogan, buyurun. 
NURÎ EROGAN (İstanbul) — Efendim, 

millî savunmanın her şeye takaddüm ettiğini 
kabul ediyorum ve Türk Milletinin, yapamıya-
cağı fedakârlığın olmadığı da dünyaca müsel
lemdir. Ancak değişen şartlar, gelişen harb vası-

I ta lan karşısında, Birinci Cihan Harbi başında 
alınmış bâzı tedbirler vardır ki, naçiz kanaati
mize göre bugünkü şartlara göre yeniden göz
den geçirilmesi lâzımdır. Ezcümle, İstanbul Bo
ğazının iki yakasında yasak bölge olarak tesbit 
edilmiş bâzı yerler vardır. Dünyanın en güzel şeh
rinin en güzel yerlerinde oturan bu vatandaşlar 
30 seneden beri bâzı zorluklarla karşılaşmakta
dırlar ve bu güzellikler bu sebeple istifade dı
şında bırakılmaktadır. Acaba bu şartlar altında 
buraların durumunun yeniden gözden geçiril
mesi hakkında bir fikir, bir düşünce bahis mev
zuu mudur? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO

PAL OĞLU (Devamla) — Yasak Bölgeler Ka
nununun bâzı tatbikatından duyulan şikâyetleri 
do önlemek üzere Yasak Bölgeler Kanununun 
yeniden ele alınmasını düşünmekteyiz. Sayın ar
kadaşımın daha evvel yaptığı müracaat da, ilgili 
kumandanlığa intikal ettirilmiştir, tetkik edil
mektedir. 

BAŞKAN — Savm Hasan Tahsin Uzun. 
HASAN TAHSÎN UZUN (Kırklareli) — 

Sayın Başkan, Kırklareli ilinin Pmarhisar ilçesi 
Kaynarca Belediyesi ve yine Kırklareli ili Üs-
küp Belediyesinin hudutları içinde bulunan ara
ziye, askerî atış sahası yapılması Hükümetçe 
kararlaştırılmış durumdadır. Bu hususu gün
dem dışı olarak Hükümete duyurdum. Yine Sa-
ym Bakan o zaman, bu sahadaki vatandaşların 
topraklarında hayvan bakımından ^arar gör
memek. suretiyle bir imkân arayacaklarını söyle
mişlerdi. O gün bu gün bir netice'alınamadı. 

| Sayın Bakanın düşüncelerini öğrenmek isterim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Devamla) — Bu bölgede, Karaca-
d:ığ bölgesinde yapılmak istenen atış sahası için, 
d ıha evel daha çok köylülerin kullanacağı ava-
siî.eri de kapsıyan, ziraat arazilerini de ihtiva 
Oiien bir atış sahası plânlanmış idi. Mahalden 
k'o-Ieii .^iktovetler üzerine, bu atış sahasının daha 
çok dağlık ve kullanılmıyan arazi kısımlarına 
cbğru kaydırılması üzerindeki çalışmalar ya
pılmaktadır. Bu bölgede bir atış sahası yap-1-
nıa'iinda sorunluk vardır. Ancak, bu saha yarı
lırken, daha çok civar köylülerin ziraatine elve
rişli ulımyan araziler bölgesine kaydınlrnası 
r i n bir çalışma vardır ve bu çalışma bitmemiş
tir . 
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BAŞKAN — Sayın Ferda Güley, sizin som
larınız ?abahki görülmeniz içinde yar alıyor mı 
efendim? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sabahleyin ko
nuşmamda Grup olarak hazırladığımız sorulan 
tesbit ettiğimizi ve ayrılırken de Başkanlığa tak
dim ettiğimiz bu soruların zapta geçmesi ve Sa
yın Ballanın dilediği takdirde sözlü, dilediği 
takdirde yazılı cevap vermesi ricası ile bırak
tım. Grup adma hazırlamıştım.,. 

BAŞKAN — Şimdi anlamak istediği şu efen
dim; burada tekrar okunmas-.na zaruret var 
mı, yoksa sabahki görüşmenizde zaten söylendi 
mi? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Söylenmedi. 
BAŞKAN — Söylenmedi... Okunup zapta 

geçmesini istiyorsunuz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — İkinci soruyu 
bizzat söyledim, Sayın Bakan da biraz evvel ce
vaplandırdılar. O hariç, geri kalan soruları ya
zılı olarak cevaplandıracaklarını belirttiler. 

BAŞKAN — Evet. Zaten çok uzun efeırlim, 
her hakle şifahen cevaplandıramıyacaMardır. 

Şu halde zapta geçmesini istiyorsunuz, yazı
lı cevap isliyor sunuş. 

Sayın Bakan sorular bitmiştir efendim, rdzi 
tutmıyalım, bunu zapta geçirteceğiz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLü (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim. (Şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley'in sorula
rını okutuyorum efendim. 

A) Bütçe ile ilgili olarak : 
1. Milyarlarca lira değerindeki kışla ve ar

salarını Hazineye karşılıksız vermiş olan Millî 
Savunma Bakanlığı, Bütçe ve Plân Karma Ko
misyonunca, Bayındırlık Balkanlığı tarafından 
yapılıp bilâhara Harb Okuluna bırakılan MER 
binası için sarf edilen 15 milyon liranın borç
lusu sayılmış ve bu yılki bütçenin ilgili mad
desine 3 milyon liralık taksit yükü yüklen
miştir. Bu, doğru mudur? 

2. Her yıl Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinden % 10 bloke yapılmakta ve bloke edi
len bu paralar ancak mali yıl sonuna doğru ser
best bırakıldığından plânlı ve isabetli bir har~ 
cama yapılması mümkün olmamaktadır. Bakan
lıkça, bu yıl, plânlı harcamaya her bakanlıktan 
fazla ihtiyacı bulunan Millî Savunma Bakan

lığını bu dertten korumanın çaresine tevessül 
edilmiş midir? 

3. G245 sayılı Harcırah Kanununun gereği 
olarak bütçenin (H) cetveline konulmuş olan 
harcırah yevmiyeleri - ki, örneğin bu yevmiye
ler 1958 de 2 000 lira en yüksek aylıklı memur 
için 30 lira iken, 1968 yılında bu rakam an
cak 38 liraya ve 300 liralık en küçük ücret 
sahipleri için ise aynı süre içinde 6 liradan 
15 liraya çıkarabilmiştir - bu seviyeleriyle Si
lâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacına cevap vere
bilmekte midir? 

BAŞKAN — «Askerî yargı» ile olan kısım 
cevaplandırıldığı için bu kısmı geçiniz. 

D) Harita Genel Müdürlüğü ile ilgili ola
rak : 

Orman, su, yol, maden, baraj, kadastro ve 
diğer hizmetler için programlanan işlerden 
başka yurt savunmasının gerektirdiği her 
mikyastaki, harita ve plânların yapımında ba
şarılı çalışmaları ile memleket içinde olduğu 
kadar, memleket dışında da ün yapan harita 
subaylarımızın formasyon eşitliğine sahiboldıık-
ları Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay 
Başkanlığı ve yetkili ilim organlarınca kabul 

J edilmesine rağmen, niçin kendilerine «mühen-
1 dis» unvanı verilmemektedir. 

E) Askerî sağlık ile ilgili olarak : 
1. Her türlü rantabilite hesaplarından 

uzak bir şekilde dağınık, lüzumsuz yere mas-
[ raf yükleyici ve yetişmiş elemanları boşta tu

tucu bugünkü askerî sağlık sisteminin (mo
dern Avrupa ordularında; örneğin Alman 
ordusunda olduğu gibi, bütün askerî hasta
neler Millî Savunma Bakanlığına bağlı bir 
(«Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Teşkilâtı 

j Başkanlığı» çatısı altında bir araya getirilerek) 
| reorganize edilmesi düşünülmekte midir? 
i 
j 2. Birinci Beş Yıllık Plan, Güîhane As

kerî Tıp Akademisinin Tıp Fakülte*si haline 
getirilmesini öngördüğü halde, 41 profesör ve 
doçent ve yardım cılariyle 100 ün üstünde öğ
retim üyesi bulunan bu büyük bilim ve hizmet 
kurumumuzun bugün sadece az sayıdaki sta-
jiyer askerî doktorlara meslek fosmasyonu 
veren ve askerî ve sivil halka hastane hizmeti 
gören bir seviyede tutulması doğru mudur? 

F) ARGE Başkanlığı ile ilgili olarak : 
| 1. Araştırma - Geliştirme Başkanlığına bu 
j seneld Millî Savunma bütçesinden ayrılan pay, 
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personel giderleri dâhil 4 172 000 lira lir. 
Başka milletlerin millî savunma bilimci araş
tırmalarına, millî savunma bütçelerinin en az 
% 1 ini ayırdıkları goreeği önûntte, brd'yı b" 
çok önemli fonksiyonu olan Millî 8&y;mma 
kurumumuza bu kadar küçük bir cari har
cama, parası ayırmamış doğru mudur? 

2. ARGE Başkanlığı binalı ieina, kira be
deli vermemek gerekçesiylo, Millî Savımda Ba
kanlığı Sağlık ve înşaat ve Erılâk Daire Baş
kanlıkları da yerleştirilmiştir. Bilimsel araş
tırmalar yapan bir kurum, her gün mütaaMıit-
lerle alış veriş yapan bu da:roIerb aynı. çatı 
altında bulundurulabilir rrî? Fulundu.rulnr;:Ja 
bundan bilimsel araştırma yapan * organ sarar 
görmem mi? 

3. ARG.E Başkanlığı 7279 sayılı Eann^a 
göre Millî Savuşma Bakanlığına bağlıdır. Bu 
kanun değişmediği VQ yürürlükten kaldırılma
dığı halde nanrî olup da bu kurum Millî Sa
vunma Bakanlığından alınıp Genelkurmay Baş
kanlığına bağlarabilmiştir? 

G) Ordu Yardımlaşma Kurumu ile ilgili 
olarak : 

1. Kuruluş Kanununu ve hizmetlerini ge
nellikle takdir ettiğimiz Ordu Yardımlaşma 
Kurumunun kendi kredi ihtiyaçlarını karşıla
mak gerekçesiyle bir banka açmak teşebbüsün
de olduğunu ve bu teşebbüsü son noktaya ka
dar getirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Birkaç 
büyük millî bankamız hariç, bizdeki bankala^ 
rın kimlere, ne kadar faizle ve nasıl kredi da
ğıttıkları göz önüne alınırsa, sermayesi Silâhlı 
Kuvvetler mensuplarının tasarruflarından te
şekkül eden böyle bir banka endirekt olarak 
Silâhlı Kuvvetlerimize mânevi zarar getirmez 
mi? 

2. Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununa 
göre, yedeksilbayların da aylıklarından Ku
ruma aidat kesilmektedir. Her ne.kadar kaza 
ve ölüm hallerinde çok az sayıdaki yedeksuba-
yın kendilerine veya ailelerine bu fondan yar
dım yapılıyorsa da, çok büyük bir kütle hiç
bir istifade görmeden bir miktar parasını Ku
rumda bırakarak terhis edilmektedir. Devamlı 
şikâyetlere sebebolan bu hususun önlenmesi 
için Bakanlıkça ne düşünülmektedir? 

H) Millî Savunma Bakanlığı emrinde ça
lışan sivil memurlar ve müteferrik müstahdemler 
ile ilgili olarak : 

1. Millî Savunma Bakanlığı ve kuvvet ko
mutanlıkları kurum ve kuruluşlarında bulunan 
ve Millî Savunma Bütçesinin (E), (D) cetvel
lerinden aylık alan sivil memur, müteferrik 
müstahdem ve teknik personel 211 sayılı içhiz-
met Kanununa göre ast sayıldıkları ve dolayı-
siyle astın tabi olduğu yükümlülüklere ve As
kerî Ceza Kanununun hükümlerine tabi olduk
ları halde, diğer asker kişilerin aldıkları 165 
liralık tayın bedelini, 75 lira olarak almakta 
ve diğer asker kişilerin faydalandıkları özlük 
haklarından hiçbirisine sahip bulunmamakta
dırlar. Millî Savunma Bakanlığı kurumların
da ve işyerlerinde 3575 sayılı Kanuna göre ça
lışan yevmiyeliler ve saat ücretli sivil memur
lar işçi sayılarak toplu sözleşmelerle geniş hak
lar elde etmişler, fakat bakanlık 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine göre çalışanları iş
çi saymamak görüşüne ısrarla sahip çıktığı 
için bu sivil memur, müteferrik müstahdem ve 
teknik personel, örneğin bir askerî hastanede 
hademe iseler günde 12 saat çalışmaya mah
kûm ve hizmet ettikleri hastanede, değil çoluk 
çocuklarını, kendilerini bile tedavi ettirmek 
hakkından mahrum bir halde kaderleriyle haş
haşa bırakılmışlardır. Bakanlık, sosyal adalet 
ve sosyal güvenlik ilkeleriyle yüzde yüz çe
lişme halinde bulunan bu durumun biran evvel 
düzeltilmesi hususunda ne düşünmektedir? 

2. Günde 8 saat çalışan ve gece nöbetleri 
de tutmaya mecbur bulunan ordu hastabakıcı 
hemşirelerine fazla mesai ücreti ve kıta tazmi
natına benzer bir tazminat verilmesi gerekir. 
Bakanlığın bu husustaki görüşü nedir? 

i) Kuruluş ve Görev kanunları ile ilgili 
olarak : 

Anayasanın 110 ncu maddesinin âmir hük
müne ve Anayasa Mahkemesince Millî Savun
ma Bakanlığının kuruluş ve görevlerine dair 
5398 sayılı Kanunun en önemli maddeleri, ip
tal edilmiş olmasına rağmen, şimdiye kadar 
çıkarılamıyan Genelkurmay Başkanlığı Görev 
ve yetki Kanunu ile Millî Savunma Bakanlığı 
Kuruluş ve görev Kanunu 1968 yılı içinde ol
sun çıkarılabilecek ve bugün bu iki büyük mü
essesemizin hukuk dışı fiilî durumda bulunma
larından doğan çok önemli zararlardan millî 
güvenlik ve millî savunmamızın korunması 
mümkün olabilecek midir? 

382 
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K) Millî güvenlik ve millî savunma mev
zuatı ile ilgili olarak : 

Bugün millî güvenlik ve millî savunma ile 
ilgili olarak yürürlükte şu kanunlar vardır : 

1. 3502 sayılı Hava taarruzlarına karşı ko
runma hakkında Kanun, 

2. 3992 sayılı Hava taarruzlarına karşı ko
runma hakkında Kanuna ek Kanun, 

3. 3634 sayılı Millî müdafaa mükellefiyeti 
Kanunu, 

4. 4654 sayılı Memleket içi düşmana karşı 
silâhlı müdafaa mükellefiyeti Kanunu, 

5. 4656 sayılı Şehir, kasaba ve köylerin lü
zumunda tahliye veya seyrekleştirilmesi t Ka
nunu, 

6. 3780 sayılı Millî Korunma Kanunu (Bir 
Hükümet kararnamesi ile yürürlükten kaldı
rılan bu kanunun içinde de millî güvenliğimiz 
ve millî savunmamıza yararlı hükümler var
dır.) 

Dilleri eski ve getirdikleri hükümlerin ço
ğu bugünkü ihtiyaçlardan geri olmakla bera
ber, kendi bulundukları millî güvenlik ve millî 
savunma hizmet bölümlerinde birçok sağlam 
hükümleri de ihtiva eden bu mevzuatın ele alın
ması ve bugünkü seferberlik ve millî güvenlik 

" konseptini karşılıyabilecek yeterlikte, müm
künse tek bir (Millî Güvenlik) Kanunu vücude 
getirilmesi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Şimdi, son söz C. H. P. Grupu 
adına Sayın Nihat Erim'indir. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. 
Güven Partisi Grupu adına Sayın irfan Sol-

mazer? Yok. 
Şahısları adına söz istiyenlerden; Sayın Sü

leyman Onan? Yok. 
Sayın Hasan Tahsin Uzun? Yok. 
Sayın Murat öner? 
MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın tlyas Kılıç? Yok. 
Sayın Nermin Neftçi? Yok. 
Kasım Gülek, buyurunuz. 

Sayın Gülek, konuşma süresi Yüce Heyetin 
ittihaz ettiği karar gereğince 10 dakikadır efen
dim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım, milletvekilinin bütçede konulması imkânı 
yoktur. Fevkalâde nadir bir imkan elime geçmiş. 
Siz alırken, bütün arkadaşlarım, yaln:z grupla
rın konuşacağını bilirler. Kendilerinin konuş
masına imkân olmıyacağı için, «Eh, kabil de
ğildir» diye hazırlık da yapmazlar. 

Ben burada size irticalen de konuşmasını bi
lirim. Ama, vaktinizi almak istemiyorum. Yal
nız, yüksek huzurunuzda, «Değişmesi gereken 
düzen» den çok bahsedildi. Değhmesi gereken 
düzen budur, arkadaşlar, Meclisin bu düzenidir. 
Yalnız gruplar konuşur; bir nev'i gruplar de
mokrasisi kurmuşuz. Daha doğrusu «Gruplar 
demokrasisi» de değil, grup yöneticileri demok
rasisi (Orta sıralardan, «Gruplar hegemonyası» 
sekleri.) 

Bu düzen değişmelidir, ki milletvekili vazi
fe görebilsin. (C. H. P. sıralarından, «bravo» 
sesleri). 

Milletvekilinin burada konuşması, gruplar dı
şında milletvekilinin konuşması, lâzımdır, fay
dalıdır. Gruplar muayyen bir görüşü tutmak 
mecburiyetindedirler, gayet tabiî. Ama onun 
dışında, şahısları adına milletvekillerinin ko
nuşmasında büyük fayda vardır. 

Burada, Millî Savunma Bütçesi konuşulur
ken, Millî Savunma işlerinde uzun yıllar çalış
mış arkadaşlarımızın kendi adlarına konuşabil-
meleri gerekir, buna imk~.n yoktur. 

Bu düzeni değiştirmek, milletveldllerinin hak
kını vermek bakımından da gereklidir. Millet
vekilinin burada konuşması, kendinin bir hakkı 
ve vazifesidir. Konuşamıyor. Vazife görecek
tir, göremiyor. 

Sonra yine, hepiniz milletvekilisiniz, politika 
içindesiniz. Seçmenleriniz soracaktır: «Ne için 
konuşmuyorsun?» Anlatamazsınız, «Konuşmak 
imkânı yoktur» diye. Vakıa da budur, haîdkat 
de budur. 

Ben Millî Savunma bütçesi için. söz aldım. 
Söz sırasının bana gelmiyeceğine emin olduğum 
için hazırlık yapmadım. (C. H. P. sıralarından, 
gülüşmeler) Hazırlık yapmadan da konuşmam. 
Ama, şu vesile ile birkaç söz söylemek, benim 
için içimi dökmek oldu. 

Tekrar ediyorum, bu düzen mutlaka değiş
melidir. (C. H. P. sıralarından, «bravo» sesleri, 
gülüşmeler ve alkışlar.) 
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Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. ve 0. 
H. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde 

görüşmeler kâfidir. Kifayeti müzakerenin oya 
sunulmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Kocaeli 
Sedat Akay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. i 

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

Bölümleri okutuyorum efendim. 

(Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi) 

(A/l) Cari Harcamalar 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul ödenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

12.000 Personel giderleri 1 964 619 005 
BAŞKAN —Kabul edenler... * 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 267 890 494 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 17 208 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.000 Kurum giderleri 8 084 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

-Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 59 857 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

17.000 Savunma enfrastrüktür hiz
metleri 480 303 001 

BAŞKAN — Efendim bu bölümle ilgili Büt
çe ve Plân Karma Komisyonunun bir önergesi 
vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
NATO müşterek enfrastrüktür programı ge

reğince memleketimizde 1968 yılında inşası baş
lıyacak olan hava savunma yer elektronik siste
mi (NADGE) ve PİK muhabere sistemiyle 1968 
yılında başlıyacak yeni yatırımların kontrol 
hizmeti için on aded araca ihtiyaç vardır. Ya
pılacak inşa ve tesislerin meskûn yerler dışm-
.da bulunması dolayısiyle kontrol teşkilâtının 
gidiş gelişleri ve kontrol işleri,için araç temini 
zarureti bulunmaktadır. 

2. Daha evvel bütçe tekliflerinde bulunmı-
yan bu araçların temin edilmesi için Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesine gider artırıcı bir 
masraf yüklemiyecek olan aşağıdaki değişiklik
lerin yapılmasını, 

a) Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
17 000 nci savunma enfrastrüktür hizmetleri bö
lümü içinde yer alan 17 250 000 NATO enfranstü-
rüktür tesislerinin gerektirdiği her türlü gi
derler maddesinden muhtelif projeler için araç 
almak gayesiyle projelere ilâve edilen 400 000 
liranın düşürülerek maddenin 149 600 000 lira
ya indirilmesini, buna mukabil aynı miktar öde
neğin 17 320 taşıt alımları maddesine ilâvesiyle 
bu maddenin 4 470 000 liraya çıkarılmasını, ay
rıca 1968 malî yılı bütçe tasarısının (R) formü
lü kısmında bulunan Millî Savunma Bakanlığı
na ait 237 sayılı Kanuna göre alınacak araç
lar çizelgesine de- on aded arazi binek (dört ki
şilik) NATO enfrastrüktür kontrol hizmetlerin
de şeklinde ilâve yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı adına 

Sakarya 
Nuri Bayar 

BAŞKAKN — Efendim, komisyonun önerge
si bölümün maddeleri arasında değişiklik ya
pıyor. Bu. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Efendim, teklifi
mizin son fıkrası (R) formülüyle ilgili bir de
ğişikliktir. Mâlûmuâlileri olduğu üzere bütçe 
kanunu maddeleri görüşülürken yapılacaktır. 

— 384 — 



M. Meclisi B : 50 

BAŞKAN — Onu yapacağız efendim. O za
man yapılacak efendim. 

Şimdi Komisyonun önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
480 303 001 liradan ibaret savunma enfras-

trüktür hizmetlerine ait 17.000 nci bölümü ka
bul ettiğiniz bu önergeyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sözü geçen (R) formülü bütçe kanunun il
gili maddesinde sırası geldiği zaman -ayrıca 
vâki değişiklikle okunacak, oyunuza sunula
caktır. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm * L. 

21.000 Etüt ve proje giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.i. Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 82 280 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 36 409 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî. transferler 31 190 000 

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

35.000 Sosyal transferler 1 276 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 31 625 000 

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

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin görüşülmesi ve kabulü dolyısiyle A. P. 
Grupu ile O. H. P. Grupu tarafından verilmiş 
iki önerge vardır; okutuyorum. 

24 . 2 . 1968 O : 2 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin görü
şüldüğü şu anda tarih boyunca müstakil yaşa
mış, hak ve hürriyetleri için savaşmış Büyük 
Türk Milletinin istiklâl ve tamamiyetinin temi
natı olan kahraman Türk Silâhlı Kuvvetleri
ne, Millet Meclisimizin takdir, güven ve şükran 
duygularının duyurulmasına delâletlerinizi arz 
ve teklif ederim. 

A. P. Millet Meclisi Grupu adına 
Aydın 

Nahit Menteşe 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı 1968 yılı bütçesi
nin kabul edildiği şu anda Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin kahraman subay, astsubay ve erlerine 
Büyük Millet Meclisinin güven ve sevgilerinin 
bildirilmesini teklif ederim. 
O. H. P. Millet Meclisi Grup Başkanvekileri 

Elâzığ Kocaeli 
Kemal Satır Nihat Erim 

BAŞKAN — Efendim Millet Meclisinin Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine takdir, güven, sevgi ve 
şükran duygularının bildirilmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... ittifakla kabul edilmiştir. Muktezası 
Başkanlıkça yerine getirilecektir. (Şiddetli al
kışlar). 

Efendim bütçe hayırlı olsun. 

B - Çalışma Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi Çalışma Bakanlığı Büt
çesine geçiyoruz. 

Bu arada sonradan gelen arkadaşların da 
devam etmekte olan iki açık oylama için lütfen 
oylarını kullanmalarını rica ederim. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup
ları adına söz alan arkadaşlarımızın isimlerini 
sırayla arz ediyorum: Şeref Bakşık, C. H. P. 
Grupu adına, Vefa Tanır, G. P. Grupu adına, 
Kâzım Ulusoy M. P. Grupu adına, Y. T. P. Gru
pu adına isim bildirilmemiş. Rıza Kuas T. t. P. 
Grupu adına, Abdurrahman Güler, A. P. Grupu 
adına. 

Şimdi söz sırası O. H. P. Grupu adına Sayın 
Şeref Bakşık*tadır. 

Buyurun Sayın Bakşık.' 
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0. H. P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(izmir) — Sayın milletvekilleri : 

Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerindeki Cum
huriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupunun 
görüşlerini açıklarken, Yüce Kurulunuza saygı
lar sunarım. 

Türk toplumundaki sosyal çatışmaların te
mel kaynağı, Anayasamızla bugünün iktidarı 
arasında var olan şiddetli gerginliktir. Adalet 
Partisi Anayasamızdan, Anayasamız da Adalet 
Partisinden hoşlanmamaktadır. Yakın zamana 
kadar bu hoşnutsuzluğunu açığa vurmaktan çe-
kinmiyen Adalet Partisi, son zamanlarda, ne
dense, Anayasamıza âdeta ilânı aşk etmiş görü
nüyor. Bu yanmacık aşk, son aylarda öylesine 
ileriye Götürülmüştür ki. Adalet, Partisine ba
karsanız, Anayasayı onun hazırlayıcılarına karsı 
dahi savunmak, halk oylamasında kırmızı oy 
verdirmek için köy köy dolaşmış olanlara ait bir 
ödevdir. 

Aslmda bu bir oyundur. Ve Adalet Partisi
nin bilinen huyu şudur : Bir sosyal realiteye, 
bir büyük prensibe doğrudan doğruya çıkış ya
pabilme gücünü ve cesaretini kendisinde bula
maz ise, o şeye bağlı imiş gibi görünerek sonra
dan o şeyi kendi özel anlayışına uygun yorum
larla bambaşka bir kalıba sokmak. Lâikliğin, 
27 Mayıs Devriminin yorumlanmasında başvu
rulan bu oyun, simdi Anayasamızın ekonomik ve 
sosyal haklar bölümünde uygulanmak isteniyor. 

Sayın milletvekilleri; Adalet Partisinin 1965 
seçim bildirgesiyle bugünkü Hükümet progra
mında da aynen «Hükümetin, çalışanla çalıştı
ran arasında tarafsızlığını korumasına bilhassa 
itina edeceği» yazılıdır. Anayasamızın gerek
çesi değerinde olan komisyon raporunda ise, şu 
dikkat çekici anıklama vardır : «Zamanımızın 
devleti, iktisaden zayıf olan kişileri, bilhassa iş
leri bakımından basmalarına tabi olan işçi ve 
müstahdemleri, her türlü dar gelirlileri ve yok
sul'kimseleri himaye edecektir.» 

Anayasamız açıkça iktisaden zayıf olan ki
şileri, konumuzda işçileri himaye etme ödevini 
Devlete yüklerken, Adalet Partisi ise tarafsız 
kalacağını söylüyor. Sadece bu karşılaştırma 
dahi, iktidarla Anayasamız arasındaki bağdaş
ması imkânsız çelişmeyi, yapmacık ilânı aşkla
ra rağmen açıkça ve kesinlikle artaya koymak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, iktidarın uygulaması 
da bozuk sosyal anlayışına uygun düşmektedir. 
Ve geçen yıl yine bu bütçenin görüşülmesi sıra
sında çizdiğimiz sosyal politika hayatımıza ait 
gelişme grafiğini gözden geçirmek, bize bu ko
nuda sanırız ki, aydınlık verecektir. Grafiği çi
zen konuşmamızda şu cümlelerimiz yer almıştı : 

«Türkiye'deki sosyal politika gelişmelerini 
bir grafikle göstermek gerektiğinde, 1950 yılı
na kadar grafik çizgisinin, genel olarak yukarı
ya doğru seyrettiğini, 1950 - 1960 devresinde 
ise bu çizginin yatay seviye aldırını, 1961 se
çimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisinin 
basında bulunduğu karma hükümetler dönemi 
düzebileceğimiz 1961 - 1965 yılları arasında ise, 
takdir edilebilecek bir gelişme hızı ile grafik 
çizgisinin geniş açı yakarak yukarıya doğru yol 
aMığını ve fakat Adalet Partisinin iktidara gel
diği ve Çalışma Bakanlığı sandalyesine oturdu
ğu 1965 yılından itibaren grafiğin yine yatay 
bir seviye aldığını ve böylece sosyal politika ge
lişmelerimizin durdurulduğunu üzüntü ile görü
rüz. 

Hattâ düşüncemiz odur ki. Adalet Partisi bu 
grafik çizgisini aşağıda doğru kaydırmayı da 
düşünmekte, fakat sosyal uyanışı hiç hesaba 
katmamaya da cüret edemediği için, belki de 
trafiği aşağıya kaydıracak gerici bir sosyal po
litika plânını uygulamayı, büyük ihtimalle şim
dilik ertelemeye karar vermiş görünmektedir.» 

Sayın milletvekilleri; iktidar son bir yıl için
de, geçen yılki bu tahminlerimize uygun ola
rak, çizgiyi aşağıya kaydırma çabasına kendi
sini kaptırmıştır. Toplu sözleşme ve grev hak
larında Hükümetin yapmayı tasarladığı ve ha
zırlıklarına giriştiği değişiklikler, tş Kanunun
daki geri hükümler, hele işsizlik sigortası pro
jesi ile işçinin kıdem hakkını kaldırmak teşeb
büsü, Adalet Partisinin grafik çizgisini aşağıya 
kaydırma çabasının hemen akla gelebilen örnek-ı 
leridir. 

İktidarın Türk işçisi lehinde yenilik sayıla
bilecek hiçbir esaslı kanun getirmediği görüşü
nü alarak geçen yıl öne sürdüğümüz tenkid-
lerde İsrar etmekten vazgeçmeyi düşünür gibi
yiz, Çünkü iktidar bu alanda yeni bir kanun 
tasarısı Meclise sevk etmeyi kararlaştırdığı za
man, işçiye tanınmış olan haklardan bir kısmını 
geriye almak yoluna başvurmaktadır. Hüküme-
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ti yeni kanunlar çıkarmaktan alıkoymakla hiç 
değilse halen edinilmiş işçi haklarını Adalet 
Partisine kaptırmamak gibi, bir ölçüde hayırlı 
sonuç alınmış olur. Gerçi bu, sosyal politikamız
daki son gelişmeleri durdurmak gibi tutucu bir 
davranıştır, ama gerici bir duruma oranla bir 
ehven-i serdir. 

Bugünkü iktidar için tutucu demek, «tutu
cu» kavramına haksızlık etmektir. Aslında Ada
let Partisi gerici bir partidir. Şu anda alınması 
düşünülen grev haklarını kısıtlamak, kıdem hak
kını kaldırmak gibi gerici bir tutumdan iktidarı 
alıkoymak, bugünkü koşullar içinde Türk isçi
sine yapılabilecek büyük bir hizmettir. Ve ha
len Cumhuriyet Halk Partisinin ve Türk sendi 
kacılığının yapmaya çabaladağı şey, iktidar' 
«gerici» davranıştan alıkoyarak «tutucu» no^ 
tada tesbit edebilmektir. «Tutucu» çizgiden kur 
tarıp Türk işçisinin hak ve imkânlar listesini ge
nişletebilmek, ancak ortanın solu ülküsünür 
Türkiye'de iktidara gelmesi ile mümkün olabi 
lecektir. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesler 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; son bir yılda Türk top
lumunda sevindirici bir gelişme olmuş, işçile-
rimizdeki ve özellikle işçi sendikalarındaki bi
linçlenme hızı artmıştır. Ekonomik ve sosyal 
kalkınmamızın hızlandırılabilmesi ve kalkınma 
nimetinin âdil bölüştürülebilmesi, her şeyden 
önce yoksul halkımızın bilinçlenme hızının art
masına ballıdır. Ve bu bilinçlenme hızı yüksel
dikçe, Adalet Partisi'nin, Türk isçisinin karsı
sında bulunduğu gerçeği, daha kolaylıkla anla
şılabilecektir. 

. Sayın Çalışma Bakanı. Bütne Komisyonunda
ki konuşmasında, Toplu Is Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununu, aksaklıklarla dolu bir ka
nun olarak nitelenmiş ve «Bu kanunun her ya
nından mumlar yanıyor» sözünü söylemiştir. Bu 
«mumlar yanma» sözünü. Sayın Bakanın gecen 
yıl da bu kürsüden söylediğini hatırlıyoruz. 

Adalet Partisi, Çalışma Bakanlığı sandalye
sinde 3 yıldır oturmaktadır. Bir yasama döne
minin dörtte üçünü içine alan böyle geniş bir 
zaman içinde Hükümet, niçin Grev Kanununun 
har yanında yanmakta olan bu mumları sön
dürmeyi ihmal etmiştir? îki ihmalden birini ka
bul etmek zorunluğu ortadadır: Ya «mumlar 
yandığı» iddiasında Sayın Bakan samimî değil-
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dir, ya da bu kadar bozuk bir kanunu düzeltme 
ödevinde kayıtsız kalmıştır. 

Grev müeyyidesine dayalı toplu sözleşme dü
zenimiz, 1963 yılının Temmuz ayında kanunlaş
mıştır. Yepyeni ve önemli bir sosyal kurumu dü-
zenliyen bu kanun, hata payı zannımızm çok al
tında tutularak çıkarılabilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; toplu sözleşme düzeni 
ile ilgili kanunu değiştirmiye bugünkü Hükü
meti zorlama işinde taşıdığımız tereddüdü açık
lamalıyız. Yürürlükteki kanunun «her yanında 
mumlar yanıyor» diye diye, Hükümetin, birçok 
işçi haklarını zedeliyeceği kaygısı bizde var
dır. İktidar grev haklarını kısıtlayıcı bir gizli 
plânı uygulama hevesindedir ama, bunu Türk 
işçisine kabul ettirip ettiremiyeceğini henüz kes-
tirememekte ve kıdem hakkını kaldırma yolun
daki teşebbüste olduğu gibi kendisini işçi önün
de sevimsiz yapabilecek tepkilerden ürkmekte-
dir. Ve zannımıcza, kanunu değiştirmekdeki ge-
cikmiye de, İktidarın bu şüphesi sebebolmakta-
dır. 

Bir defa Hükümetin toplu sözleşme anlayı
şında bir bozukluk vardır. Çünkü Hükümet, 
açıkça lokavtı da grev gibi bir Anayasa hakkı 
kabul etmekte ve toplu sözleşme düzeninin iki 
sosyal silâhı arasında hiçbir ayırım gözetme
mektedir. 

Oysa grev, Anayasamıza göre bir insan hak. 
kidir, bir Anayasa hakkıdır. Lokavt ise bir Ana
yasa hakkı, bir insan hakkı değildir. Anayasa
mız grevi tanımıya kanun koyucularını zorla
maktadır, fakat lokavt için böyle bir zorunluk 
yoktur. Lokavtın bir kanun ha.kkı olarak kabu
lüne Anayasamızda engel bulunmamaktadır, fa
kat lokavtı kaldıran bir kanun hükmünü de 
Anayasa Mahkemesi nezdinde iptal ettirmek 
mümkün değildir. Ama grevi kaldıracak bir ka
nun hükmü ise, iptal ettirilebilir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümette iken, 
yürürlükteki kanunla lokavtı da bir denge un
suru gerekçesiyle düzenlemiştir ve lokavtı ka
nundan kaldıracak bir düşüncenin de bugün 
içinde değildir. Ancak lokavtın değil, grevin 
bir Anayasa hakkı olarak öngörüldüğü gerçe
ğinin söylenmesinde; bugünkü İktidarın Anaya
saya aykırı ve bozuk sosyal zihniyetini ortaya 
serebilmek bakımından fayda görmüşüzdür. 
Böylece, grevle lokavt arasında hiçbir ayırım 
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yapmıyan iktidarın grev haklarını kısıtlamıya 
istidatlı bulunduğu gerçeğini aydınlığa vardır
mış oluyoruz. «Bozuk düzeni değiştireceğiz»ı sö
züne karşı kendisini öfkeye kaptıran iktidar, ge
nel olarak iyi bir toplu sözleşme düzenini değiş
tirip yerine bozuk bir toplu sözleşme düzenini 
getirmek istiyor. 

Hükümetin bâzı hazırlıkları, bu endişemizi 
haklı göstermektedir. Grev ertelenmesine ait dü
şünülenler, toplu sözleşmelerin uygulanmaları 
sırasında başgösterecek hak uyuşmazlıklarında 
grevi kaldırma niyetleri örnek olarak belirtile
bilir. Sayın Çalışma Bakanı, bu niyetleri açık
lamaktan çekinmemiştir. 

Hak uyuşmazlıklarında grevi yasaklamak, 
toplu sözleşmelerin uygulama alanını büyük öl
çüde daraltır. Grevin sadece çıkar uyuşmazlık
larında müeyyide olabileceği, hak uyuşmazlık
larında genel ve normal çözüm yollarının yargı 
organlarından geçtiği tarzındaki teorik düşün
celer. toplumumuzun gerçeklerine uymamakta
dır. Toplu sözleşme hükümlerinin ihlâlinden do
ğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesini sadece 
mahkemelere bırakmak; işçi haklarına saygılı 
olmıyan işverenleri toplu sözleşme masasında 
het> «evet» demeye, sözleşmenin imzanlanma-
sından sonra ise uygulama uyuşmazlıkları yara
tarak cok yavaş işlemekte bulunan mahkeme
lerde uğrastırmıya teşvik eder. Ferdî iş uyuş
mazlıklarında Adaletin gecikerek yerine getiril
mesinden acı duvmakta olan isçilerimize, bir de 
toplu uyuşmazlıklarda aynı acıyı çektirmek, in
safa uygun düşmez. 

Sayın milletvekilleri; kıdem hakkının kal
dırılması konusunda Hükümetin düşündüğü ve 
işçinin gösterdiği tepki üzerine şimdilik terket-
mek zorunda kaldığı tertip, iktidarın defterine 
menfi bir puvan olarak kaydedilmiştir. Hükü
met, işçi haklarını geliştirici hiçbir esaslı kanun 
hazırlamamakta, hazırladığı zaman,,da eldeki 
hakları geri almayı düşünecek kadar gerici bir 
tutumun içine girmektedir. Onun içindir ki, de
ğerli arkadaşlarım, Hükümetin hiçbir kanuna 
el atmamasını istemek, Türk işçisi için daha ha
yırlı olacaktır. Çünkü iktidar hangi kanuna el 
atarsa, Türk işçisinin önemli haklarına da el at
mış olmaktadır, işçilerimiz, haklarının elinden 
alınacağı korkusuna kapılmakta ve gösterdiği 
sert tepki karşısında Hükümet geri teşebbüsten 

vazgeçince, eski bir hakkını kaptırmaktan kur
tulduğu için de bayram yapmaktadır, işçileri
miz şu anda, iktidarın yeni bir hak koparabil
diği için değil, kıdem hakkını elinden kaptırma
dığı için hüzünle karışık bir memnuniyet duy
maktadır. Ve anlaşılıyor ki, Hükümet «önce 
kaybettirmek, sonra da buldurarak sevindir
mek»! şeklindeki politikasını uygulamakta de
vam edecektir, yürürlükteki haklarını kaybet
mek ihtimalinin yüreklerine salacağı korkunun 
altında sürekli ezilmek kaderinden, işçilerimiz, 
bu iktidar süresince kendilerini kurtaramıya-
caklardır. 

Sayın milletvekilleri; Hükümet, bu yıl da 
önemli işçi gösterilerinden kurtulamamıştır. 
Zonguldak maden işçilerinin son yürüyüşleri 
dikkat çekicidir. Olayın birinci günkü patla
ması ve işçilerin evlerine dönmelerinden sonra 
Millet Meclisinde bir konuşma yapan sayın Ça
lışma Bakanı, gösterilerde hükümetin silâh 
kullanmamış olmasını, müjde verici bir eda ile 
övmüştür. Daha önceki ve bundan daha az 
önemçle toplu gösterilerde silâhlı ve kanlı çar
pışmalara yol açan hükümetin, son vakada si
lâh kullanılmamış ve işçi kanı dökülmemiş ol
masını hararetle övmesi, ilgi çekicidir, önceki 
yılların esef verici olayları vesilesiyle yapılmış 
olan uyarmalardan ders alarak elini hemen si
lâha uzatmama eğilimine gelmiş bulunması, 
şüphesiz hükümet lehine kaydedebileceğimiz bir 
gelişmedir. Ama Hükümetin sadece kan dök
memiş olmayı, yerine getirilmiş bir ödev saya
rak bununla yetinmesi üzücüdür. Böyle toplu 
işçi hareketlerini silâh kullanıp kullanmama 
meselesinden ibaret saymak, konuya dar bir 
açıdan ve sadece zabıta cephesinden bakmak 
olur. üzücü olayı doğuran nedenlerde hükümete 
düşen sorumluluk payı gözden uzak tutulamaz. 
İşletmelerdeki partizanlığın, ehliyetsiz kişilerin 
işletmelerde görevlendirilmelerinin, primler gi
bi hakların dağıtımında uygulanan sürekli hak
sızlıkların, olayda başrolü oynadığı genellikle 
kabul edilmiştir. Değerlendirmede yabancı kış
kırtmaların temel neden olarak öne sürülmesi, 
olaya gerçek cepheden bakılmadığını gösterir. 
iktidar, ölaym tahrikçilerini kendi dışında 
aramamalıdır. 6 - 7 bin kişilik işçi kütlesini ça
lışma ocaklarını terketmeye zorlıyan nedeni 
ararken 1 - 2 sözde tahrikçi bularak ve bazan 
da icadederek dikkati böylesine basit bir ne-
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dende yoğunlaştırmak, aldatıcı bir tutumdur. 
Bir iki kışkırtıcının payı bulunsa dahi, bir avuç 
adamın peşine binlerce işçiyi sürükliyen işletme 
şartlarını hesaba katmamak ve bundaki sorum
lulukları geçiştirmek, etkili tedbirlerden hükü
meti alıkoyacağı için olayların daha da.vahim-
leşerek tekrarlanmasına yol açabilir. Bu olay
dan hükümetin yeni ve faydalı dersler alabile
ceğini sanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; Sosyal Sigortalar 
Kurumu poliklinikleri ile sağlık tesislerindeki 
izdihama ve işçileri buraya geldiklerine çok de
fa pişman ettiren uygulamaya da değinmek is
tiyoruz. Bu hal, işçilerimizin gelişigüzel mua
yene edilmelerine ve kendilerine iyi bakılmadı
ğı tarzında ve tedavi psikolojisi bakımından 
büyük sakınca taşıyan ve bazan hastayı daha 
da hastalaştıran bir duruma yol açmaktadır. 
Şüphesiz bu şikâyetler yeni .değildir ve itiraf 
ederiz biz hükümette iken de karşılaşılan ak
saklıklardır. Ama münasip bir zaman sonunda 
ve tam çalıştırma tedbirlerinden sonra bu bo
zukluklar, artık müsamaha edilebilir noktadan 
çıkmıştır. Kurum her tedbiri alabilecek malî 
güce sahiptir ve düzeltebilme fırsat ve zamanını 
da çoktan bulabilmiştir. Hükümetin bu konuya 
iyice eğilme zorunluğunu sanırız ki sayın ba
kan kabul edecektir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı sigortalı
ların aylıklarının gözden geçirilerek ücret mal
lan f iyatlarındaki artışlara paralel yükseltilme
sini öngören teklifimiz, Çalışma Bakanlığı Büt
çesinin geçen yılki müzakeresinde Grupumuz 
adına tarafımızdan ortaya atılmıştı. Sayın Ba
kanın bu görüşümüze karşılığı o zaman olumlu 
değildi ve teklifimizi cevapsız bırakmayı tercih 
etmişti. Gecikerek de olsa, bir yıl sonra Hükü
metin bu görüşümüze yaklaşmış olması, bizi se
vindirmiştir. Ancak Sayın Bakanın açıklama
sına göre, aylıkların sadece asgari miktarı üze
rinde bir yükseltme düşünülmektedir ve bu, bi
zim teklifimizden noksan bir teşebbüs olduktan 
başka bu yetersiz ve gecikmiş konunun dahi 
uyutulmak istendiği şüphesi bizde vardır. Bu 
olumlu niyetten vazgeçilmediği ve öngördüğü
müz ölçüde hiç değilse genişletileceği Sayın Ba
kanca açıklanabilirse kendilerine teşekkür ede
ceğiz. 

Sayın milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Ku
rumunda grev uygulamış olan Sosyal - İş Sen

dikası yöneticilerini yıldırmak amacı ile Kurum 
yetkililerinin giriştikleri idari baskılar hakkın
da öne sürülen şikâyetler, ciddî bir mahiyet ka
zanmıştır. Sendika ve grev yöneticilerinden bir 
çoğu hakkında uygulanan idari nakil ve tâyin
lerin sendika hürriyetini ve grev hakkını tah-
ribeder yönde cereyan ettiği kanısına varan 
Ankara Cumhuriyet Savcılığının, olayı cezai ko
vuşturma isteği ile Sorgu Hâkimliğine intikal 
ettirdiği öğrenilmiştir. Bu olaylar hakkında 
etraflı bilgi edinmek ve Sayın Bakanın görüşünü 
öğrenmek ihtiyacındayız. Açıklama yapıldık
tan sonra gerekirse bu kanuda söyliyeceklerimiz 
vardır. 

Basın alanında işçi ve işveren ilişkilerini dü-
zenliyen 212 sayılı Kanun üzerinde de kara bu
lutlar dolaşmaya başlamıştır. Konunun basm 
özgürlüğü ile yakın ilişkisi vardır, iktidara kar
şı siyasi garantileri bulunsa dahi kendi işvere
nine karşı sosyal garantileri noksan bir fikir 
işçisinin meslekî ve siyasi fonksiyonunu korku
suz yapabilmesi zorlaşır. Grupumuzun bu ko
nudaki ilgisi eksilmiyecektir. 

İş mahkemelerindeki dâvaların sürüncemede 
kaldığı görülüyor. Bunun önlenmesi amacı ile 
iş dâvalarına bakmakla görevli mahkemeler sa
yısının artırılması yolunda Hükümetin faydalı 
bir teşebbüsü olmamıştır. 

Sayın milletvekilleri; 1968 yılı Çalışma Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimiz Yüce 
Kurulunuza kısaca açıklanmıştır. Cumhuriyet 
Halk Partisinin başarı dileklerini ve saygılarını 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Emin Erdinç, buyurun. 

Sonradan gelen arkadaşların lütfen devam 
eden açık oylamalarda oylarını kullanmalarını 
rica ederim. 

Buyurun Sayın Erdinç. 
G. P. GRUPU ADINA MEHMET EMİN 

ERDİNÇ (Van) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, mütevazi rakamları içinde görüşmekte 
olduğumuz Çalışma Bakanlığının dünya devlet
lerini birinci derecede meşgul eden çalışma haya
tının düzenlenmesinde baş görevli, çalışanlarla 
çalıştıranlar arasındaki münasebetleri memleke 
timiz yararına ahenkleştirecek bir Bakanlık ol
duğunu dikkatimizde tutarak insaflı ve fakat 
gerçekçi görüşlerimizi arz etmeye çalışacağız. 
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Geçen sene bütçesine nazaran 3 milyonluk 
bir artışla 31 milyon 300 bin liraya başlanmış 
olan Çalışma Bakanlığı bütçesi ile bu Bakanlı
ğın gelişen dünya ve memleket şartlarına ayak 
uydurması ve uhdesine düşen hizmetleri bekle
nen dereceye yakın olarak vermesi, cidden fera
gat ve fedakârca çalışmanın mahsulü telâkki 
edilmek lâzımgelir. 

Bu yılın bütçesindeki artısın da 864 sayılı 
Çalışma Bakanbğı Dış Teşkilâtı ile ilgili Kanu
nun ica^ettirdiği masraflar olduğunu göz önüne 
alırsak, bu Bakanlığın ana hizmetleri için artan 
falıtörün yalnız hizmet, gayret ve fedakârlık 
olduğu sonucuna varmış oluruz. 

Sosyal hayatın alabildiğine gelişip genişle
diği ve Anayasamızın getirdiği yeni hükümlerle 
görevlerin, ziyadesiyle artmış olduğu bu zaman
da 1946 yılında kurulan Çalışma Bakanlığının 
kadrolarının ihtiyaca cevap verecek durumda 
olmadığı, gözle görülür bir hâl almıştır. 

Sosyal ve ekonomik hayatın düzenlenmesin
de görevi artan Çalışma Bakanlığının jBmek ve 
sermaye münasebetlerinin tanziminde yalnız 
istihsalin artırılmasının gaye olmadığını bilerek 
ve düşünerek, çalışma şartlan düzenlenmiş işçi 
ve işverenlerin hak ve menfaatlerini garantiye 
alıcı, işgüvenliğini sağlayıcı, sosyal güvenliği ka
nunların teminatına bağlayıcı bir ortamı yarat
ması lüzumunda durması muvacehesinde ağır 
bir yük altına girmiş olduğunu kabul etmek ge
rekir. 

Hür ve Demokratik Cumhuriyetimizde huzur 
ve refah her şeyden evvel emek ve sermaye ara
sındaki kuvvetlerin denk hale gelmesine bağlı
dır. 

Bugünkü hakikat şudur; serveti canlariyle, 
emekleriyle yaratanlar, sermaye sahipleri ile 
mukayese edilemiyecek şartlar içinde yaşamak
tadırlar. 

Türk işçisi, fiyat istikrarsızlığından ve hayat 
pahalılığından bütünü ile şikâyetçidir. Hayat 
pa^ahlığmm Türk işçisinin geçimine yaptığı et
kileri dikkate almaz isek, sosyal politikayı baş
langıçta sakat bırakırız. 

Bugün fiyatlann alabildiğine yükselmesi se
bebiyle Türk parasının satınalma değeri büyük 
ölçüde azalrmkta ve bu yüzden toplu sözleşme 
ile elde edebildiği ücret artışından Türk isçisi 
fazla bir istifade görememekte ve bir bunalım 

i içinde bulunmaktadır. Türk işçisinin içinde bu
lunduğu bu bunalım sadece ücret düşüklüğün
den değil, iş kazalannm artmasından, meslek 
hastalıklarının çoğalmasından, konut ve çocuk-
lannın tahsil işinin halledilmemesinden, ihtiyar -
ladığı zaman ne olacağını düşünmesinden ileri 
gelmektedir. 

Biz Güven Partisi olarak Çalışma Bakanlığı
nın görevlerini bilhassa her türlü akımın fırtı
nalar yaratmak istediği bir zamanda daha çok 
mühimsemekteyiz. Zira, insanlar yaşamak için 
iş yapmak, iş yapmak için de iş bulmak mecbu
riyetindedirler. Çalışarak hayatını kazanmak 
btiyen insan, çalışacağı işi bulamadığı takdir
de ; cemiyeti sarsacak ve hattâ yıkabilecek tema
yüllere kendini kaptırabilir; cemiyete düşman 
TÖzü ile bakma durumuna gelebilir. Onun için
dir M, işsizlik, cemiyetin en büyük felâketi ola
rak vasıflandırmaktadır. Bu tavsif yarindedir. 
Medeniyet âleminde iş bulmak da kâfi gelme
mekte, her şahsı medeni bir camia içinde geçi
mini. sağlıyacak bir kazanç temini de icabetmek-

I tedir. İç bünyede huzur ve sükûnun' temin ve 
idamesi için, o cemiyetin fertlerine iş bulmak ve 
seçimini sağlıyacak ücret vermek lâzımgelmek-
tedir. 

Bütün bu lüzum ve zaruretleri, akim ve ilmin 
volu ile tedbirlere kavuşturmak için evvelemirde 
dimağ vazifesini görecek olan Bakanlığın iyi 
çalışması ve Bakanlığın iyi çalışması için de im
kânlara kavuşturulması iktiza eylemektedir. 

İnsangücüne ehemmiyet verecek, işgücünü 
değerlendirecek, sosyal adalet ilkesini, çalışan
larla, çalıştıranlar arasındaki münasebetleri 
ahenkleştirerek gerçekleştirecek ve böylece teh
likeli kutuplara kayma eğilimi gösteren toplu
mumuzu, alınacak tedbirlerle birlik ve beraber-

Llik içinde tutacak Çalışma Bakanlığı bütçesini, 
bütçe mülâhazalan ile mütevazilik arz eden Ça
lışma Bakanlığı bütçesini kifayetsiz saymakta
yız. 

Geçen yıla nazaran 3 milyon artış kaydeden 
bu kifayetsiz bütçe ile değişen dünya şartlanna 
ayak uydurabilmek için Çalışma Bakanlığı bün
yesinden feragat ve fedakârca çalışmak bekle
mekten başka çaremiz yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi de Çalışma 
Bakanlığı bünyesindeki faaliyetlere zamanın mü-

. saadesi nisbetinde bir göz atalım: 
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Toplu sözleşme hakkını ve onun müeyyidesi 
olan grev ve lokavt haklarının benimsenmesini; 
sendika hürriyetinin korunması için 'gösterilen 
hassasiyeti sevinçle karşılıyoruz. Fakat Sendi
kalar Kanunu, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
kanunlarının ışığında bir metin haline getirilen 
yeni iş Kanununun öngördüğü tüzük ve yönet
meliklerden, işçi haklarını yakından ilgilendi
renlerin henüz çıkmamış bulunmasını ve yalnız 

. usuli bâzı muamelelere mütaallik olanlarının çı-
karılmasiyle yetinilmiş olmasını bir noksanlık 
sayıyoruz. 

Hiçbir sosyal güvenliğe kavuşturulmamış 
olan Tarım, işçilerinin ve toprak sahibi olmıyan 
çiftçilerin haklarının korunmasına özel önem 
verilmemiş, mevsim işçisi olarak çalışanların 
haklan ele alınmamış yine hiçbir sosyal güven
likleri olmıyan bağımsız faaliyet sahibi esnaf 
ve sanatkârlarla serbest meslek sahiplerinin ge
reken teminata kavuşması imkânlarının aranma
mış olmasını mühim bir gecikme olarak mütalâa 
etmekteyiz. 

Bu arada Devlet Demiryolları Yardım Sandı
ğına bağlı personelle Askerî Fabrikalar Muave
net ve Takaüt Sandığı, Sosyal Sigortalar bün
yeme alınmasını sağlıyan Kanunun süratle ta
kip ve intacmdaM geyretinden dolayı Sayın Ba
kana teşekkür etmek vazifemizdir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun Teşkilât Ka
nununun, inkişaf halindeki sosyal ve ekonpmik 
bünyemezin icaplarına ve plân hedeflerinde gös
terilen gayeye uygun bir faaliyette bulunabile
ceği şekilde yenilenmesi icabetmektedir. Türk 
paracının satmalma gücündeki kayıplar oramn-
da yanlılık ve malûllük aylıklarında yükselme 
yapacak bir kanunun çıkmasını beklemekte
yiz. 

Yine Çalışma Bakanlığı Teşkilât kanununun 
çıkmamasının da hizmet verimliliğine tesir etti
ğini kaydeden bu konudaki çalışmaların tamam
lanmasını bir defa daha hatırlatmak isteriz, 

18 Mayıs 1967 de çıkardığımız 864 sayılı Ka
nunla ihdas olunan yurt dışındaki çalışma mü
şavirlikleri ve ataşeliklerin faaliyetlerine geçi
lerek kanunun işlemesi için gerekli yönetmelik
lerin çıkmasını ve tâyinlerde kanunun ruhuna 
ve maksadına sadık kalmasını temenni etmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar; günün mühim konu
larından biri; pek hayati bir dâva da, gizli ve 
açık işsizliktir. Bugünkü 4 milyon işçiye ilâve
ten her yıl yanm milyon vatandaşımız işsizlik 
kervanına katılmaktadır. Buna mukabil ekono
mik hayatımızda her geçen gün bunalım gittik
çe şiddetlenmektedir. Bu noktadan ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü İşsizlik Si
gortası Kanununun biran evvel sosyal ihtiyaç 
ve huzura cevap verecek, millî bünyeye musal
lat olma çabasındaki düşünce parazitlerinden 
kökünden kurtaracak bir mahiyette çıkmasını, 
Devletin vatandaş için olduğu görüşünü prog
ramında vuzuh ile dile getirmiş olan Güven Par
tisi olarak sabırsızlıkla bekliyoruz. 

İşsizlik Sigortası Kanunu üzerindeki çalış
malarda, işçinin kıdem tazminatı hakkının kal-
dınlmasma dair hükümlerin yer alacağı söylen
tileri, Hukuk Devleti ilkelerinin tabiî icabı olan 
müktesep haklann ihlâline gidilmiyeceği ve 
emeğe değer veren gerçekçi düşünceye de aykın 
düşeceği görüşü içinde, asla mevzuubahsolmıyan 
mesnetsiz söylentiler olarak kabul ediyoruz. 

Kaş yapalım derken göz çıkarma mânasına 
gelen böyle bir hükmün tasarıda yer almıyaca-
ğına emin olduğumuzu ve Meclislerden böyle 
bir hükmün geçmiyeceğini temin etmek suretiy
le huzursuzluk kaynağı bu gibi haberleri değer
siz bırakmakta isek de Çalışma Bakanlığı Büt
çesi vesilesiyle de mevzuun tam açıklığa kavuş
turulmasını bekliyor ve bunun faydalı ve zaruri 
olduğuna inanıyoruz. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu üzerinde de biraz 
durmak isteriz. 

İş piyasasını değerlendirmek gayesiyle ku
rulmuş olan İş ve işçi Bulma Kurumunun mu
vaffak olması için faaliyetlerini esaslı prensip
lere bağlaması ve istihdam politikasında şahıs
ların değil, niteliklerin göz önünde tutulması ge
reğini hatırlatmakta fayda umanz. iş gücünün 
bölgeler itibariyle ve sanayi kollanna göre da
ğılışı işbaşında eğitim, istatistik bilgilerin top-. 
lanması, dış ülkelere işçi gönderilmesi, meslek 
teşekkülleri ve plasman temininde vazifeli İş ve 
işçi Bulma Kurumu teknik personel yetersizli
ğinden, maalesef tam başarıya varamamakta
dır. Imkânsızlıklann giderilerek bu kurumun 
iyi işler bir hale getirilmesi de temennilerimiz 
arasındadır. 
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Memleketimizdeki iş sıkıntısı yüzünden işçi
lerimiz yıllardır Avrupa'ya akın etmektedir. 
îki yıldan beri Almanya'nın geçirmekte olduğu 
ekonomik kriz bunu biraz durdurmuş ise de, 
1968 de Avustralya'ya işçi gönderilmesi mevzuu-
bahistir. Tam verimli bir çağda Türk kol gücü
nü başka topraklara, başka ekonomilere hizmeti 
hiç de memleketimiz menfaatine değildir. Te
selli tarafımız; memleketimizde iş sahaları açı
lıncaya kadar faydalı döviz temin edebilmiş ol
mamızdır. 

Yabancı ülkelerde 20 - 25 bin üzerinde Türk 
işçimizin işsiz kaldığı söylenmektedir. Bu işçiler 
işsizlik sigortasından da istifade ettirilemedikle-
rinden, diyan gurbette çok perişan durumlara 
düşmektedirler. Dış ülkelerde çalışan işçileri
mizin sosyal ve kültürel durumlariyle gereği gi
bi ilgilenilmediğini bizzat işçilerden öğrenerek 
üzülmekteyiz, işçilerimizin almterlerinn de-
ğerlendrilmesinde Hükümetçe alınması icabeden 
tedbirler hususunda Çalışma Bakanlığının öncü 
olması lüzumludur. 

Bu işçilerimizin saf ve temiz dimağlarına ya
bancı ideolojilerin yerleştirilmesi için belli çev
reler tarafından sarf edilen gayretlere karşı, 
esaslı tedbirler alınması zaruretini de hatırlat
mayı vazife biliriz. 

İçerde ise, bu iş daha acıdır. Yıllardır sıra 
bekliyen işçilar zaman zaman bâzı açıkgözler ta
rafından dolandırılmaktadır. Sahte pasaportlar 
temin edilmekte, sırasız göndereceğiz diye bin
lerce lira alınmaktadır. Bu hususta Sayın Baka
nın ve Bakanlığın zaman zaman açıklamalarda 
bulunmalarında fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi biraz da üc
ret politikası üzerinde durmak isteriz. 

275 sayılı Kanun Türk - iş hayatında yeni 
ufuklar açmış ve işçi ücretleri işverenlerle top
lu sözleşmeler akdi suretiyle pazarlık konusu 
haline gelmiştir. Böylesine serbest irade mahsu
lü bir hukukî münasebette Devletin müdahalesi 
bahis mevzuu değilse de, sosyal ve ekonomik ge
lişmeler arasında husule gelecek ahenksizlikle
rin millî ekoonmiye yapacağı menfi tesiri daima 
göz önünde bulundurma bakımından Devlet bu 
meseleyi yakından takip mecburiyetinde olduğu 
gibi. sağlam bilgiye müstenit malî ve iktisadi 
politikası ininde bir nevi görünmez mânevi ha
kemliğini de icra eder. 

1963 ten bu yana onbinin üstündeki iş yerin
de bir milyondan fazla işçiye taallûk eden dört-
bine yakın toplu iş sözleşmesi aktedilmiş olma
sına, Bakanlıkça geçim şartları ve sosyal adalet 
ilkesi göz önünde tutularak asgari ücretler tes-
bitine devam edilmekte bulunmasına rağmen, 
henüz yeni alışmakta olduğumuz böylesine mü
him hukukî münasebet alanında halkalanan hâ
diseler zinciri haline gelmemiş olmasını işgücü
nü milletine adamış işçi ve onun muktedir mü
messilleriyle işçi emeğine gerekli değeri vermeyi 
işinin ve millî iş hayatının gereğinden saymasını ! 

bilen işverenin anlayış, kavrayış ve vatansever 
duygularına borçluyuz. 

Grev hakkına kavuşmuş işçi ile lokavt hakkı i 
bulunan işveren arasındaki anlaşmazlık ve uyuş- * 
mazlığm sayısı pek az muhtevasından çıkmış 
hâdiseler birkaç taneden ibaret kalmış ise, elbet
te ki, bunda Türk milletinin kavga ve gürültü
den hoşlanmaz hal ve tabiatı, adalet ve hakka
niyet mefhumlarını ecdadından tevarüs etmiş ol
ması, vatan ve milletin huzur ve sükûnu için 
şahsi fedakârlığa katlanma meziyeti ve nihayet 
memleket bünyesini ideolojik görüşlere bağlama 
hayalindeki zavallılardan çok daha iyi bilip tak
dir etmeleri müessir olmaktadır. 

Emeklilik prensibi üzerinde önemle duruyo
ruz. Bugünkü sistem mutlaka tashihi icabeden 
bir sistemdir, işçilerde emeklilik yaş haddine gö
re tâyin ve tesbit edilmiştir. Bu sistemin hatalı 
ve haksız olduğu görüşündeyiz. Masa başında 
çalışan memur muayyen bir hizmet müddetini 
doldurduktan sonra emeklilik hakkını kazan
makta ve ancak muayyen bir yaştan sonra emek
liye ayrılmak mecburiyetinde bırakılmaktadır. 
Beden gücünü alabildiğine harcıyan ve yalnız 
beden gücünü harcamakla kalmayıp tekniğin 
ilerlemesi karşısında kol kuvveti ile birlikte ka
fasını da kullanmak mecburiyetinde kalan işçi 
için ise, 60 yaş emeklilik yaşı olarak alınmak
tadır. 18 yaşında işçiliğe giren bir delikanlı, ağır 
iş hayatında kırk sene çalıştıktan sonra emekli
lik hakkına kavuşabilmektedir, insanların yapı
sı buna uygun ve müstehak değildir. Bâzı iş kol
larında yaş haddinin indirilmesinden söz edil
mekte ise de, bu da hakkaniyete uygun ve tat
minkâr bir tedbir olarak mütalâa edilemez. 
Emeklilik hakkının çalışanlara saygı fikri için
de işin mahiyetine göre değişik yaş hadlerini 
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de dikkatte tutmak suretiyle yine işin mahiyeti
ne göre çalışma müddetleri esas alınarak esaslı 
bir prensibe ve sisteme bağlanması lâzımdır. 

Bir işçi işin ağırlığına göre 20 - 25 ve 30 se
nelerini doldurunca emekli olma hakkına ka
vuşmalı ve bu suretle hem çalışanın hukuku ko
runmalı hem de bir taraftan serbest teşebbüs sa
hasına henüz çalışma gücünü kaybetmemiş in
sanların atılması • imkânı açık bulundurulmalı, 
bir taraftan da yeni işgücüne saha açık tutul
muş olmalıdır. 

Sosyal güvenlik meselelerimiz : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile sos

yal güvenlik sahası genişlemiştir. Sigortalının eş 
ve çocuklarının da bu kanundan faydalanmaları 
büyük bir ihtiyacı karşılıyan ileri adımlar. Bu
na paralel çalışanların çocuklarını bırakabile
cekleri çocuk yuvalan ve kreşleri kurulmasının 
önemle ele alınmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Kurumun, işçilerin muhtacoldukları meskene 
kavuşmalarını sağlamak için sosyal konutlar 
yapılmasını, ferdî mesken kredisi açılmasını, işçi 
çocuklarına eğitim bursu temin etmesini, emekli 
işçiler için (esenlik evleri) kurmasını temenni 
etmekteyiz. 

Mesken politikasının bir v hamlede ve bir el
den hallindeki imkânsızlık ortadadır. Ancak; ça
lışan insanların sosyal meseleleriyle ilgilenmesi 
birinci derece işi olan Çalışma Bakanlığı bünye
sindeki kurum ve kuruluşların evvelâ işçilerin 
çalıştıkları müesseseleri bu yola getirmek için 
gayret sarf etmesi ve sonra da kendi plasman 
imkânlarına göre daha geniş kredilerle bu ha
yırlı hizmetini ilerletmesindeki faydayı bilhassa 
belirtmek yerinde olacaktır kanaatindeyiz. 

Son olarak; Türk işçilerinin, sınıf kavgasını 
teşvik edici ve memleket şartlarına aykırı, eski

nmiş ideolojilere dayanan kuruluşlar etrafında 
değil, barış içinde sosyal adaleti sağlamayı he
def tutan millî kuruluşlar etrafında siyasi inanç 
farklarına bakılmaksızın toplanması için elinden 
gelen hiçbir gayreti esirgememesini, Sayın Ba
kan ve Bakanlık mensuplarından rica eder, büt
çenin Çalışma Bakanlığına hayırlı uğurlu olma
sını dileriz. Türk iş hayatı için hayırlı hizmetler 
temennisiyle Sayın Bakanın muhterem şahsında 
Bakanlık mensuplarını ve tüm Türk işçilerini 
saygı ile selâmlarız. 

Teşekkür ederiz. (Alkışlar) 

24 . 2 . 1968 O : 2 

BAŞKAN — M. P. Meclis Grupu adına Sa
yın Kâzım Ulusoy. 

M. P. GRUPU ADINA KÂZIM ULUSOY 
(Amasya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Çalışma Bakanlığı 1968 yılı • Bütçesinin 
Yüce Mecliste müzakeresi münasebetiyle Mil
let Partisi Meclis Grupunun görüşlerini, ten-
kid ve temennilerini belirtmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; huzurlarınıza progra- t 
mında çalışma sorunlarına önem veren bir 
partinin temsilcisi olarak, Çalışma Bakanlığı 
Bütçesi hakkında değerli vakitlerinizi israf et
meksizin özet olarak beyanatta bulunmak üze
re çıkmış bulunuyorum. 

1967 tarihinde yürürlüğe giren ve 1008 sa
yılı eski/iş Kanunu ilga eden 931 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi ile bu kaıiunun 5 nci mad
desindeki istisnalar dışında kalan bütün iş
yerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren 
vekillerine ve işçilerine, faaliyet konularına 
bakılmaksızın uygulanır. Ancak, işçilerimizin 
hemen hemen hepsinin, sosyal güvenlik sorun
larını halletmekle görevli ve işyerlerinin kon
trolü ile hükümlü bulunan Çalışma Bakanlığı
nın Teşkilât Kanununda ve bugüne kadar çı
karılmış diğer ilgili mevzuatta, hâlâ aksayan 
hususların tesbit edilerek bertaraf edilmesi ci
hetine gidilmediği müddetçe teşkilâttan bek
lenen fayda sağlanamıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri; muasır medeniyet se
viyesine ulaşmanın ilk ve temel şartı, ferdi ve 
özellikle geçim sıkıntısı çekmekte olan işçileri
mizi inanca yaşama ve yarınından emin olma 
seviyesine ulaştırmak, kısaca mutlu kılmaktır. 
Bu hususta gerçek ve ciddî değer yargılarına 
varabilmemiz için, her şeyden evvel bu kere 
uygulamaya konulan, 931 sayılı Kanunun, han
gi noktalarda 1008 sayılı Kanundan ileriye git
tiğini tesbit etmeye mecburuz. Hemen belirt
meye mecburuz ki, 931 sayılı Kanunun bir ev
velki iş Kanunundan işçilerimizin daha ileri 
bir noktaya ulaştığını iddia etmek pek koîay 
değildir. Hiç şüphe yoktur ki, kanunun çık
tığı 1936 senesi ile 1967 senesi arasında sosyal 
yapıda hâsıl olan gelişmeler, farklılıklar bu 
suale verilecek en veciz cevabı teşkil edecektir. 

Son yıllarda memleketimizde nüfusun 
% 45 i açık ve gizli yahut mevsimlik işsizdir. 
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Bu hal, yeteri kadar iş talebi sağlanmadığı, 
yani Devlet ağır sanayi yatırımlarına süratle 
eğilmediği için sürüp gitmektedir. Bir yan
dan da, günden güne artan hayat pahalılığı 
yüzünden Toplu sözleşmelerde sağlanan zamlar 
tesirsiz kalmaktadır. 

Asıl mühim olan 931 sayılı Kanun, işçi yö
nünden büyük önem taşıyan, akdin feshi, üc
ret, izin gibi müesseseleri yeteri kadar vuzu
ha kavuşturamamıştır. 1008 sayılı İş Kanunu
nun 13 ncü maddesi aynen muhafaza edilmiş, 
daha ileri hükümler getirilememiştir. Bunun 
yanında kanunun 24 ncü maddesi, işçilerimiz 
için tatminkâr olmaktan uzak olup, işverene, 
işini daraltacağı gerekçesi ile, onda birden az 
olmamak üzere işten çıkarma yetkisi tanımış
tır. Halbuki asıl önemli olan husus, işverene 
nazaran iktisaden daha zayıf durumda işçile
rimizin korunmasıdır. Diğer taraftan, işsizlik 
sigortası Kanununun Meclise sevk edileceği
nin müjdelendiği bugünlerde kıdem tazmina
tının kaldırılacağının duyurulması ise işçileri
mizi haklı olarak tedirgin etmektedir. Huzur 
içinde çalışamıyan vatandaşların ise, kalkın
ma dâvamıza ne derecede katkıda bulunabile
ceği, üzerinde önemle ve hassasiyetle durulma
sı gereken bir konudur. A. P. Hükümetini bu 
konuda uyarmayı partimiz adına zorunlu say
maktayız. 

Yine bugünlerde, toplu sözleşme ve grev 
haklariyle ilgili 274 ve 275 sayılı kanunların, 
tadili için hazırlıklar yapılmakta olduğunu öğ
renmiş bulunmaktayız. Bu tadillerin işçimizin 
bugün sahip bulunduğu hakları zedelemiyecek, 
özellikle geliştirecek şekilde hazırlanması en 
halisane temennimizdir. 

Bir noktaya daha dikkatlerinizi çekmek is
terim. Çalışma hayatımızda öncelikle doldurul
ması gereken en büyük boşluklardan biri de, 
tarım sektöründe çalışma şartlarının düzenlen
memiş olmasıdır. Çalışma Bakanlığı 1968 malî 
yılı Bütçesi raporunda 1 . 12 . 1965 tarihin
de Millet Meclisine sevk edildiği ve ilgili Mec
lis komisyonlarında incelemelerinin ikmal olun
duğu belirtilen, Tarım alanında iş ve işçi bul
ma aracıları hakkındaki kanun tasarısı, mev
cut elçi, aracı, dayibaşılara ruhsat vermekten 
ileri bir yenilik getirmemektedir. Artan ihti
yaçlar, içinde bulunulan zaruretler nazara alı-

| narak iş ve işçi Bulma Kurumunun teşkilâtı 
' genişletilerek bu meselenin enîin ellerde halle-
i dilmesi veya Tarım İş Kanununa uygun olarak 

kurulacak işçi teşkilâtına bu görevin verilme
si her hal ve kârda meseleyi anılan tasarıdan 
çok daha iyi bir şekilde halletmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; memleketimizde sa
nayiin olmaması yüzünden artan nüfusun ta
rım sektöründen taşan kısmı maalesef büyük 
bir işsizlik problemi ile karşı karşıya bulun
maktadır. Devletin en büyük vazifelerinden bi
ri de Anayasanın 42 nci maddesinde belirttiği 
ölçüler içerisinde işsizliği önleyici tedbirler al
maktır. Bu tedbirler alınırken, elbette ki ça
lışanların insanca yaşamalarını garanti edecek 
her türlü sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle, 
çalışanları korumak olacaktır ve hiç kimse ya
şına, gücüne ve cinsiyetine uygun olmiyan bir 
işte çalıştırılamaz. Çocuklar, gençler ve kadın
lar, çalışma şartları bakımından özel bir mua
meleye tabi tutulmasının da temini, Devlete 
aittir. 

Bu bakımdan Devlet, çalışanların yaptıkla
rı işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir 
yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli, ada
letli bir ücret politikası takibetmeye de mec
burdur. Çalışanların ücret politikası ile tat
min edilmesi yanında, çalışmryanların da ha
yatını garanti altına alacak işsizlik sigortası 
işini de ele almakla mükelleftir. İtirafa mec
buruz ki, memleketimiz sosyal bakımdan oldu
ğu kadar, bir düzensizlik içinde ekonomik 
yönden de, güçsüz bir durumda bulunmakta
dır. Bu yönden herkese iş bulunamamaktadır. 
Ağır sanayie yavaş yavaş giderken tarım sa
hasında da reform olacak şekilde meselelerin 
ele alınmasını işsizlik için en müessir tedbir 
kabul ediyoruz. 

Yurdumuzda iş sahasının darlığı yüzünden,-
vatandaşlarımızın birçoğu dış ülkelerde çalış
ma mecburiyetinde kalmıştır. Bugün 135 bin 
vatandaşımız dış ülkede işçi olarak çalışmak
tadır. işçilerimiz Avrupa ülkelerinde her tür
lü imkânlara sahip, sosyal, ekonomik ve kül
türel meselelerini halletmiş, gittikleri yerler
de, görgülerini de artırmışlardır. işsizlik, 
hastalık, ihtiyarlık ve kaza sigortalarının im
kânlarına kavuşmuşlar, görüşleri de değişmiş
tir. Günün birinde yurda dönmek mecburiye-
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ti doğarsa, memleketimizde de aynı imkânları 
bulamamanın reaksiyonunu duyacaklar ve ce
miyet için (halledilmesi zor olan yeni problem
ler doğuracaklardır. Bu bakımdan Çalışma Ba
kanlığına büyük hizmetler düşmektedir. Bi
zim kanaatimize göre, Çalışma Bakanlığı ya
bancı ülkelerdeki işçilerimizin dövizinden ve 
işgücünden istifade edebilecek şekilde, şim
diden Devlet Plânlama Teşkilâtı ile diğer Hü
kümet üyeleri anlaşarak, Devletin garantisi 
altında yeni tesisler kurmak yoluna gitmeli, 
bu işçiler, kurulacak tesislere ortak edilmeli
dir. 

Almanya 'daki işçilerimizin, mahallerinde 
birçok dertleri vardır. Bunların ele alınması da 
lâzımdır, sağlık işleri, hukuk işleri, gümrük 
işleri ve bilhassa işyerlerinden doğan en büyük 
sıkıntılarını kolaylıkla giderecek bir vasıta 
olan tercümanlık müesseseleri ve işçi ataşe
likleri ele alınmalı, ıslah edilmeli, takviye 
edilmelidir, işçilerimizin çocuklarının okuma
sını sağlamak için öğretmenler, din konula
rında din adamları gönderilmeli, neşriyat ba
kımından, radyo ve gazeteler ihtiyaca.cevap 
verecek şekilde, getirilmelidir. 

Dış ülkelerde çalışan kadınlarımız hakkın
da da birkaç kelime ile bahsetmek isterim. 
Bildiklerinden şüphe etmediğimiz sayın ilgili
lere bir hususu açıklamakta fayda görmekte
yiz. Almanya'da çalışan kadınlarımıza ait 
haberlerin birçoğu basma intikal . etmiştir. 
Hattâ Almanya'da çalışan kadınları himaye 
etmek maksadiyle kurulan Kadınlar Derneği
nin, basma intikal eden bir bildirisini ibretle 
okuduk. Bu hususta söyliyeceğimiz daha çok 
sözler vardır. Bakanlığın bu hususa önemle 
eğilmesini rica etmekte, Almanya'ya gidecek 
kadınlarımızın kocaları ile birlikte gönderil
mesinde öncelik tanınmasını temenni etmekte
yiz. 

Sayın milletvekilleri; Çalışma Bakanlığının 
1968 yılı Bütçesinin, milletimize ve memleke
timize, sayın bakanlık mensuplarına, hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclisin muh
terem üyelerini saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grpu adına görüşül-
miyecek mi efendim? 

tsim verilmemiş, görüşecek kimse de yok. 
T. t. P. Grupu adına Sayın Rıza Kuas. 
Buyurunuz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA RIZA KUAS (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun birinci maddesi ha
tırlanmadan bu Bakanlığın bütçesinin incelen
mesi doğru olmaz. 

Sözü geçen kanun maddesini aynen okuyo
rum : «Çalışma Bakanlığı, çahşma hayatının' 
düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin 
yükseltilmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar ara
sındaki münasebetlerin memleket yaranna 
ahenkleştirilmesi; memleketteki çalışma gücü
nün genel refahı artıracak surette verimli kı
lınması, tam çalıştırma Ve sosyal güvenin sağ
lanması ile görevlidir.» 

Bu madde 28 . 1 . 1946 da kabul edilmiştir. 
Bundan 15 sene sonra 1961 Anayasası «çalı
şanlar» ile ilgili olmak üzere Devlete yepyeni 
görevleri yükleyince; okuduğumuz maddede
ki işler, Anayasamızın getirdiği yeni görevle
rin yanında çok hafif kalmaktadır. 

«Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve 
çalışma hayatının kararalılık içinde gelişmesi 
için sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle çalışan
ları korur.» Dikkat ediniz, çalıştıranları, de
ğil, «çalışanları korur ve çalışmayı destekler; 
işsizliği önleyici tedbirleri ahr.» 

Yine, «Devlet, çalışanların yaptıkları işe 
uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşa
yış seviyesi sağlamalarına elverişli, adaletli 
bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri 
alır.» 

«Devlet, özel teşebbüslerin, millî iktisadın 
gereklerine ve soyal amaçların uygun yürüme
sini sağlıyacak tedbirleri alır.» 

Bu saydığımız Devlet görevlerinin yerine 
getirilmesi, Çahşma Bakanlığının görevlerin
dendir. 

O halde Çalışma Bakanı, 4841 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bakıp, benim görevim 
bundan ibaretir, diyemez. Hele maddedeki 
«memleket yararına ahenkleştirmek» deyimi
nin üzerinde düşünüldüğü zaman, Anayasanın 
okuduğumuz maddelerinden, o çalışanları ko
ruyucu, o çalıştıranları, özel teşebbüsü hizaya 
getirici maddelerin yüklediği görevlerin dışın
da bir memleket yararı tasavvur etmesine im
kân kalmaz. 
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Bir bakanlığın bütçesini Yüce Meclisin onay
lamak üzere gözden geçirmesi sırasında, o ba
kanlığın kendisine verilen görevleri tersinden 
ifade ettiği, yani ifasından kaçınmak şöyle 
dursun, o görevlerin «yap» dediği şeyi yap
mayıp, «yapma» dediği şeyleri yaptığı anlaşı
lırsa, Yüce Meclis bu takdirde acaba ne ya
par? Bunu biraz sonra oylarınız gösterecek
tir. 

Çalışma Bakanı bütün gücü ve faaliyetiyle 
açıktan açığa Türkiye'nin fukara çalışanları
na karşı cephe almıştır. Çalıştıranlarla çalı
şanlar arasında ellerini uğuşturarak, ne yapa
cağını düşünen Bakan, hiç tereddüt etmeden 
çalıştıranlar, yani işverenler tarafına geçmiştir, 
daha doğrusu böylece A. P. nin genel hedefleri
ne sadakat göstererek yerinde kalmış, hiç 
kıpırdamamıştır. Zaten yerinde kalmasının 
şartlarını ve bu şartlan unutup, meselâ çalı
şanlara âdil ücret, insan haysiyetine uygun 
adaletli bir ücret verilmesini öngören kanun
ları hazırlıyarak, gerçekten işçiler yararına 
bir icraata girişmiş olsaydı, kendisini parti 
dışında ve ardında avukat yazıhanesinde bu
lacağını bilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, dünya sendikacılığı 
yalnız işçilerin üretici olmalarından dpğari, 
mesleklerinden ileri gelen sosyal ve ekonomik 
alanlardaki dar menfaatlerinin savunucusu 
olmayı çok geride bırakmıştır. Bugün, bütün 
gerçek işçi örgütleri, işçileri önce vatandaş 
olarak ele almakta, sonra da emekçi olma
ları bakımından karşılaştıkları sorunları in
celeyerek tam bir özgürlük içinde her konu
da söz ve karar sahibi olmanın mücadelesini 
vermektedir. Artık işçilerin işyerindeki ihtiyaç 
ve meseleleriyle yetinen sendikacılık, Türkiye'
mizde de tarihe karışmak üzeredir. 

Hatırlarsınız, emekçi haklarına karşı gerici 
ve tutucu yasaların dar çerçevesine sıkıştırılan 
Türk sendikacılığı 1947 den 1957 ye kadar 
işçinin ayakkabısı, iş elbisesi, yemek ücreti, sen
dika temsilcisinin görev yapabilme imkânları gi
bi çok basit, çok ilkel meselelerle uğraşırdı. Son
raları yürekli sendikacıların dayanışma içindeki 
çabalariyle Hükümetlerin tutumu ele alındı, ha
zırlanan tasarıların tenkidlerine geçildi ve sen
dikaların iktidar partisi karşısında özgür bir 
tutumu ve işçi çıkarlarına uygun bir politikası 

bulunması zorunluğu tam olarak anlatıldı. Böy
lece Türk sendikacılığı 1960 ta politik hüviye
tiyle de varlığını, Türk demokrasisinin daya
naklarından birisi olarak, ortaya koydu ve ken
dini kabul ettirdi. 

Kurucu Meclisçe hazırlanan yeni Anayasa, 
ta 1845 lerden başlıyarak gelen, 1908 den itiba
ren Meşrutiyet için yapılagelen mücadelede grev
lerle ağırlığını koyan, 1923 te izmir iktisat Kon
gresinde işçi grupu olarak haklı ve bilinçli is
teklerle varlığını ispat eden işçi sınıfının biri
ken isteklerini cevaplandırmıştır. Ondan dola
yıdır ki, yeni Anayasamız sosyal niteliği ile iş
leri bakımından başkalarına tabi olan işçilerden, 
müstahdemlerden, yoksullardan, dar gelirliler
den ve tümüyle emeğiyle geçinenlerden yana 
bir nitelik taşımaktadır. 

Bu şerefli ve mücadeleli bir geçmişin potan
siyel gücü iledir ki, sosyal Anayasamız işçilerin 
insanlık haysiyetine uygun bir hayata kavuşma
sını öngörmüştür. Bundan dolayıdır ki, Anaya
samız adaletli bir ücret düzenini, sosyal adale
te uygun bir hayatı ve işçilerin mutluluğu için 
çeşitli ilkeleri temel hak ve hürriyetler bölümün
de bir bir sıralamıştır. Nihayet Anayasamız 
bugünkü bozuk, sömürü düzenine son verilmesi 
için Devlete, bu düzeni engelliyen ekonomik, 
politik ve sosyal bütün engellerin kaldırılması 
görevini yüklemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü çalışma haya
tımızın anaçizgileriyle manzarası hiçbir bakım
dan tatminkâr değildir. Anayasamızın öngördü
ğü esaslara uygun değildir. 

Bir kere iş Kanunu, ancak büyük iş yerlerin
de uygulanmaktadır, özel sektörün elinde bu
lunan küçük işyerlerinde işçiler patronların in
safına terk edilmiştir. Çalışma Bakanlığı mü
fettişlerinin bu iş yerlerine yetişip gerekli 
kontrolü yapmaları imkânsızdır. Zaten patron
lardan yana olan A. P. iktidarının, böyle bir 
kontrolü yapmaya niyeti de yoktur ve olmıya-
caktır da. Bunun en açık delili Çalışma Bakan
lığının bütçesidir. Bakanlığın cari bütçesi, ge
çen seneye nazaran, yaklaşık olarak 2 milyon 
lira artmıştır. Ama, bu artış aldatıcıdır. Çünkü, 
dış kuruluşlar aylıkları 2 360 000 Tl. artmıştır. 
Böylece Çalışma Bakanlığının yurt içindeki hiz
metlere ayırmış olduğu para, geçen seneye na-
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zaran, 400 bin lira azalmıştır. Oysa azalmak 
şöyle dursun, büyük ölçüde artması icabederdi. 
Çünkü, bir yıl içinde işyerleri ve işçi sayısı art
mış bulunuyor. Hem bu artışı karşılamak, hem 
de işyerlerini kontrol edebilmek için Çalışma 
Bakanlığı bütçesinin artış göstermesi gerekli idi. 
Diğer taraftan iş Kanununun kapsamına alın
mamış olan yüzbinlerce tarım işçisi tüm peri
şandır. Her türlü himayeden yoksundur. Bu
gün tarım işçileri gün doğumundan gün batı
nıma kadar çok düşük ücretle, insanlık dışı şart
lar içinde çalıştırılmaktadır. A. P. iktidarı ta
rım işçileri için ayrıca bir kanun getirmeyi va-
dettiği halde şimdiye kadar ortada hiçbir ta
sarı yoktur. Kaldı İd, yeni çıkan iş Kanunu 
esas itibariyle yetersizdir. Yani Anayasamızın 
öngördüğü iş emniyeti ve insanlık haysiyetine 
yaraşır iş şartlarını sağlamaktan çok uzaktır. 
Nitekim bütün işçiler her gün işyerine giderler
ken hangisinin işten atılacağı korkusu içinde
dirler. Çünkü, bu kanun işverenlere tek tek ve
ya topluca işçiyi sokağa atma hakkını vermiş
tir. Yine bu kanun patronlara iş kazalarını ön
leyici tedbirleri almaya zorlamamaktadır. A. 
P. iktidarının Tarım iş Kanununu çıkarsa dahi, 
çıkarmış olduğu İş Kanunundan çok daha kö
tü olarak çıkaracağı muhakkaktır. 

Sayın milletvekilleri, A. P. iktidarı Türk 
emekçilerine karşı tamamen ters bir tutum için
dedir. Bütün vatandaşlar sosyal güvenlik konu
sunda da kendi kaderleriyle başbaşa bırakılmış
lardır. Halbuki, sosyal güvenlik, her şeyden ev
vel bütün vatandaşların hasta iken, işsizken ve 
ihtiyarladığı zaman hiç kimseye muhtacolma-
dan hayatını sürdürebilmesi demektir. Kısacası 
tüm insanların tüm emniyeti demektir. Oysa, biz
de sosyal güvenlik diye bir şey yoktur. İşçilerin 
ücretlerinden kesilen para ile kurulmuş olan 
Sosyal Sigortalar Kurumundan işçinin yararla
nabilmesi bir derttir. Burada biriken paralara 
özel sektör, yani patronlar göz koymuştur. Oy
sa işçiler bugün her türlü yardıma muhtaçtır. 
Her türlü sosyal güvenlikten yoksun durumda
dırlar. Bu fonların asıl sahibi olan işçiler ya
rarına kullanılması icabeder. Bugün 25 devlette 
işsizlik sigortası uygulanmaktadır, ingiltere'
de 1911 den beri işsizlik sigortası yürürlüktedir. 
Ama hemen bütün endüstri memleketlerinde, bu 
arada Yeni Zelanda, Avustralya'da bu dâva çok

tan halledilmiştir. Oysa bizim bir ucundan uy
gulamaya başladığımız 15 yıllık ulusal kalkınma 
plânımızda işsizlik sigortası, yalnız sürekli işçi 
niteliğini taşıyanlara öngörülmüştür. Her yıl 
bir milyon civarında artan nüfusumuz ile birlik
te işsizlik ve gizli işsizlik gittikçe vahîm bir hal
de genişlemektedir. Bundan ötürü de, işsizlik 
sigortası konusu öteden beri bütün siyasi parti
lerin Türk işçisine va'di olmuştur. A. P. iktidarı 
da açıkça bu va'di yapmıştır. Fakat ne görü
yoruz, işsizlik sigortası kalkanı arkasında bu
gün işçinin tek iş güvenliği olan kıdem tazminat
larının kaldırılması istenmektedir. Patronlar iş
sizlik sigortasını, hiçbir malî külfet altına gir
meden istedikleri gibi, istedikleri anda, istedik
leri sayıda kıdemli işçileri de açlığın ve perişan
lığın kucağına atabilme vasıtası haline getirmek 
istiyorlar. Patronlardan yana olan A. P. iktida
rı da işsizlik sigortası kanun tasarısını patron
ların bu isteğine uygun bir şekilde kılıflıyarak 
tezgâhlamanın hazırlığı içindedirler. Fakat ar
tık her şeyi gören ve bilen Türk işçisi buna as
la müsaade etmiyecektir. Patronların bu istek
leri tahakkuk etmiyecektir. Patron ve A. P. 
ikilisi bunu başaramıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü haliyle Dev
let kaynakları ve harcamalarının artışı, emekçi 
halkın yaşantısında iyiye doğru bir gelişmeyi 
sağlıyamaz. Çünkü, yatırımların özel sektöre dü
şen payı her yıl gittikçe artan oranda bir avuş 
özel sektöre ayrılmıştır. Bu yıl 17 küsur milyar 
olarak hesaplanan yatırımların 8,1 milyarını özel 
sektör, 9,4 milyarını kamu kesimi yapacaktır. 
Yani, yatırımların yüzde 47 si özel sektör dedi
ğimiz bir avuç mutlu azınlık tarafından gerçek
leştirilecektir. Beş yıl sonra 27,3 milyara yük
selecek olan toplam yatırımların 13,3 milyarını 
özel sektör, 14,0 milyarını ise kamu kesimi sağ-
lıyacak yani, özel sektörün payı yüzde 49 a yük
seltilecektir. Bu yıldan başlıyarak kamu kesi
minden özel sektöre toplam olarak 3 milyarlık 
bir kaynak transferi yapılacaktır. Bu, veri ge
lirlerinden ayrılacak, doğrudan doğruya bir 
Devlet yardımı olacaktır. Ayrıca, Sosyal Sigor
talar fonlarından da özel sektöre fonlar ayrıla
caktır. Bunu Emekli Sandığından ayrılcak fon
lar izliyecek, ayrıca dış krediler de özel sektöre 
aktarılacak ve böylece para parayı çeker, den
diği gibi parası olanlar, varlıklı sınıflar Devle-
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tin bütün kaynaklarını kendi çıkarlarına kul- I 
lanma ve onlardan kendi güçlerine göre yarar
lanma olanaklarını hazırlıyacaklardır. Buna 
karşılık emekçi halk kütleleri gittikçe daha yok
sul olacak ve bu yoksulluk yüzünden halkımız, 
işçisi, köylüsü, esnafı, ırgatı, dar gelirli memu
ru, arkasız müstahdemlerin nüfusumuzun bü
yük bir çoğunluğu yokluk ve yoksulluğun pen
çesinde kıvranacaktır. j 

Sayın milletvekilleri, hatırlayınız,, A. P. ik
tidarı işbaşına gelmeden önce ne kadar bol va-
idlerde bulundu. Bugüne kadar işçi yararına, 
emekçi halk yararına hangisini gerçekleştirebil-
di? Asgari ücreti insanlık onuruna yakışır bir 
seviyeye getirdi? Toplu sözleşme ile elde edilen 
ücretleri, geçim endekslerine göre değişen ve oy
nak merdiven sistemine göre işçi yararına ayar
lanan bir metoda mı bağladı? işçilerin aileleri
ni ve çocuklarını mı sigortalardan yararlandır
dı? 

işçilerin emekli ödeneğini mi, geçim şartları
na uygun hale getirdi? işçinin aleyhine işliyen, 
lokavt hakkını mı kaldırdı? iş mahkemelerini 
mi çoğalttı ve kısa sürede işçi dâvalarının so
nuçlanmasını mı sağladı? İşçilerin primini alır
ken evli bekâr ayırımı yapmıyan Hükümet, -
hastalanan işçilere ödenek verirken uyguladığı 
evli, bekâr ayırımına mı son verdi? ' 

Kira derdine mi çare buldu? Pahalılığı mı 
önledi? işsizlik sigortasını mı kurdu ve işsizli
ğin • önlenmesi için Devlet yatırımlarını geniş 
emek gücünü üretime yöneltecek bir plâna mı 
bağladı? işçinin her sabah işe giderken (acaba 
bugün mü kovulacağım) korkusuna mı çare 
buldu? 

işçinin işverenden alacaklarının kısa yoldan 
alınması bir neticeye mi bağlandı? Sempati, da
yanışma ve genel grev hakkını önliyen kanun 
maddelerini mi kaldırdı? Anayasanın 15 nci 
maddesine aykırı olarak Türk işçisinin, işyerin
den çıkarken hırsızlık ithamı altında tutan 
üzerlerinin aranmasını mı önledi? İşçi memur 
ayırımına mı bir çare buldu? şoförlere verdiği 
vaitleri mi yerine getirdi? Dış ülkelere işçi ihra
cını mı önledi? Yurt dışında bulunan işçilerin 
dert ve ihtiyaçlarına mı çare buldu? Hastane 
kapılarında sürünen işçilerin dertlerine mi çare 
buldu? 

Bunların hiçbirini yapmadığı gibi Çalışma 
Bakanlığı, huzurunuzda bir vesikayı okumak 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma Bakanlığı yu
karıdan beri saydığımız bütün bu konularda 
tersine icraatla meşguldür. Hele iktisaden zayıf 
olanlarla ilgili dâvaların çabuk sonuçlandırıl
ması konusunda örnek bir hareketi vardır ki, 
tescil etmeden geçemiyeceğim. 

Çalışma Bakanlığı Devletin bir yargıcının 
başkanlığında toplanıp karar vermiş, kurullar
da hak kazanan işçilerin bu haklarını tesbit eden 
yargı kararlarını mahzenlerine kaldırmış uyut
maktadır. Milyonlarca lirayı bulan işçi hakla
rını tesbit eden bu kararlardan yararlanmak 
istiyen işçilere karşı bizzat Çalışma Bakanı: 
«Gidin grev yapın» diyebilmektedir. Bu derece 
kanunları işçi aleyhine yorumlıyarak iddiayı 
Danıştaya kadar götürmek ve orada da mağ
lûp olmak Sayın Çalışma Bakanına nasibolmuş-
tur. 

BAŞKAN — Sayın Kuas 20 dakikanız dol
du efendim, ne kadar var elinizde? 

RIZA KUAS (Devamla) — iki - üç dakika
da bitirebilirim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — iki - üç dakikada bitirirseniz 
buyurunuz efendim, lütfen... 

RIZA KUAS (Devamla) — Sayın milletve
killeri, Çalışma Bakanlığı bütçe raportörlerinin 
raporunda da belirtilmiş olduğu üzere tesbit 
edilmiş olan asgari ücret politikası 10,79 kuruş 
olup, 1966 ya nazaran işçi sınıfı ile alay eder
cesine gülünç bir artış göstermiştir. 1966 ya 
nazaran asgari ücretlerin artışı binde altıdır. 
Halbuki, bu iki yıl arasında geçinme endeksleri 
yüzde 15 oranında artış göstermiştir. . 

Diğer taraftan, Devlet İstatistik Enstitüsü 
üç kişilik bir işçi ailesinin asgari geçinme mas
raflarını net 1 500 Tl. olarak tesbit etmiştir. 
Oysa, Sayın Çalışma Bakam İstanbul'da Deniz 
- Liman işçileri kongresinde: «Arkadaşlar ista
tistiklere pek inanmayın, onlar doğru değildir.» 
demiştir. Sayın Bakana sormak isterim. Fiyat 
endeksleri bu konuda bir tutamak, bir ölçü ola
rak kullanılmıyacaksa nerede kullanılacaktır 
ve bu endeksleri düzenlemenin ne faydası var
dır? 

Diğer taraftan, asgari ücretler fiyat artışla
rını hiç izlememiş, bunu tesbit edenler hayat 
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pahalılığındaki artışları göz önüne almamışlar. I 
Kaldı ki, 1 079 kuruş asgari ücret yüz kızartıcı 
bir rakam değil midir? Bu ücret seviyesinde 
çalışılan bir memlekette emek hakkının alındı
ğından bahsetmek mümkün müdür? işin daha 
fecisi, bu asgari ücretler her yerde uygulan
mamaktadır. Tarım işkolunda ve küçük işyer
lerinde ücretler bu asgari ücretin dahi altında
dır. Bu durumu, bu rakamları bu düzenden 
memnun olanların, bu düzenin sömürü düzeni 
olmadığını söyliyenlerin dikkatlerine sunmak 
istenm. 

Sayın milletvekilleri, son senelerde Türk 
sendikacılık hayatında ÇOK önemli gelişmeler 
olmuştur. Memleketimizin uygar milletler dü
zeyine ulaşması ve Türk emekçilerinin Türk 
sosyal hayatının halktan yana ve halka yararlı 
bir biçimde işlemesi yolunda çeşitli çabalar gös
termektedir. Ulusumuzun topyekûn kalkınması 
ve Türk emekçilerinin de bu kalkınmış ulus 
içinde kendi payına düşen mutluluğu elde ede-
bilmek çabasını göstermektedir, işçi sınıfı eko
nomik, sosyal, politik ve meslekî haklarının en 
iyi şekilde gerçekleşmesini de istemektedir ve 
gayet tabiî hakkıdır, işçi sınıfı, milyonlarına 
milyonlar katmak istiyen bir azınlığın uydusu 
olan ve görevi sadece bu azınlığın mutluluğunu 
yaratmak için bir üretim aracı değildir. Bu sı
nıf bütün değerlerin yaratıcısı olduğu kadar, 
aynı zamanda çok önemli bir politik güçtür de. 
O halde kendisinin bizzat yarattığı bütün de
ğerlerden gereği gibi yararlanması, emeğinin 
karşılığını tam olarak alması, halktan yana işli-
yen bir düzenin içinde mutlu olarak yaşıyabil-
mesi için kanunların yapıldığı yerde emekçi 
halkın çoğunlukta olması icabetmektedir, bu
nu da gayet tabiî istemektedir. Onun için Türk 
sendikacılığı bugün bir dönemecin önünde bulu
nuyor. İşte bu genel çizgiler karşısında bulu
nan Türk sendikacılığı ya emekten yana, emek
çilerin hizmetinde iktidara giden yolu açanla
rın doğrultusunda çalışacaktır, ya da tarihî 
şartlar bakımından yetersizlikleri örnekleriyle 
sabit olmuş olan özel sektörün boyunduruğu al
tında çırpınarak el etek öperekten haklar elde 
edebilmek işin sözde politika dışı, sözde parti
ler üstü sendikacılığını savunmaya devam ede
cektir. Oysa ki, biz o kanaatteyiz, o bütün emek
çilerin seçim, yolu ile iktidara gelmesi gerekir. | 

Anayasada yer alan ilkelerin uygulanmasının, 
ancak Mecliste emekçilerin temsilcilerinin ço
ğunlukta olmasiyle mümkün olacağına inanıyo
ruz. 

T. i. P. Grupu adına saygılar sunarım. 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ab-

durrahman Güler, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 

GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan değerli ar
kadaşlarım ; 

Çalışma Bakanlığı 1968 yılı bütçesi münase
betiyle Adalet Partisi Grupu adına görüşlerimi
zi arza başlarken Yüce Meclisin sayın üyeleri
ni saygı ile selâmlarım. 

Hürriyet ve adalet içinde dengeli ve hızlı 
kalkınma yolunda olan ülkemizde, iş hayatının 
düzenlenmesi, çalışan insanların yaşama sevi
yelerinin yükseltilmesi çalışanlar ile işverenler 
arasındaki münasebetlerin ülkemiz yararına 
ahenkleştirilmesi gibi sosyal ve ekonomik ka
rakter arz ederi tedbirleri almak, alınmış ted
birlerin icrasını kontrol etmekle görevli bir 
Bakanlığın bütçesi ile karşıkarşıya bulunuyo-
rus. 

Yine Anayasamızın 48 nci maddesindeki 
esaslara uygun olarak; her Türk vatandaşının 
sahibolduğu sosyal güvenlik hakkı cümlesin
den olan işkazaları, meslek hastalıkları, ana
lık, hastalık, daimî maluliyet, ölüm ve ihtiyar
lık gibi sigortaları bünyesinde toplıyan ve çalı
şan insanların sağlık şartlarına uygun bir mes
kene sahibolma ihtiyaçlarını plân dâiresinde 
karşılamaya çalışan, bugünkü adı ile Sosyal Si
gortalar Kurumunun ve yine Anayasamızın 
42 nci maddesiyle her Türk vatandaşına hem 
hak hem de vazife olarak yüklenen çalışma 
hürriyetini realize edebilmek için iş istiyenlere 
iş ve işverenlere de işçi bulmak emeğin millî 
istihsaldeki katkısını artırmak için eğitim pro
gram ve faaliyetlerini tanzim ve tertibetmekle 
görevli iş ve işçi Bulma Kurumu ̂  denen bir 
teşkilâtın bütçesi üzerinde görüşlerimizi söyli-
yeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, böylesine mühim bir 
bütçe ürerinde görüşmeye başlamadan 
önce umumi mahiyette bâzı konuları eleştirmek 
mecburiyetinde kaldığımızı belirtmek isterini. 

1963 yılında ülkemizde çalışabilir yaşta bir-
buçuk milyon açık işsiz insan bulunduğu Birin-
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ci Beş Yıllık Plânda belirtilmekte ve her yıl 
açılacak yeni iş sahalarına bu miktardan 
100 000 kişiye iş bulunması ve böylece birinci 
plân dönemi sonunda bu işsiz vatandaş mikta
rının 900 G00 e indirilmesi öngörülmüştü, 

Partimizin' iktidara geldiği sene 1985 yılı 
sonu itibariyle bu plân hesabına göre 1 milyon 
civarında bir insanın işsiz kalması beklenirken 
1,5 milyon işsiz insanla tekrar karşılaşılması 
1985 yılından önce iktidar yapmış olan bir par
tinin yanlış olan iktisadi politikasının acı bir 
sonucu olmuştur. 

Her sahada olduğu gibi istihdam imkânları 
yaratma mevzuunda da C. H, P. nin terekesi 
pEn hedeflen bakımından borca batmış idi. 
Ne yapalım ki, büyük milletimize karşı olan 
hizmet duygumuz ve inancımız böylesine bir 
mirasın rsidine mani oldu. 

Sayın milletvekilleri; ülkemizde çalışanla
rın toplu pazarlık güçlerinin genel olarak za
yıf olduğu bir gerçektir. Çalışanların insan
lık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağ-
lamaiarma elverişli adaletli bir ücret elde et
meleri Anayasanın 45 nci maddesi hükmü ica
bıdır. Asgari ücret, bilindiği gibi sosyal ücret 
diye tarif edilebilir. Adalet Partisi iktidara gel
meden önce 51 ilde asgari ücret tesbiti yapılmış, 
geri kalan 16 ilde aslında evvelâ asgari ücretin 
tesbit edilmesi gerekli olan Van, Bitlis, Çankırı 
ve Hakkâri gibi iktisaden zayıf olan vilâyetleri
mizde asgari ücret tesbiti yapılmamıştır. 

, Hükümetimiz 1967 yılı sonu itibariyle 65 
ilimizde asgari ücretleri tesbit etmiş durumda
dır. Geri kalan iki ilimizde ise sendika olmayışı 
tesbit işlemini geciktirmektedir. Asgari ücre
tin mazideki tesbitine kemiyet açısından bakar
sak gerçekler daha da berraklaşır. Asgari üc
ret ortalaması 1962 senesinde 853 kuruş, 1983 
te 891 kuruş, 1964 te 934 kuruş, 1965 te 970 
kuruş, 1968 yılında 1072 kuruş iken 1967 yılın
da 11 lira 20 kuruşa yükselmiş ve birdenbire 
% 34 bir artış göstermiştir. Bunun sebebi, da
ha evvelki yularda •tatbik edilen keyfî ve indî 
kriteller yerine sosyal adalet ilkelerine uygun 
ilmî ve aklî bir ölçünün kabul edilmiş olması
dır. Bu ölçü denir? Mademki asgari ücret top
lu sösleşmeıir. dışında kalan işçiler için bahis 
msvzuudur. O halde toplu sözleşmelerde kabul 
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edilen asgari ücret ortalaması, asgari ücretin 
tesMtinde ölçü olarak alınmıştır. 

Böylece hem Türkiye'nin geçim endeksleri
ne uyulmuş ve hem de toplu sözleşme yapabilen 
işçi ile yapamıyanlar arasındaki dengesizlik or
tadan kaldırılmıştır, işte işçiyi düşünen gerçek
çi bir partinin tutumu ile düşünmeyeninki bu
dur. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamızın başında 
vazifelerinden genel olarak bahsetmiş olduğu
muz Sosyal Sigortalar Kurumunun 506 sayılı 
Kanunla ilgili tatbikatına geliyorum. 

1965 yılı, yani partimizin iktidara geldiği 
yıl sadece 5 ilimizde uygulanan 508 sayılı Ka
nun, 1967 yılı sonunda 56 ilimizde uygulanma 
imkânma kavuşturulmuş, 1968 yılı içinde de 
ülkemizin tümünde uygulanma imkânı bulmuş 
olacaktır. Böylece yurdumuzda çalışan işçileri
miz Sosyal Sigortalardan istifade etmiş olacak 
ve Anayasanın emri olan sosyal güvenliğin sağ
lanması yolunda mühim bir merhaje A. P. ikti
darı katetmiş olacaktır. 

Yine Sosyal Sigortalar Kurumunun faali
yetlerine dâhil olan sıhhi şartlara uygun işçi 
meskenleri yapılması yolundaki çalışmaların da 
1967 yılında kazandığı hız, partimiz ve hükü
metimiz için iftihar vesilesidir. 

Gerçekten işçi menfaatini düşündüğünü id
dia eden C. H. P. devri olan 1963 - 1964 yılla
rında sırası ile işçi meskenlerine 33 ve 42 mil
yon lira ayrılmış iken, 1967 yılında 120 milyon 
lira ^ayrılmış ve bu rakam C. H. P. devrinin 
4 misline baliğ olmuştur. Ayrıca hükümetimizin 
uygulamasına başladığı ferdî mesken politikası 
da gerçekçi bir görüşün en doğru ifadesidir. Bu 
politikanın tatbikatından olarak Adana ilinde 
1 500, Ankara ilinde de 3 500 işçi meskeni
nin bir hamlede yapılacağı müjdesi kıvanç veri
cidir. 

Sağlık tesisleri yapımında da hükümetimizin 
çalışmaları iftihar edilecek durumdadır. 1963 
yılında, yani O. H. P. devrinde 1 020 yataklı 
sağlık tesisi ihale edilmiş ve bunun da % 64 ü 
gerçekleştirilebilmiş iken, 1966 da, yani Adalet 
Partisi iktidarı devrinde 4220 yatak ihale edil
miş ve gerçekleşme oranı % 105 e ulaşmıştır. 
Buradaki nisbet de, görüldüğü gibi 4 mislidir. 
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Muhterem milletvekilleri, Anayasamızın 42 
nci maddesi hükmünce herkes için bir hak ve 

% ödev olan çalışma imkânına yardım eden iş
size iş, işverene de işçi temin etmekle görevli 
İş ve İşçi Bulma Kurumu hakkındaki maruza
tıma geliyorum. 

Kurumun, bu mühim görevini ifa ederken, 
mülkî taksimata uygun olarak her ilde veya il
çede şube ve bürosunun olması elzemdir. Yine 
Partimiz iktidara geldiği zaman manzara şu 
idi. Kurum 1965 yılında 52 şube ve 20 büro 
ile çalışıyordu. Şube ve büroların açılmadığı 
iller ise, yine her bakımdan yoksul insanların 
toplanmış olduğu Hakkâri, Bitlis, Tunceli, Siirt 
gibi Şark vilâyetleri idi. Bu manzara dâhi 
C. H. P. nin. zihniyetini yansıtan gayrisamimi 
davranışını aksettirmeye kâfidir. Bugün ise 
69 şube, 21 büro ile Türk Milletinin hizmetinde 
çalışan bu kurum, işgücünün bölgeler itibariyle 
ve sanayi, kollarına göre dağılışı işbaşında eği
tim, istatistik, işgücü kıtlığı olan ülkelere işçi 
transferi, meslekî tahliller ve plasman gibi tek
nik faaliyetlerle meşgul olmaktadır. Kurumun 
başarısı iş piyasası hâkimiyetine dayanmakta-

• dır. İşveren ziyaretlerine önem veren kurum 
talep almada % 7,1, alman taleplerin karşılan-

' masında da; erkeklerde %s 6,6, kadınlarda ise 
% 8 bir artış kaydetmiştir. Bu vesileyle TRT İda
resinin, kurumun boş iş ilânlarını radyo ile ya
yınlamayı durdurmasını esefle karşılarız. Ticari 
ilân kasdı bulunmıyan bu nevi ilânların yayın
lanması elzemdir. Yine sanayide ihtiyaç hisse
dilen insan gücünün tesbiti için kurum 
tarafından 2521 iş yerinde anket yapıl
mış ve yine yurtdışına işçi gönderilmesinin 
kalifiye işçi bakımından bir sıkıntı yaratıp, ya
ratmadığını kontrol için 1131 işyeri ile temas edil
miştir. Dış ülkelerdeki işçilerin yurda dönüşle
rinde karşılaşacakları meseleleri tesbit için de, 
2897 işçi ile mülakat yapılmıştır. Sonuçları da 
değerlendirilmiş ve yayınlanmıştır. 

İç plasman konusunda alınan olumlu ted
birler sonucu, geçen seneye nazaran işçi müra
caatlarında % 8,8 işe yerleştirmede de % 9,2 
lik bir artış olmuştur. 

Yine 10 . 3 . 1967 tarihinde imzalanan 
Türk - İsveç, 5 . 10 . 1967 tarihinde imzalanan 
Türk - Avustralya, İşçi anlaşmaları ile yurtdı
şına gidecek işçilerimiz için yeni imkânlar sağ-
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I lanmıştır. Bu arada Suudi Arabistan, Libya, 
Fransa gibi ülkelere de işçi gönderilebilmiştir. 
Kısır bütçesine ve oldukça dar olan kadro im
kânlarına rağmen kurumun yurtiçinde ve yurt
dışında gösterdiği bu faaliyetler Grupumuzca 
takdirle karşılanmaktadır. 

Sayın Milletvekilleri, Çalışma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde söylenecek sözlerin sadece bunlar
dan ibaret olmadığını takdir etmekteyiz. Zama
nın kısalığı bâzı görüşlerimizi beyandan tasar
ruf etmeyi zaruri kıldı. 1967 yılı sosyal hayatı
mızın düzenlenmesi bakımından da oldukça el
verişli bir teşriî yıl olmuştur. 

İş Kanunu, Deniz iş Kanunu, Yeraltı işçile
rinin yaş hadlerinin indirilmesi hakkında Ka
nun, İşçi ateşeliklerini ihdas eden Kanun, Emek- / 

I li Sandığı ile Sosyal Sigortalara bağlı işçilerin 
durumlarını aktarma eden Kanun maddesi, Ev
lenmek suretiyle işten ayrılan kadın işçilere top
tan ödeme sağlıyan Kanun, Tasarruf bonoları 
ile ilgili Kanun, Vergi indirimi Kanunu, Dev
let Demiryolları ve limanları, askerî fabrikalar, 
Makina Kimya Endüstrisine bağlı işyerlerinde 
çalışan işçilerin özel adnd>klarından kurtarıla
rak Sosyal Sigortalar bünyesine alınması hak
kındaki Kanun bu devrede çıkarılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, yukardan beri arz et
tiğim vesikalara ve rakama dayanan bilgiler 
karşısında, benden evvel görüşen ve sadece bir 
ideolojik açıdan Grupumuza çatan sayın konuş
macıların yaptıkları bütün konuşmaların askıda 
kaldığı ortadadır. Bizimle kendileri arasında el
bette bir uyuşmazlık vardır. Biz mevcut Anaya
sa ve mevcut mevzuat karşısında, mevcut dü-

I zen içinde işçilerimizin durumunu ıslah etmek, 
1 sosyal ve ekonomik tedbirleri almanın çabası 

içindeyiz. Onlar ise, mevcut Anayasa ve mevcut 
düzene de karşı çıkmak suretiyle, hangi mânaya 
geldiği belli olmıyan yuvarlak bir düzen değiş-
tiriciliği iddiası içinde işçilerimizin haklarını 
toptan almak gayreti içindedirler. 

Hürriyet ve adalet içinde hızla kalkınmış 
Türkiye idealimize, refah devleti idealimize emin 
adımlarla yürüdüğümüze inandığımız ve yaptı
ğımız hizmetlerle büyük milletimize lâyık olma
ya çalıştığımız şu anda göğsümüz gurur ve ifti
harla doludur. Bu hislerle sizleri saygı ile se-

I lamlar, Çalışma Bakanlığı Bütçesinin iş hayatı-
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miza' ve milletimize hayırlı olmasını temenni 
ederim. Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tevfik Koraltan?.. 
TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Vazgeç

tim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Murat Öner? 
Yok.. Sayın tlyas Kılıç? Yok. Sayın Nermin 
Neftçi? Yok. 

BAŞKAN — Efendim, Yeni Türkiye Par
tisi hariç, gruplar adına birinci defa konuşul
muştur. Şimdi, grupu adına ikinci defa söz is-
tiyen Sayın Şeref Bakşık'ta sıra. 

ŞEREF BAKŞIK (izmir) — Efendim, ben 
Hükümetten sonra, yani Sayın Bakandan sonra 
konuşulabilmek için vbu ikinci konuşma iste
ğinde bulundum. 

BAŞKAN — O benim elimde değil efendim. 
Şimdi vazmıgeçiyorsunuz? 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — Sayın Hükü
met konuşacak, ondan sonra bu fırsatı bula
cağımı ümidediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet var. Fakat 
altı arkadaş konuşmuş olmadığı için kifayet 
geldiğini söyliyerek Hükümeti davet edemiyo
rum. Kendileri de istemiyor. Şimdi siz söz is
tiyor musunuz? 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — Bakandan 
sonra tekrar ismimin yazılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Ruhi Soyer?.., Yokj. Şahısları adına söz 
istiyen arkadaşlarımı sıra ile çağıracağım. Sü
leyman Onan?... Yok. Hasan Tahsin Uzun?... 
Yok. Tevfik Koraltan... Vazgeçtiniz. Murat 
Öner... Yolsj. ilyas Kılıç... Yok, Nermin Neftçi... 
Yok. Sayın Abdülbari Akdokan?... Yok. Sayın 
Sami Binicioğlu?... Yok.. Sayın Himmet' Er-
doğmuş?... Yok. Sayın ismail Boyacıoğlu?... 
Yok. Sayın ismail Selçuk Çakıroğlu?... Yok. 
Sayın Mustafa Kemal Yılmaz?... Yok. Sayın 
tfihat Diler?... Sayın Ali Cüceoğlu?... Yok. Sa
yın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu?... Yok. 

Sayın Bakan, başka görüşen akadaşımız 
yok, buyurunuz. 

ŞEREF BAKŞIK (izmir) — Grup adına ben 
daha önce söz istemiştim. Sayın Başkan, biliyor
sunuz, 

I ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Sayın .Başkan, değerli milletvekil
leri; Bakanlığımız 1968 yılı bütçesinin müza
keresi sırasında konuşmalarda bulunan sayın 
grup temsilcisi arkadaşlarımıza cevaplarımızı 
arz etmeden evvel ve sosyal hayatımızda istih
dam gücünün uygulanmasında sosyal güvenli
ğin, sosyal adalet esprisi içerisinde gerçekleş
tirilmesinde Bakanlığımızın görüşlerini Umumi 
Heyete arz etmeden evvel 5175 sayılı Kanunun 
bir âmir hükmünü yerine getirmek için bir ya
zılı metni kıraatedeceğim. 

5175 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Ça
lışma Teşkilâtı Statüsünün 19 ncu maddesinin 
5 - b fıkrası gereğince, Milletlerarası Çalışma 

' konferanslarında kabul edilen Sözleşme ve tav
siyelerin Yüksek Meclise, arz edilmesi gerek
mektedir. Bu bakımdan, aşağıdaki hususları 
arz ediyorum. 

Adı geçen teşkilâtın 1967 Haziranında yapı
lan 51 nci çalışma konferansında, tek başına 
bir işçi tarafından taşınabilecek âzami yükün 
ağırlığına dair 127 sayılı Sözleşme ve maluli
yet, ihtiyarlık ve ölüm yardımlarına dair 128 
sayılı Sözleşmeyle tek başına bir işçi tarafın
dan taşınabilecek yükün ağırlığına, işletme içe
risinde idareyle çalışanlar arasındaki haber
leşmeye, işletme içerisinde talep ve şikâyetlerin 
çözümlenmesi bakımından incelenmesi ve ma
luliyet, ihtiyarlık ve ölüm yardımlarına müteal
lik 128, 129, 130 ve 131 sayılı tavsiyename-
ler kabul edilmiştir. 

Tek başına işçi tarafından taşınabilecek yü
kün ağırlığına dair 127 sayılı Sözleşme, taşına
cak yükün işçinin sağlık ve güvenliğini helâl-
dar etmemesi, yükün taşınmasında imkân oldu
ğu nisbette uygun teknik vasıtaların kullanıl
ması, kadın ve çocuklar için tahditler konul
ması, erkek işçilerle bunlar arasında fark göze
tilmesi gibi genel esasları ihtiva etmektedir. 

Yürürlükteki iş mevzuatı bu prensiplere ce
vap verebilecek niteliktedir. Ancak 931 sayılı 
Yeni İş Kanununa ilişkin tüzükler, özellikle 
ağır ve tehlikeli işler tüzüğü kanuna paralel 
olarak halen yeni baştan ele alınmış bulundu
ğuna göre, bahsi geçen Sözleşmenin tasdik du
rumuyla ilgili incelemelerin ilerideki bir dev
reye bırakılmasında fayda ve zaruret görül-

I mektedir. 
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Diğer taraftan, maluliyet, ihtiyarlık ve. ölüm 
yardımlarına dair 128 sayılı Sözleşmenin ön
gördüğü normlar 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunuyla karşılanabilecek durumdadır, An-

. cak tarım sektöründe çalışanlar bu kanunun 
himayesine alınmamışlardır;. Tanm sektörü için 
de ayrı bir sosyal güvenlik rejiminin ihdası 
konusunda Devlet Plânlama Teşkilâtının teşeb
büsüyle Sosyal Güvenlik İhtisas Komisyonu 
teşkil olunmuş ve bu komisyon bâzı önçalış-

' malar yaparak raporunu teşkilâta tevdi et
miştir. Bu itibarla, tarım sektörü hariç bırakıl
mak suretiyle bâzı istisnalarla sözleşmenin şim
diden tasdiki cihetine gidilmesinin mümkün ve 
uygun olmadığı hususu, Bakanlığımızın yetki
li teknik servislerinde incelenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, her yıl mutadolan lâ-
zimeyi yerine getirdikten sonra, konuşmalarda 
bulunan arkadaşların konuşmalarına geçmeden 
evvel, çalışanların sorunları 4841 sayılı Kanu
nun birinci maddesinde tadadedilen ve yeni 
Anayasamızın 41 nci maddesinden 47 nci mad
desine kadar devam eden genel anlayışı içeri
sinde muhterem Heyetinize sosyal sorunlarımızı, 
istihdam politikamızı kısa hatları ile belirtmeye 
çalışacağım. 

Büyük Atatürk'ün hedef olarak ittihaz bu
yurdukları ve mesuliyet tefcabbül etmiş kişilere 
vazife olarak tevdi ettiği «muasır medeniyet 
seviyesine ulaşmak» gayreti Hükümetimizin 
çalışmalarının esasını teşkil eder. Bu çalışmala
rımızın temelinde insan sevgisi vardır. Gayesi 
insani mutlu kılmaktır. Bunu gerçekleştir
mede hükümetimiz bugüne kadar çalışmalarında, 
plânlı dönemin icaplarına uygun olarak Türki-
yenin sermaye, emek ve tabiat güçlerini sefer
ber etmek suretiyle, bunları bir ahenkli tempo
nun içinde her geçen gün biraz daha artan bir 
hızla, yarının mamur ve müreffeh Türkiyesini 
yapmak ve gerçekleştirmekte büyük gayret gös
termektedir. Bu anlayışımız, «Âyinesi iştir ki
şinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbei aldı 
eserinde.» beytinde yer aldığı şekliyle sadece 
bir edebiyat konuşmasına girmeksizin, hergün 
meydana getirdiğimiz eserlerle anayurdun her 
yerinde tezahür etmektedir. Bir arâ sözlerimin 
başında belirtmeye çalıştım ve dedim M, Türki-
yeyi mamur, yaşıyan insanları mürteff eh kılmada 
hedefimiz, insanı mutlu kılma, Türk insanını 
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mutlu kılmadır, kaynağımız insan 'sevgidir. Bu
nu yaparken demokratik nizamın vazgeçilmez 
unsurları olan temel hak ve hürriyetlerden 
hiçbir tâvizde bulunmamak suretiyle gerçekleş
tirmektir. Böylece temel hak ve hürriyetlerde 
her hangi bir kısıntıda bulunmadan, her hangi 
bir tâvizde bulunmadan demokratik nizamı ger
çek yapısı içinde muhafaza etmek suretiyle, Tür
kiye'nin kalkınmasını sağlamaktır. Bu çalış
mada birinci nokta, çalışanların insan şeref ve 
haysiyetiyle mütenasip bir hayat düzenine ka
vuşturulması birinci durak olarak kabul edil
miştir. Çalışanların insan şeref ve haysiyetiyle 
mütenasip bir düzene kavuşabilmesi, evvel 
emirde hiçbir sınıf farkı gözetilmeksizin Tür- * 
kiyede, aziz vatanda, sadece şehirlerde yaşıyan 
insanları değil, dağbaşlarında, köylerde obalar
da, kentlerde yaşıyan insanların da mevcudol-
duğunu kabul etmekle başlar. 

Zaman zaman bir beyanı, büyüklüğüne, de
rinliğine dile getirdiklerini işitmekteyiz. Sayın 
Halk Partisi Grupu adına konuşmuş bulunan ' 
Sayın Şeref Bakşık da bir vesile ile buna temas 
etti. Ancak belirteyim ki, gerek Parlâmento 
içinde yaptıkları konuşmalarda ve gerekse muh-

, telif vesilelerle, işçi sorunları ile ilgili toplantı
larda yaptıkları konuşmalarda insanın yüceli
ğinden bahsederler. Doğrui. insanın yüceliğin
den bahsetmek kâfi bir şey değil. Aslolan bu 
yüceliği kabul edip ona gereken yardımı yap
maktır. Bu da belirtmeye çalıştığım gibi, Tür
kiye'de sadece şehirlerde yaşıyan insanların de
ğil, köylerde de yaşıyan insanların mevcudoldu-
ğunu kabul etmekle başlar. Devri iktidarlarında 
Türkiye'de köyü biliyorlar mı idi, köylü diye 
bir insanın-mevcudiyetini hissediyorlar mıydı ki, 
insanın yüceliğinden bugün bahsetmektedirler. 
Gerçek görüşümüz odur; ki mesele sadece muha
lefet yapmak değil, mesele gerçeği dile getir
mek. 

Muhterem milletvekilleri, 4841 sayılı Kanu
numuzun birinci maddesinde tadadedilen husus
ları elimizdeki imkânlar muvacehesinde Bakan
lığımda vazife alan her arkadaş, mesuliyet şuu
runun idraki içerisinde gerçekleştirmeye gayret 
sarf etmiştir. Bir vakıadır ki Güven Partisi 
Grupu adına konuşan sayın arkadaşımın belirt
tikleri gibi, Bakanlığımızın personeli kendisine ,• ^ 
tevdi edilecek vazifeleri en iyi, en mükemmel 
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şekliyle ve süratli bir temponun içerisinde ger
çekleştirecek çoğunlukta değildir. Bu, bir vakıa
dır. Ancak, mevcudolan kadroya rağmen, aynı 
teknik elemanların aynı vazifeli arkadaşlarımı
zın bugün yapmış oldukları ve Türkiyenin Türk 
insanının mutlu kılınmasında katetmiş oldukları 
mesafe, geçmiş Halk Partisi iktidarı devirlerin
de katedilen mesafe ile kıyaslanmıyacak kadar 
ileri ve mükemmeldir. 

Bakanlığımızın en mühim sorunlarından biri
si Sosyal Sigortalar Kurumudur. Müsaade eder
seniz Sosyal Sigortalar Kurumunun çalışmala
rını, yine sabrınızı suiistimal ötmemek ve dik
katlerinizi dağıtmamak görüşü içinde ifade et
meye çalışacağım. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi, 506 sayılı 
Kanuna tabi işyeri adedi 1967 yılı ilk sekiz 
ayı sonunda 156 627 dir. Böylece 506 sayılı Ka
nuna tabi işyeri adedi rahatlıkla 160 000 in üze
rindedir. 

Aynı şekilde sigortalı işçi sayısını tesbit etti
ğimizde, tahminî rakam olarak, yine 19G7 yılı
nın ilk 8 ayı için 997 018 dir. Bunlar tahminî 
olup, her zaman çoğalması mümkün olan rakam
lardır. 

Bugün, prim ödiyen sigortalı adedimiz, eğer 
1963 yılını başlangıç kabul edersek, 670 000 den 
997 000 e ulaşmıştır. 

Sayın Adalet Partisi Grupu adına konuşma
da bulunan arkadaşım, yatak sayılarına ve ya
pılan işçi meskenlerinin adedlerine temas etti
ler. Ben de bir iki noktasiyle temas etmek isti
yorum. 

Çalışan insana yardım elini uzatacaksınız. 
Çalışan insanı muztaribolmaktan kurtaracaksı
nız. Çalışan insanı, hasta olduğu zaman, hasta
ne kapısına düştüğü anda, mevcudolan dertle
rinin izale edilmesi hususunda kendisine evvelâ 
bir hastahane bir dispanser yapacaksınız, bir 
sağlık yurdu yapacaksınız. Sonra, oraya doktor 
vereceksiniz. Meseleyi bu noktadan tetkik etti
ğimizde, sigortalı olan insana, Bakanlığımız dev
ri iktidarımızda neler yapmıştır, bunları kısa 
hatlariyle belirteceğiz: 

1966 te Hükümete başladığımızda yatak sa
yısı 4 452 idi. Bugün bu rakam 7 297 dir. (A. P. ' 
sıralarından «Bravo» sesleri). 

A. P. sıralarından bir milletvekili — işçiyi se
venle sevmiyen arasındaki fark bu. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Mevcut sağlık hizmetine girmiş 
olan tesislerin adedi 110 idi. Bugün bu rakam 
122 dir. Sağlık hizmetlerinin görülmesi, elbetteki 
Plânın ortaya koymuş olduğu ve kendi bütçeni
zin içerisine almış olduğunuz yatırımları ger
çekleştirmekle mümkündür. Yoksa.. Plâna der-
cetmiş olduğunuz hususları sadece orada muha
faza ederseniz, bununla yetinirseniz ve ondan 
sonra da kalkıp işçi sevgisinden, çalışan insanın 
mutlu kılınmasından bahsederseniz, sizin sami
miyetinizden mutlak surette şüpheye düşülür. 

Onun içindir ki, gerçekleşme, yatırımları 
yapma, tahakkuk ettirme, hükümetlerin aslî va
zifelerinden birisidir. Meseleyi geniş yapısı için
de mütalâa ettiğimizde, Türkiye'de yaşıyan in
sanların millî gelir hâsılasından yeteri dere
cede, istenilen derecede mevcudolan farklılık
ları giderici istikamette nasibini alabilmesi, 
yüzde 7 kalkınma hızının gerçekleştirilmesine 
bağlanmıştır. Böylece, yüzde 7 kalkınma hızının 
tahakkuk edebilmesi, her Bakanlığın kendisine 
düşen ünite içerisinde yatırımların fizikî yön
den gerçekleştirmeyi ' icabettirmektedir. Me
seleyi bu yönden tetkik ettiğimizde, tablo şu : 

1963, yatırımlarda gerçekleşme oranı yüzde 
64, 

1964, gerçekleşme oranı yüzde 78, 
1967, gerçekleşme oranı yüzde 105. 
Şu iki rakam, Türkiye^de insanların mutlu 

kılınmasında, gerçekten kimlerin samimi olup 
olmadığını göstermeye kâfi delildir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın arkadaşım yine konuşmasında - kendi
sinin yaptığı konuşmaya, tenkidlerine cevap ve
receğim, yalnız yeri gelmişken söyliyevim -
sanki Bakanlığın mesken politikası yokmuş, işçi 
meskenleri yapımı aslî vazifelerinden değilmiş 
gibi, hiç bir soruna girmediler, bu konuya ka
tiyen temas etmediler. Müsaade ederlerse ben 
temas edeyim. 

Yine başlangıç yılı olarak 1962 yılını alıyo
rum. 1962 yılında, işçi meskenlerine tediye edi
len - tahsis edilen değil - meblâğ 20 milyon li
radır. 1963 yılında bu meblâğ, 33 milyona çık
mıştır. 1964 yılında bu meblâğ 42 milyona çık
mıştır. 1966 yılında bu meblâğ 88 milyon, 1967 
yılında bu meblâğ 120 milyondur. (A. P. sırala
rından alkışlar ve «Bravo» sesleri) Bu, Türki-
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ye'de işçi meskenlerinin gerçekleştirilmesinde 
Bakanlığımıza tevdi edilen vazifenin, keza ne de
receye kadar yerine getirildiğinin rakamlarla 
ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun bu yıl içerisinde uygulamaya başla
yacağı iki konu'dan bahsetmek istiyorum: 

Bunlardan birisi, işçi çocuklarının okutul
ması keyfiyetidir, ikinci Beş Yıllık Plânın 1968 
yılı icra programına aidolan 46 ncı sayfasını 
tetkik edip, çalışma sorunlarına aidolan tablo
ları okuduğumzda, orada, toplam olarak, Tür
kiye'de aktif nüfusun 13 657 000 olduğunu gör
mekteyiz. Bunun, 1 444 000 i sanayi kesiminde 
çalışmaktadır. 

3 yıl; 1961 - 1962 - 1963 - 1964. 4 ncü Koalis
yona kadar Hükümette vazife gören ve sayın 
sözcülerinin ağzından, Türkiye'de sosyal yön
den yapılan her türlü hamle ve yeniliğin kendi
lerine ai dolduğunu iddia ettikleri Halk Partisi 
bu 3,5 yıllık devri icraatlarında, Türkiye'de 
1 444 000 çalışan işçinin mevcudolduğunu ve 
bunların okuma çağma gelmiş çocuklarının bu
lunduğunu ve işçilerin bu mevcudolan kazançla-
riyle bu çocuklarını okutup okutamıyacaklarmı 
dahi düşünmemişlerdir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bu çocuklar, Millî Eğitim Ba
kanlığının mevcut imkânları içerisinde okuma 
yollarını aramışlardır. 

Fırsat eşitliği mi, diyorsunuz? Sosyal Ada
let mi, diyorsunuz? İnsanın yüceliğinden mi, 
bahsediyorsunuz? Öyle ise, bu çalışan insanların, 
mevcut olan malî kudretleri içerisinde okutama-
dıkları evlâtlarına bu fırsat eşitliğini vereceksi
niz, onun neticesinde de soyal adaleti gerçek
leştireceksiniz ve bu çocukların orta ve yüksek 
tahsil yapmalarını gerçekleştirmiş olacaksınız. 
insan yüceliğinden, bunu yapanlar bahsetmeli
dir. (Â. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

Biz bunu, /1968 yılı uygulamasına almış bu
lunmaktayız. Ayırdığımız meblâğ - tavan değil, 
taban - ilk başlangıç adımı olarak 15 milyon li
radır. Böylece, ihtiyaçla doğru orantılı olarak 
artan bir fon getirilmiştir. Okuma çağına gel
miş, okumaktan mahrum, ama okuma kabiliye
tine sahip, çalışan insanların çocuklarının oku
tulması bu fonla gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Bir ikinci noktaya daha geliyorum: O da, 
Sayın Şeref Bakşık konuşmasında gayet ente-
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I resan bir noktaya temas ettiler, Şigorl:: enekli
lerinin eemeklilik maaşının düzenlenmesine aido
lan kısma geniş bir yer verdiler. Müsaade eder
seniz bir iki yönü ile, bunu yeri gelmişken ce
vaplayayım. 

Piyorlar ki, «Geçen sene biz bu konuda 
konuştuk ve Sigorta emeklilerinin maaşlarının 
düzenlenmesi lâzımgeldiği hususunda kendile
rine ikazda bulunduk. Ancak, Sayın Bakan ko
nuşmalarında, sadece asgari emeklilik maaşın
dan bahsetmektedir, diğerlerine katiyen temas 
etmemektedir. Anlaşılıyor ki, meseleyi bir sene 
sonra ve üstelik eksik ele almışlardır» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu noktaya 
kısa hatlariyle cevap vereyim. Evvelâ, ortaya 
koymuş oldukları teklif karşısında meseleyi ele 
almış değiliz. Nedense, bir halet-i ruhiyedir. Bir 
meseleyi gerçekleştirdiniz - mi, esvap hazır: 
«Biz ikazda bulunmuştuk. Bu ikaz üzerina bu 
meseleyi ele aldılar.» 

Yine, bir ikinci tabiatları; bir meseleyi ele 
mi aldınız, eğer bu mesele efkârı unramiyade 
bâzı noktalariyle münakaşa konusu -mu olacak
tır? Derhal, «Biz ikazda bulunduk, hükümeti 
uyardık. Böylece onları tashih ettiler.» 

Bu iki karakter, bu iki huy devamlı surette, 
bu alışkanlık devamlı surette muhtelif vesileler
le dile getirilmektedir. Bu konuda da aynıdır. 

Evvelâ belirtelim; Biz bu meseleyi, Sayın 
Şeref Bakşık'm geçeri sene yapmış olduğu ikaz 
üzerine ele almadık. Uzun zamandır üzerinde 
durduğumz bir konu. Ve konuyu 50G sayılı Ka
nunun âmir hükmüne istinaden tetkik etmek
te idik. 506 sayılı Kanunun, gerçekte vakıa, 
139 ncu maddesi, Sigorta emeklilerinin emeklilik 
maaşlarının, günün geçim şartlarına göre revizyo
na tabi tutulmasını belirtmektedir. Bizim ha
reket noktamız sadece burası olmamıştır. 

Hareket noktamız şu oldu: Asgari ücret, bir 
insanın bir günde ihtiyaçlarını karşılaması ikti
za eden ücrettir. Asgari ücret sosyal ücrettir. 
Asgari ücret,- bir insanın asgari geçim şartlarını 
sağlaması icalbeden ücrettir. 

Mesele böyle olunca, asgari emeklilik maaşı 
1 da birgündeki Usgari geçim ücretinin, 30 gün ile 

çarpılması neticesinde bulunacak olan rakam 
olmalıdır. Bu nedir? 1967 yılında asgari ücret 
ortalamaları 12,75 tir. Şu hale göre, asgari emek-

| lilik aylığı; 12,75 X 30 382,50 rakamdır. 19G3 
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yılı için bu böyle devam edecektir, 1969 yılı için 
böyle devam edecektir. Böylece, günün asgari 
ücret, yılın ücret ortalamaJsı bir birim olarak 
alınmak suretiyle, bunun 30 ile çarpımı, Size 
asgari emeklilik maaşını ortaya çıkaracaktır. 

Şimdi, sayın sözcü bu konuya temas etti, ben 
kendisine cevap vereyim: 506 sayılı Kanunun 
uygulaması sırasında, şu ortaya koyduğumuz 
sistem hükümetiniz zamanında düşünülmüş bir 
sistem değildir. Hiç aklınızın kenarından ge
çen, bir sistem değildir. Bu, münhasıran Hükü
metimiz zamanında düşünülmüş bir sistemdir. 

Şimdi burada, konuşmanızda yer verdiğiniz 
diğer kısımlara temas edeyim. Sigorta emeklile
rinin aylıkları.. Başlangıç yılı 1961 yılı kabul 
ediyoruz, asgari haddin dışındaki emekli aylık
larının nasıl düzenleneceğini, nasıl ayarlana
cağını, bunu arz ediyorum. 

Başlangıç yılı 1961 kabul ettiğimizde, 1961 
yılında ortalama günlük kazanç, - sigorta aktü-
arya hesapları neticesinde - 15,64 tür. Bu hesap, 
1966 yılın da 23,53 idi. Yani artış, 1966 ve 1961 e 
göre yüzde 150 dir. Şu hale göre, 1961 yılında 
ve ondan evvelki yıllarda emekliye ayrılmış 
olan şahsın bundan sonra alacağı emekliliği, 
yüzde 150 nisbetinde bir artış halinde tezahür 
edecektir. Sayın konuşmacı arkadaşım bu suale 
yer vermeden evvel, eğer Bakanlığımdaki yet
kili arkadaşlarıma lütfedip sormuş olsa idi, bu 
cevabı alır idi. Ama, sayın arkadaşım bu suali 
ısormıyacak ve huzurumuza gelip «Yine meseleyi 
eksik yönü ile ele aldılar», demek suretiyle, güya 
gerçekçi, ciddî, olumlu bir tenkid yapacaklardır. 

Şimdi muhterem milletvekilleri bir ikinci ko
nuya kısa hatlariyle temas etmek istiyorum. O 
da iş ve İşçi Bulma Kurumunun çalışmalarıdır. 
Sayın arkadaşım, konuşmasında Türkiye'de sos
yal hakların alınmasında grafiğin 1950 yılma 
kadar daima bir yükseliş, 1950 ilâ 1960 arasında 
bir yatay, sonra 1964 te yani, iktidarda bulun
dukları zamanda yine bir yükseliş, 1965 ten bu 
yana da yatay değil, hattâ aşağıya doğru bir 
gidiş seyrettiğini beyan ettiler. Şimdi bunu ge
niş olarak muhterem heyetinize yeri geldiği za
man arz edeceğim. Yalnız, bü konuda bir tek 
misal vermek istiyorum. ' 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, açık oy
lamada oyunu kullanmıyan arkadaşımız varsa 

• kullansın, kutuları biraz sonra kaldırtacağım 
efendim. \ 

I ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAlLÎ ERDEM 
(Devamla) — Bir grafik, iş ve işçi Bulma Ku
rumunun yetkili elemanlarınca yapılmıştır. Bu 
grafik tetkik edildiği zaman görülen şu : Baş
langıç yılı 1956 kabul edilmiş, işçi hareketleri
nin takibettiği seyir ve yeni iş sahalarının bu
lunmasında tesbit edilen bu grafik 1960 senesine 
kadar daima bir yükseliş arz etmiştir. 

Şuradan alıyor ve 1960 senesindeki bu nok
taya geliyorsunuz. 1960 senesinde iş ve işçi Bul
ma Kurumu aracılığı ile iş bulunan işçi adedi 
575 000 dir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım 1960 yılından 
sonraki seyri, yine grafik üzerinden muhterem 
arkadaşlarıma, siz sayın üyelere arz etmek iste
rim. 1960 yılından sonra grafik şudur : Bu dü
şüş196Ö senesinin başına kadar takibeder. Sa
yın arkadaşım, şu ortaya koyduğum grafiği iş 
ve işçi Bulma Kurumunun yetkili dairesinden 
tetkik edebilir ve 1960 senesi başında 575 000 

• yeni insana yeni iş sahası bulan iş ve işçi Bul
ma Kurumu, 1965 senesinde bu rakamı 252 000 
düşürmüştür. Şimdi bu rakam, yine Muhterem 
Heyetinize arz edeyim ki, sayın konuşmacının 
ifade ettikleri gibi, yatık veya aşağıya doğru 
değil, bilâkis aksine yükselme arz etmektedir. 
Ve yalnızca 1967 yılında kendilerine yeni iş bu
lunan' insanların adedi 1966 ya nazaran zait 
33 000 fazladır. Şu çalışmaya, Türkiye'de sosyal 
hakların alınmasında, işsizliğin giderilmesinde 
hangi hükümetlerin olumlu çalışmalarda bulun
duğunun gayet aşikâr ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, iş ve işçi Bulma 
Kurumunun çalışmalarına, huzurunuzda bir iki 
noktasiyle temas etmek isterim, iş ve işçi Bulma 
Kurumunun çalışmalarını bir yönden memleket 
içinde yeni iş sahalarının açılması ve böylece 
işçi plase edilmesi hususunda aktif yönden artan 
bir çalışması yanında dışarda bulunan işçilerin 
sorunlariyle ilgili müspet, olumlu çalışmaları 
vardır. Bu çalışmalarına ilâveten işçi eğitimi, 
kalifiye eleman yetiştirilme, usta, ustabaşı, mon-
tör yetiştirme hususunda çalışmaları gelmekte
dir. Böylece göstermektedir ki, Bakanlığımız 
bütünüyle kendisine tevdi edilen vazifelerin ifa
sında samimî bir davranışın içinde bulunmakta 
ve Sayın C. H. P. Sözcüsünün ifade ettiği gibi, 

j «Gayriciddî» veyahut «hiç de Türkiye'nin olum-
I lu istikamette inkişaf etmesini gerçekleştirecek 
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bir temponun içinde değildir» şeklindeki beyan
larını cerhedecek nitelikte ve mükemmeliyette
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaadenizle Ba
kanlığımın bağlı bulunduğu kurumlar yönünden 
çalışmalarını böylece kısa hatlariyle belirttikten 
sonra tenkidlerde bulunan arkadaşlarıma arzı 
cevapta bulunacağım. Ve bu arada da, yeri gel
dikçe yine bu cevaplarım içerisinde Bakanlığın 
çalışmalarını muhterem heyetinize arza gayret 
sarf edeceğim. 

Sayın Bakşık, tenkid projektörünü Bakanlı
ğımızın bütünü üzerine tevcih etmek suretiyle 
bir eleştirmeye tâbi tuttu. Ve böylece kendi gö
rüşleri içinde, Bakanlığımızın müphem, aydınlı
ğa kavuşmamış noktalarını gün ışığına çıkardı 
ve bunlardan bâzı neticeler istihsal etti. istihsal 
ettiği neticelerden birisi şu : Diyor ki, Sayın 
Bakşık, «Anayasamız A. P. den, A. P. de Anaya
samızdan hoşlanmamakta iken son günlerde ne 
olduysa oldu, A. P. Anayasanın savunucusu ol
du, hattâ bir nevi âşığı oldu. Oysa ki, A. P. Ana
yasanın kabulü sırasında dağ dağ dolaşmak su
retiyle bunun kabul edilmemesi için kampanya 
açtı, şimdi nasıl âşık oldu? Bu bir oyundur» di
yor. Sayın Bakşık'ın bu konuşmasına vereceğim 
cevap şu : Âşıkla maşuk arasındaki keyfiyeti 
âşıkla, maşuk bilir. Sizin ortaya koymaya çalış
tığınız şey, muhtelif vesilelerle dile getirdiğiniz 
bu konu geçen sene de bütçenin tümü üzerinde
ki konuşmalar sırasında aynı şekilde tevcih edil
miştir. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — İşleri güçleri 
yalan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAtLt ERDEM 
(Devamla) — Eğer, muhtelif vesilelerle kendi
nize malettiğiniz Anayasayı bugün bizler sizden 
daha çok savunuyorsak bundan kıskançlık duy
mayın. Bu sizin anladığınız mânada, sizin yo
rumlamaya çalıştığınız mânada yine sizin ko
nuşmalarınızda yer alan kelimelerde belirtti
ğiniz gibi bir oyun değildir. A. P. ve iktidarı 
bugüne kadar ne oyuncu olmuştur, ne oyun ter-
tipçisi olmuştur. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
Oyun tertipçilerinin ne olduğu, kimler olduğu 
bilinen bir keyfiyettir. Bu «Oyun» kelimesini 
bir grupun konuşması içinde gayri ciddî bir 
kelime olarak kabul ederim. 

Sayın konuşmacı diyor ki, «Bunlar o ka
dar gayri samimî ve bu oyunun içerisinde ken-

24 . 2 . 1968 O : 2 

| dilerini öyle kaptırmışlar ki, bir taraftan ve
rilmiş olan grev hakkını kısıtlamaya çahşı-

I yorlar, bir taraftan kıdem tazminatını kal
dırmaya çalışıyorlar, bir taraftan 275 sayılı 
Kanun üzerinde tadilât yapacağız demelerine 

I rağmen hâlâ bir türlü bunu yerine getirmi
yorlar, hazır olan İşsizlik Sigortası Kanunu
nu, kıdem tazminatım kaldırmak suretiyle 
getirmeye çalışıyorlar. Böylece bunlar bir 

I oyunun içindedirler.» 

I * Evvelâ, muhtelif vesilelerle arz ettiğimiz 
I bir hususu tekrar muhterem Heyetinize arz 

ederim, zandan, vehimden dudaktan dudağa 
devam eden, kulaktan kulağa fısıldamak şek
linde devam eden beyanların, hiçbir zaman 
mesnedi olmaz. Bunu mu söylüyorsunuz? Öy
leyse, bunu iddia ettiğiniz anda ispat ediniz. 
Grev hakkının kaldırılması diye bir şey ba
his konusu değil. Grev hakkının kısıtlanması 
diye bir şey bahis konusu değil. 

Hâdise şu: 275 sayılı Kanunun 20 nci mad
desi, yani, «Hak ihtilâfı, grev hakkının doğ
masına imkân verir» maddesi. Bu maddenin 
konulmasının sebebi, sayın arkadaşım 275 sa
yılı Kanunun Mecliste müzakeresi sırasında 
Karma Komisyon Başkanıydı, Sayın Coşkun 
Kırca sözcüydü, bendeniz de A. P. Grupunun 
temsilcisiydim, bu madde müzakere ediliyordu. 
Bu maddenin konulmasındaki espri şuna da
yatıldı: Denildi ki, hak ihtilâfı esasında litera
türde, dünya tatbikatında, hukuk genel ku
ralları içerisinde bir grev hakkını bahşetmez. 
Ancak, Türkiye'nin bir yapısı var. Yeteri ka
dar iş mahkemesi kurulmamış, Yargıtayda 
bir iş mahkemesi dalı ihtisaslaşmamış, mah
kemelere vâki olan dâvalar en süratli bir tem
ponun içinde altı ayda çıkmaktadır. Bir hak 
ihtilâfının altı aylık bir zamana tahammülü 
yoktur. Şu hale göre, hak ihtilâfı toplu söz
leşmenin yapılmasından sonra, bir maddenin 
uygulanmaması keyfiyeti, grev hakkını ica-
bettirsin. Büyük bir anlayış içinde birlikte mu
tabakata varıldı. Aynı görüşün içindeyim, hâ
lâ da aynı görüşü muhafaza etmekteyim. Bir 
akşam bir tiyatronun antrakında C. H. P. nin 
Sayın Sekreteri Bülent Ecevit ile konuşmam 
sırasında bu 275 sayılı Kanunun Karma Ko
misyondaki müzakeresi sırasında geçen bu hatı-

I rayı naklettim. Ertesi günü sayın genel sek-
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reterlerinin ağzından bir beyanat Â. P. grevi 
kaldırıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Bü
lent Ecevit Bey burada değiller. Ama C. H. P. 
Grupu adına konuştunuz, size cevap vermek 
isterim. Bülent Ecevit Bey, ortaya koyduğum 
hukukî meseleyi anlıyamamıştır, anlayamadı
ğı için de bu tarzda yanlış bir beyanın içine 
girmiştir. Kendilerine bir yerde bu konuda ce
vap verirken, sizinle bir hukukî konuyu tar
tışmak benim için talihsizliktir, demişimdir. 
Mesele bundan^ ibarettir, grev hakkının kaldı
rılması diye bir şey bahis konusu değildir. 
Kısıtlanması, geriye alınması, bunlar Hükümet 
olarak aklımızın kenarından geçen şeyler de
ğildir. 20 nci maddenin aynen muhafazasını 
düşünüyorum. 

Şimdi, işsizlik sigortasında kıdem tazmi
natı kaldırılacaktır, diye bir noktaya takıldı
nız. Yok dedik böyle bir şey. Ama mesele ne
reden doğuyor? Muhterem Meclisinizin geçen 
sene uzun zamanlarını işgal eden ve ciddî tar
tışmalara sebebiyet veren İş Kanunu, zaman 
zaman, yine C. H. P. sinin bu konularda konu
şan arkadaşları tarafından, «Bizim zamanımız
da hazırlanıp, bizim zamanımızda Meclise sevk 
edilen» diye adlandırılan iş Kanunu. Bu kanu
nun Meclise sevk tarihi 4 . 5 . 1964, imza: İs
met inönü, Başbakan. Sayfa 4 İkinci bölüm; 
İş bağıtı. 

Madde 15, — Yürürlükteki iş Kanununun 
13 ncü maddesindeki kıdem tazminatına iliş
kin hükümler müktesep hakların korunması 
bakımından esas itibariyle aynen, bırakılmış-
»tır. Ancak bu tasarının hazırlanması sırasında 
kıdem tazminatı müessesesinin iş hayatına iliş
kin sakıncaları yönünden yapılan çeşitli iti
razlar göz önünde tutulmakla beraber bu »hak
kın kaldırılmasının kazanılmış haklar bakı
mından sakıncaları düşünülerek ve henüz işsiz
lik sigortasının da kurulmadığı göz önünde 
tutularak bu konunun sözü geçen sigortanın 
kuruluşu sırasında tekrar ele alınması uygun 
görülmüştür». Gerekçede kıdem tazminatını bir 
hakkı müktesep olarak ve evleviyetle işsizlik 
sigortası. Kanunu Türkiye'de henüz uygulan
maya başlamadığından bunun muhafazasında 
şimdilik zaruret gördüğünü ve konunun işsiz
lik sigortası Kanununun müzakeresi sırasında 
dikkate alacağı belirtilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, iş ve işçi Bulma 
Kurumumuzun yetkili arkadaşları, işsizlik si
gortası Kanununu bir ön çalışma içerisinde ha
zırlarken, 1964 yılında Başbakan Sayın İsmet 
inönü tarafından Meclise sevk edilen kanun 
tasarısının 4 ncü sayfasındaki bu gerekçeyi 
bu kanunun müzakeresi sırasında düşünmüş 
ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile 
Türkiye İş Veren Sendikaları Konfederasyonu
na bu konuyu naklettiğimiz zaman cevaben 
bize, «Bu konuyu öğretim üyelerine de inti
kal ettirmek suretiyle iş hukuku üzerinde ihti
saslaşmış sayın öğretim üyelerinin, profesör
lerin, doçentlerin de fikirlerini alınız ve ondan 
sonra bu konunun işsizlik sigortası içerisin
deki yerini tesbit edelim» dediler. Hâdise bu. 
Ne kıdem tazminatının kalkması meselesi ko
nuşuluyor, ne kıdem* tazminatının muhafazası 
meselesi konuşuluyor, yalnız ve yalnfz kıdem 
tazminatiyle işsizlik sigortasının nasıl for
müle edilebileceği, bu kanun içerisindeki ye
rinin ne olabileceği, bunun nasıl bir uygula
ma içerisinde devam ettirilebileceği. Mesele 
bundan ibaret. Ertesi günü veyahut aradan 
bir hafta geçtikten sonra yine bu konuyu muh
telif yerlerde konuşma konusu yapmak sure
tiyle «kıdem tazminatı kaldırılacaktır» şeklin
de dile getirdiler. Zabıtlara tescil edilmekte
dir konuşmam, huzurunuzda tekrar ediyorum, 
bu kanunun müzakeresi sırasında kıdem taz
minatının kaldırılması diye bir şey düşünülme
miştir. Bugün için de düşünülmemektedir, ya
rın için de düşünülmiyeceğini Muhterem Heye
tinize arz ederim. Mühim olan şey, en iyi işliye-
cek bir hakkı nasıl meydana getirebiliriz. Dü
şünülen budur. Yoksa, hakların kaldırılması, 
hakların tamamiyle izalesi gibi bir keyfiyet 
bahis konusu değildir. 

Sayın konuşmacı bu noktada 275 sayılı Ka
nunu misal vererek kısa hatlar içerisinde şu
nu belirttiler; dediler ki: «Sayın Bakan Büt
çe Karma Komisyonunda 275 sayılı Kanundan 
bahsederken bu kanun için şöyle dedi, her ta
rafında mumlar tüten bir kanun». Evet, tekrar 
ediyorum, her tarafında mumlar tüten bir ka
nun. Ancak, bu noktadan bâzı neticeler çıkar
maya çalıştılar, dediler ki- «Eğer böyle idi ise, 
ya bu mumları söndürse idi, yahut da aksi bu 
mumlar yanmamaktadır, ikisinden birisi». Sa
yın sözcüye cevap vereyim bu mumlar yanı-
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yor. Ama, Nasrettin Hocanın hikâyesi gibi, ha
ta o kadar büyük ki elimdeki pala bile kâfi 
gelmiyor, her gün mumları söndürmeme rağ
men bu mumlar bitmiyor. Esasında 275 sayılı 
Kanunun üzerinde mumların adedi o kadar 
çoktur ki, 4,5 aydır Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu münhasıran bu kanun için, bir 
komite teşkil edip devamla çalışmalarına rağ
men halen bitirememişlerdir, sadece Bakan
lığımız değil. Sadece Bakanlığımız değil söyle
diğim iki konfederasyon bir komite kurmuş
lar devamlı çalışmalarına rağmen bu kanunun 
mevcudolan aksaklıklarını henüz izale edeme
mişlerdir. 

Konuşmasında gayet entresan bir taraf, 
«Lokavt bir insan hakkı değil. Bu olsa olsa bir 
kanuni hak» diyor. «Grev hakkiyle birlikte mü
talâa edemezsiniz» diyor. Bir şeyler demeye ça
lışıyor esasında. Esasında şunu demeye çalışa
cak; o noktaya gelecek, şu lokavt hakkını bir 
kaldırsanız daha iyi olacak gibime gelecek, 
demek mi ister? Bu noktayı mı ifade etmek is
ter, .bilemiyorum. Cümlelerini dikkatle takilbet-
tim, gayet muğlâk bir yığın kelime, kelimeleri 
yan yana getirmiş, «Lokavt bir insan hakkı 
değildir» diyor, «Anayasa hakkı da değildir» 
diyor, «Binaenaleyh, bunu grev hakkı gibi mü
talâa edemezsiniz» diyor. Türkiye tşçi Partisi 
de «Lokavtı kaldırınız» diyor, «Bu insan hak
kı değildir, Anayasa hakkı değildir» diyor. 

Şu konuda ortaya koymak istediğiniz tek
lif, bizim görüşlerimize muvazi bir teklif de
ğildir. Bizim anlatmak istediğimiz şey şu Grev 
hakkı, lokavt hakkı işçi, işveren münasebetle
rinin düzenlenmesinde kullanılan iki haktır. 
Birbirini tamamlıyan, birbirinin eksikliklerini 
gideren müesseselerdir. Gayeleri, hakkın kul
lanılması içindir, hakkın suiistimali için değil
dir. Bunu isterseniz Anayasa hakkı, ister in
san hakkı olarak mütalâa ediniz, Ama dün
yanın hiç bir yerinde, Sayın Şeref Bakşık ga
yet iyi bilir, dünyanın hiçbir yerinde bendeniz 
bilmiyorum, kendileri biliyorlarsa ifade etsin
ler, öğrenmek isterim, zaten lokavt hakkı bir 
Anayasa hakkı olarak dercedilmemiştir, hiç
bir Anayasada yoktur. : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Dev
let üretme Çiftlikleriyle, Orman Genel Mü
dürlüğünün 1968 yılı Bütçe kanun tasarıları 

üzerinde yapılan açık oylama işlemi bitmiş
tir. Kutuları kaldırınız. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım,, sayın 
sözcü konuşmasında bu konulara temas ettik
ten sonra bir noktaya geldi ve dedi ki: «Görü
yoruz ki Adalet Partisi hangi kanuna el atsa 
bir gerici anlayışın, bir tutucu görüşün, zihni
yetin içindedir, vazgeçtik bu kanunları yapmak
tan, tashih etmek için ellerini uzatmasınlar, da
ha iyi» dedi. 

Sayın arkadaşım Şeref Bakşık'a şunu hatır
latmak istiyorum, yapacağımız meselelerin neler 
olduğunu, neler olmadığını Hükümet programı
na dercetmiş, seçim beyannamemize koymuşuz- v 
dur. Bunlar zatialinizden alınacak, grupunuz-
dan vâki olacak telkinlerle yapılacak işler de
ğildir. Bunu peşinen belirtmek isterim. Sonra 
çizin kırmızı ışık yakmanızla biz, kırmızı ışık 
yaktınız diye de orada duracak değiliz. Zaten 
hayatınızda kırmızı ışıktan başka bir şey yak-
mamışsmız. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar) Eğer devri iktidarınızda zaman 
zaman yeşil ışığı yakmış olsaydınız, şu bahsetti
ğiniz ve iyi bir kelime olarak kullandığınız, in
san yüceliğinden bahsettiğiniz insanları, Türk 
vatandaşını, devri iktidarınızda zaman zaman re
faha sürükliyecek noktalara getirirdiniz. 

Konuşmasının bir yerindo hiç istemediğim, 
girilmesini düşünmediğim bir konuya temas et
tiler. Dediler ki «Hükümet işçi gösterilerinden 
kurtulamamıştır.» Misâl olarak Zonguldak hâ
diselerini verdiler. Orada, şiddetle reddedece
ğim bir ithamda bulundular. Diyorlar ki; «Bu 
tarz hâdiselerin içerisinde bir, iki sözde tahrikçi 
bularak ve bazan da icadederek...» Tahrikçi 
bulmak bize ait bir sanat değildir. Biz tahrikçi 
bulmayız. Tahrikçilik bizim karakterimizde 
yoktur. Hele icadetmek, tahrikçileri bulup ica-
detmek bizim sanatı mutade olarak kabul etti
ğimiz meselelerden değildir. Bu, daha çok mes
lek olarak size yakışır. (A. P. sıralarından bra
vo sesleri, alkışlar) 

Yalnız bu konuda iki beyanatı, bir vesile ile 
burada sayın arkadaşım dile getirdiği gibi, ben
deniz de tekrar edeceğim. Zonguldak hâdiseleri, 
esasında enine boyuna üze,rinde münakaşa edi
lebilecek birçok yönü olan hâdiselerdir. Zongul
dak hâdiselerinin içerisine o gün gittik, yaşadık. 

— 409 — 
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Zonguldak hâdiselerinin içerisinde işçi olmıyan 
kişiler vardı. Bunlar tarafımızdan da tesbit 
edilmiştir, bir hayal mahsûlü değildir. Bu bir 

"toplum yapısıdır, bir yerde bir kalabalık olur, 
o kalabalığı yönetenlerin yanına bâzı insanlar 
karışır, bâzı tahrikçiler girer, bu topluluğu 
kendi istikametlerine sürüklemek için tahrik 
ederler, bu bir vakıadır. Bu hâdiselerin içinde 
tahrikçiler vardı ve bu tahrikçilerin işçilikle 
alâkası almadığı bir vakıadır. Bu şahısların bir 
kısmı adlî zabıtada, savcılıkta dosyaları olan 
kimselerdir, birçok adi suç işlemiş kimselerdir. 
Bu hâdiselerin içine girmişlerdir. Bu itibarla 
hâdiselerin içinde tahrikçi vardır. 

Yalnız mühim olan tarafı, bu hâdiseyi değer
lendirirken Türkiye işçi Partisinin Malatya 
kongresinde almış olduğu karar üzerine kurulan 
Disk'in kurucusu, başı şöyle demekte: «iktidar 
Karabük, Zonguldak, Ereğli işletmelerinde çok 
ileri partizan politika gütmüş, daima kendi par
tisinin dümen suyunda giden sendikalar adma 
hareket etmiştir..» Dtevam ediyor, konuşması
nın en son cümlesi şu: « . . Hiç değilse bu olay
lar iktidarın akimi başma^etirmeli, iktidar par7 
tizanca politikadan va,zgeçmelidir-r» 

8 Şubat 1968 Perşembe, Sayın Bülent Ece-
vit'in bu konudaki konuşması : «Kusur işçi
nin değil, partizan siyaset adamlarına aittir. 
Tavsiye ettiğimiz şey olayların Hükümete ders 

' olmasıdır.» Şu iki konuşmanın her ikisinde 
de «Hükümete telkin, tavsiye, ders olsun» var
dır. Disk'in Başkanı Kemal Tıklar da aynı şeyi 
söylemektedir, Sayın Ecevit 'de aynı şeyi 
söylemektedir. İkisi de meselenin bir partizan 
düşünceden doğduğunu iddia etmektedirler. 
Mesele öyle değildir. Binaenaleyh, hâdiseyi 
döndürüp dolaştırıp, bir partizan idarenin si
yaseti neticesinde ortaya çıkmış bir hâdise, 
diye adlandırırsanız hakikatle ilişiği olan bir 
şey değildir. Ama hakikat odur ki, şu iki beyan 
arasındaki benzerlik. 

Sayın konuşmacının iş mahkemelerinin ku
rulması hususundaki temennileri 1965 yılı 
içerisinde nazarı itibara alınmış, iş mahkemele
rinin kurulmasına mütedair olan kanun tasa
rısı hazırlanmış, Başbakanlığa sevk edilmiş
tir. Bunu muhterem arkadaşım bilmektedir. 
Yalnız kanunun, 657 sayılı Devlet Personel 
Kanunu ve 33 ncü maddesi kadrolar kanu
niyle ilgili olduğu düşünülmüş ve Devlet Per

sonel dairesi tarafından Devlet personel kanu
niyle birlikte ele alınacağı belirtilmiştir. Bi
naenaleyh, iş mahkemeleri kurulmasına müte
dair olan tekliflerinin bugüne kadar nazarı itiba
ra alınmadığı şeklinde veyahut alınması iktiza 
eder şeklindeki beyanına, bu husus nazarı itibara 
alınmış, hazırlanan tasarı Başbakanlığa ve
rilmiş ve yalnızca Devlet Personel Dairesi 
657 sayılı Kanunla ilişkisi olduğundan bahis 
ile birlikte mütalâasını öngörmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, Güven Partisi adı
na konuşmalarda bulunan arkadaşımın •, esas 
itibariyle konuşmalarına teşekkür ederim. Bir
çok noktalarını paylaştığımız bir konuşmadır. 
Görüşlerine esas itibariyle iştirak etmemeye 
imkân yok. Ortaya koymuş olduğu şeyler, ba
kanlığımız' tarafından üzerinde durulan konu
lardır. Tarım İşçileri Kanunu, İşsizlik Sigortası 
Kanunu, 4841 sayılı Kanunun tadili ile bu
günkü bünyeye cevap verecek bir niteliğe ka
vuşturulması, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
Teşkilât Kanununun keza değiştirilmesi ve bu
günkü bünyeye uydurulacak bir hale getiril
mesi. Bunlar paylaştığımız görüşlerdir. 

Bu noktada kısa hatlariyle ifadede buluna
yım; 4841 sayılı Kanun değişikliği, 10 seneden 
beri devam eden bir mücadeledir. On senejdir 
bu kanunun değişikliği üzerinde mücadele ya
pılmıştır. Fakat, her defasında Maliye Ba
kanlığı malî portesi yönünden bu kanunun 
Meclise şevkine imkân olmadığını ifade et
miştir. Son yapmış olduğumuz çalışmalar içe
risinde Maliye Bakanlığı ile biz, bu kanunun 
II2Cİİ30 şevkine karar vermiş bulunmaktayız. 
Ümidediyorum ki, bu yıl 4841 sayılı Teşki
lât Kanunu Muhterem Meclisinizden kanunla
şarak çıkmış olacaktır. 

4792 sayılı Kanunun iki maddesi üzerinde de 
Maliye Bakanlığı ile mutabakata varmadığımız 
için, Meclise şevke hazır hale getiremedik. 
Bunlardan birisi 10 ncu, birisi 17 nci maddedir. 
Bu iki maddenin üzerinde Maliye Bakanlığı ile 
yapmış olduğumuz çalışmalar, bize • konunun 
Devlet Personel Kanuniyle ilgisi olması hase
biyle, bu iki maddenin çıkarılması yolunda 
telkin' ve temennilerde bulunulmuştur. Bakan
lığımız bu görüşü benimsemiş, 4792 sayılı Ka
nunun diğer yönlerini muhafaza etmek suretiy
le, sadece Devlet Personel Kanunuyla ilgili olan 
noktalarını çıkarmak suretiyle Başbakanlığa 
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' sevkedilmiş olan bu kanun ki Başbakanlıkta 
uzun bir müddetdir beklemektedir, Maliye Ba
kanlığı ile iki yönünden mutabakata varamadı
ğımız için Meclise seykedilememişti. Personel 
Kanunu ile ilgisi olması sebebiyle bu kısımlar 
çıktıktan sonra Meclise sevkedeceğimizi muhte
rem arkadaşıma arz etmek isterim. 

Mesken politikasını da, kısa hatlariyle, be
lirtmeye çalışayım ; Esasında konuşmamın içer
sinde yer almış olan bir konuydu. Yalnız, bu
güne kadar tetMkatımız odur M, Türkiye'de 
birden ziyade mesken yapımı politikası uygu
lanmamıştır ve fakat bu uygulamalar Türkiye'-

/de yeteri kadar mesken politikasını halledeme-
miştir. Ezcümle, inşa edilen meskenler pahalıya 
malolmaktadır ve işçilerin ödeme * kudretinin 
üzerindedir. Birinci şekli bu. 

İkincisi; Sosya Sigortalar Kurumu taleple 
mukayyet olarak işçi meskenlerini yapmakta
dır. Yani, talep vâki oldukça işçi meskeni yap
mıştır. Bu iki sistemin doğru olmadığına kaani 
olarak, bu defa ferdî kredi sistemi dediğimiz 
bir sistemin, Türkiye'nin gerçeklerine uydurul
mak suretiyle işletilmesinin doğru olacağını 
kabul etmiş ve evvelemirde işçinin ödeme gücü
nü sarsmıyacak ve kolaylıkla ödeyebilecek bir 

' taksit sistemi içerisinde işçi meskeninin yapıl
masını öngörmüşüzdür. Aynı zamanda yapıla
cak evlerin prefabrik sistem içerisinde yapıl
masının doğru olacağını kabul etmişizdir. 

Üçüncüsü de, artık taleple mukayyet olmak 
suretiyle yapılacak işçi meskenleri Türkiye'de 
hergün biraz daha sanayi kesiminde artan işçi
lerin mesken ihtiyacını gideremiyeceğini anla
dığımızdan, Sosyal Sigortalar Kurumunun ha
len elinde hazır bulunan arsaları değerlendir
mek ve bu arsalar üzerinde işçi meskenlerini 
inşa etmek suretiyle işçi mesken politikasını 
gerçekleştirmenin doğru bir yol olacağını ka
bul etmişizdir. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsünün konuşma
larında yer verdikleri gibi, evvelâ Adana bölge
sinden başlamak üzere 1 000 - 1 500, Ankara'da 
gene keza Orman Çiftliği civarında 2 000 -
2 500 ve keza istanbul'da, şu anda net rakamı
nı katiyetle veremiyeceğim, çünkü imar plânı
nın halihazır durumuna göredir söylediğim ra
kam, 200 - 300 meskenin inşa edilmesi bakanlı
ğımız tarafından öngörülmüş, plâna alınmış ve 

çalışmaları da ikmal edilmek üzere son safha
ya getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, böylece bir taraf
tan Sosyal Sigortaların elinde bulunan arsalar 
bugüne kadar sadece Veçgi veren birer boş ar
sa olmaktan çıkarılacak, diğer yönüyle de işçi
ler yeni meskenlere sahibolacaklardır. Geçen 
hafta içerisinde Uşak'ta 105 tane işçi evinin 
açılış merasiminde bulundum ve bendeniz tapu
larını vşrdim. Bu meskenler yıllar yık boş kal
mış, 3,5 yıl Halk Partisi Hükümeti zamanında 
kendi haline terkedilmiş ve bunların işçilere 
verilmesi düşünülmemiştir. Emlâk Kredi Ban
kası marifetiyle yaptırılmış olan bu evlerin fi
yatları yüksek olduğundan bahsile «işçiler bu
nu ödiyemez» denilmiş ve kendi hallerine, ka
derlerine terkedilmiş, birer metruk yer haline 
gelmeye başlamışdır. Bunlar gene devri iktida
rımız zamanında çalışmalarımızla değerlendi
rilmiş ve Emlâk Kredi Bankasiyle yapılan bir 
anlaşma neticesi işçilerin gayet ucuza tapulu 
gayrimenkulleri haline gelmiştir. Bu, şunu or
taya koymaktadır; işçiden yanayım demek, 
yahut çalışanlardan yanayım demek kâfi şey 
değildir. Aslolan bunun eserlerini ortaya koy
maktır. 

Bir şeye daha huzurunuzda temas etmek is
tiyorum : O da, Sayın Türkiye İşçi Partisi Söz
cüsü Rıza Kuas'ın konuşmasında geçen bir hu
sustur. Bir tek cümle ile Sayın Rıza Kuas'a 
cevap vereceğim : Adalet Partisi bir sınıf par
tisi değildir. Adalet Partisi bir kütle ve denge 
partisidir, işçi vardır, işveren vardır, küçük 
esı̂ af vardır, çiftçi vardır, cümlesi vardır. Cüm
lesinin menfaatleri, Türkiye'nin anamenfaatle-
ri içerisinde mütalâa edilmektedir. Bizim görüş
lerimizin içerisinde «işçiden yanaşın, işçiden 
yana değilsin, patrondan yanaşın, patrondun 
yana değilsin» şeklinde beyanlar yoktur, tü
müyle aziz Milletimiz vardır ve biz onun hiz
metindeyiz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı hatlariyle bir 
konuya temas etmek istiyorum : Bugün Türki
ye'mizde bir sendika enflâsyonu vardır. Hali
hazırda Türkiye'de, aktif şubeler dâhil değil, 
798 işçi sendikası vardır. Ancak bir oluşum 
içerisinde bulunduğumuzdan, mevcut sendika 
adedlerinin fazlalığını bir ölçü olarak nazarı 
itibâre alıp bundan tehlikeli bâzı neticeler çı-
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karmanın, bâzı korkulu kanaatlere varmanın 
doğru olduğuna da kaani değiliz. Demokratik 
nizam içerisinde yer almış, hürriyet rejimini 
benimsemiş olan ülkeler, bu noktaları geçmişler
dir. Batıyı tetkik ettiğimiz zaman bugün 16 
aded olan Batı Almanya'daki işçi sendikası 
adedinin dün bu miktarda olmadığını tesbit 
edebilirsiniz. Binaenaleyh, bugün 798 tane işçi 
sendikası vardır, diye bu hep böyle gidecektir 
ve böylece bu artan bir temponun içerisinde 
gidecektir, şeklinde bir kanaata varmak ve 
bundan da bâzı tehlikeli neticeler çıkarmanın 
doğru olduğuna kaani değilim. Kanaatimiz ve 
inancımız odur ki, Türk sendikacısı temel ya
pısında insanı mutlu kılmayı felsefe olarak be
nimsemiştir. Bu felsefeyi benimsediğine göre, 
bunun ancak güçlü sendikalarla olabileceğini de 
bilmektedir. 

Bunun idraki ve şuuru içerisindedir. Bu iti
barla güçlenmeyi, kendi meselelerinin halli için 
zaruri göreceklerdir ve bu terbiyenin içerisin
de bugün 798 olan sendika adedi yarınki Tür-
kiyemizin içinde çok az rakamlara düştüğü tes
bit edilmiş olacaktır. Bu itibarla sendikaları
mızın enflâsyonu karşısında telâşa düşmek bâzı 
neticeler çıkarmak yanlıştır. 798 tane sendika
yı kabul etmek bunun doğru bir şekil olduğunu 
da ifade etmek istemiyorum. Bunun takdire şa
yan, matluba muvafık bir şey olduğunu da ifa
de etmek istemiyorum. Hayır, yalnız bundan 
kötü neticeler çıkarmanın doğru olmıyacağını, 
her devletin, demokratik nizam içerisinde yer 
almış olan her devletin bu oluşumun içerisinden 
geçtiğini, bizim de bu noktadan geçeceğimizi 
ifade etmek için söylüyorum. 

Zaman zaman yine sendikalar konusunda 
bir tartışma yapılmaktadır. Sayın Halk Partisi 
Sözcüsü Şeref Bakışık bu yılki konuşmasında 
buna yer vermedi, anlaşılan bu konudaki sa
mimiyetimizi anlamış olacaklar, öyle anlıyorum. 
Çünkü, geçen yıl bu konuda, «sendikalar parti
ler üstü bir politika gütsün» dediğimiz zaman, 
«bundan neyi kaydediyorsunuz, 1946 yılı Sen
dikalar Kanununda derpiş edilen kapatılması 
muktezi olan sendikalar felsefesini mi, espirisi-
ni mi anlıyorsunuz» diye bir sual tevcih etmiş
tim. Bu sene söylemediler, anlaşılıyor ki, bi
zim bu konuda ortaya koyduğumuz görüşlerin 
samimiyetine inanmışlar. 
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Muhterem milletvekilleri, sendikalar konu
sunda ortaya konulan görüş şu; Deniliyor ki, 
bir çevre, devamlı surette ve onun için kurul
muş olan ve bugün araç olarak kullanılmak is
tenen DİSK, sendikalar siyasi teşekküllerin ka
natları altında gelişmelidir ve sendikalar mut
lak surette politika yapmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelemirde me
seleyi mevzuat içerisinde tetkik ettiğimiz zaman 
gördüğümüz tablo şu: Anayasamızın 29 ncu 
maddesi derneklerden bahseder. 46 ncı mad 
desi sendikaların kuruluşudur, 56 ve 57 nci 
maddeleri de siyasi partilerden bahseder. 29 ncu 
madde dernekler, derneklerle ilgili kanunda 
yer almıştır. 274 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
sendikanın ne olduğunu tarif etmiştir. Siyasi 
Partiler Kanununun 1 nci maddesi de siyasi 
partilerin ne olduğunu tarif etmiştir. Bu iki 
maddeyi tetkik ettiğimiz zaman sendikaların 
siyasi parti olmadığını, siyasi partilerin de 
sendika olamıyacağmı görmektesiniz. 

Dahası var, 274 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desini tetkik ettiğimiz zaman, orada sendika
ların siyasi organik bağlar kuramıyacağmı, 
maddi yardımlarda bulunamıyacağını, bir siya
si teşekkülün patentini alamıyacağını, ismini 
alamıyacağını ifade etmektedir. Bu gayet sarih 
olduğuna göre, anlatmak ve söylemek istediği
miz şudur: Bâzı şahıslar, bâzı kişiler, bâzı çev
reler demokratik nizamın içerisinde teşkilâtlan
mış, organize edilmiş, fikir seviyesi, ekono
mik yapısı bir hayli güçlü olan sendikaları, de
mokratik nizamı bir noktada felce uğratmak ve 
demokratik nizamı işlemez hale getirmek için 
bir alet olarak kullanmak istemektedirler. Ve 
bunun için de sendikaların içerisinde siyasi par
tilerin kümelenmesini, sendikaların siyasi te
şekküllerin parti ocağı, bucağı Ihaline gelmesini 
istemektedirler. 

Mevzuat muvacehesinde buna imkân olmadı
ğını, Anayasa nizamı içerisinde buna imkân 
olmadığını ifade ile ancak şunları da ilâve ede
rim: Sendikalar mutlak surette toplum sorunla
rı ile meşgul olur, toplumun ana meseleleriyle 
alâkalanır ve o meselelerin, işçinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel yönlerini hangi yönlerden et
kilediğini tetkik eder ve o konuyu bu yönleriy
le kamu oyuna açıklar. Böylece toplum sorun-
lariyle direkt, endirekt olarak ilgilenir. Ama 
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bu demek değildir ki, sendikalar muayyen si
yasi teşekküllerin seçim beyannamelerinde ve
yahut parti tüzüklerinde yer almış olan konu
lan aynıyla benimseyip bunu empoze etmek 
gayretinin içerisine girer, hayır., Kendi açı
sından sorunları tetkik eder ve bu sorunların. 
yine mensubu bulunduğu işçilere ve işçilerin bü
tününe etkileri nelerdir, bu yönleriyle tetkik 
eder. Bu itibarla sendikaları muayyen siyasi 
teşekküllerin patenti altına sokmaya çalışanlar 
boşuna bir hayalin peşindedirler ve Türk sen
dikacısı hayatiyetinin, varlığının ancak ve an
cak demokratik nizam içerisinde olduğunun 
idraki içindedir. 

Burada bir hususa daha temas edeyim. Muh
telif vesilelerle -tüle getirmeye çalıştık. Dedik 
ki, emek ve sermaye münasebetleri birbirleri
nin vazgeçilmez iki unsurudur. Bunlar birbi
rini tamamlamak mecburiyetindedir. Ne işçi 
olmadığı zaman bir sermayeden, ne sermaye ol 
madiği zaman işçinin ehemmiyetinden bahse
demezsiniz. Bunlar birbirini tamamlayıcı, bir
birlerini itham edici, tarzda, bir arada olduğu 
nisbette Türkiye'nin demokratik nizam içerisin
de güçlenmesi mümkün olacaktır. Bu itibarla 
ne emeğe mahkûm sermaye telâkkimiz, ne de 
sermayeye feda edilmiş emek telâkkimiz vardır. 
Bunların ikisi muvazeneli bir ölçünün içerisin
de, yalnız ve yalnız Türkiye'nin kalkınmasına 
hasredilmiş iki büyük unsur olarak mütalâa 
edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir konuya daha 
anahatları ile temas etmek İstiyorum. O da 
grev müessesesidir. Grev müessesesi Anayasa
da derpiş edilmiştir, iktisadi ve sosyal hakla
rın alınmasında ve korunmasında kullanılan 
bir müessesedir. Bugüne kadar grev müessese
miz, Türkiye'de bu hudutların içerisinde kulla- ' 
nılmıştır. Ve bunlar iftihar konusudur. Za
man zaman grev müessesesini bâzı istikametlere 
sürükleme hareketlerini tesbit etmekteyiz. 

Yalnız şunu derhal huzurunuzda söyliyeyim 
ki, grev müessesesinin Kurucu Mecliste müza
keresi sırasında, o tarihte bu sıralarda bulunan 
işçi temsilcisi arkadaşların ifade ettikleri gibi, 
grev müessesesi Türkiye'mizde Lenin'in anladığı 
mânada iktidarları devirmek için kullanılan bir 
ihtilâl ekolü olmıyacaktır. Bugüne kadar dai
ma demokratik nizamın ortaya koyduğu hudut 

lar içerisinde iktisadi ve sosyal hakların alın
ması için kullanılmıştır ve bu şekilde olmakta 
devam edecektir. Eğer bâzı şahıslar grevleri 
bu ortaya konulan çerçevenin dışında, demok
ratik nizamı yıpratıcı ve onu başka istikamet
lere sürükleyici bir yolda kullanmak istiyorlar
sa yine bilsinler ki, evvelâ Türk işçisi buna 
iltifat etmiyecek, sonra da Türk kanunları bu
na imkân vermiyecektir. 

Değerli milletvekilleri; 1968 yılı Çalışma 
Bakanlığı bütçesi ile ilgili konuşmalarda bulu
nan arkadaşlara, tenkid ve temennilere objek
tif bir ölçünün içerisinde cevaplarda bulundum. 
Konuşmalarda bulunan, tenkid ve temennileri
ni bizden esirgemiyen arkadaşlara Hükümet adı
na teşekkürlerimi arz eder, hürmetlerimi Muh
terem Heyetinize sunarım. Saygılarımla. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir soru var efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun zabta geçmesini ve Sa

yın Bakan tarafından cevaplandırılmasının te
min buyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Tokat Milletvekili 
Osman Saraç 

•Soru : Avrupa ülkelerinde çalışan işçi kar
deşlerimizi her çeşit zararlı cereyanlardan ko
ruma vazifesini gören din temsilcilerimizin ye
teri kadar kıymetlendirilmediklerini, hattâ ,ba-
zan konsolosluklarda kâtip olarak dahi kulla
nıldığını duyuyoruz. Doğru mudur? 

ÇALIŞMA^ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Aşırı cereyanlarla mücadele et
menin yolu, sadece ;din görevlilerini göndermek
le değildir. Evvelâ bu hususu tasrih etmek is
terim. Dışarıda çalışmakta bulunan işçilerimi
zin içine muzir cereyanların sokulmak istendi
ği bir vakıadır. Evleviyetle Türk vatandaşlı
ğından ihracedilmiş olan şahıslar, bu işin içe
risinde vazife almış olan kişilerdir. Gördüğü
müz tablo; Avrupa'nın muhtelif yerlerinde çalı
şan işçilerimizin arasına, bilhassa Almanya'da 
bu tarz cereyanların sokulmak istendiğidir. 
Türk işçileri evvelemirde kendi iç bünyelerin
de güçlenmek suretiyle bu tarz cereyanların 
karşısına çıkmıştır. 
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Saniyen, Hükümet olarak muzır cereyanlar
la mücadele etmek için yeteri derecede televiz
yonda gösterilecek programlar göndermişizdir, 
radyoda konuşmalar yapılmaktadır, gazeteler 
gönderilmektedir. Yalnız 1967 yılı içerisinde 
864 OO0 liralık kitap gönderilmiştir. Stutgart'a. 
Kitap göndermek suretiyle oradaki Türk işçisi
ni bu konulanda biraz daha mücehhez kılmaya 
çalışılmıştır. Türk işçisi kendi iç bünyesinde 
güçlenmek suretiyle bunun en güzel örneğini 
geçen ayların içerisinde vermiştir. Köln Rad 
yosunda her gün 45 dakika Türk işçisinin kül
türünü, hasletini, örf ve adetini, millî kültürü
nü ve Türk işçisinin Anavatanla olan irtibatını 
devamlı surette muhafaza ettirmek için temin 
edilmiş olan 45 dakikalık radyo programlarının 
birinde 4 dakikalık Nâzım Hikmet programı 
düzenlenmiştir. Bu programa karşı Köln'de 
başlamak suretiyle Türk işçisi protesto mitingi 
düzenlemiş ve Köln Radyosunun yetkililerine, 
«Eğer Nâzım Hikmet gibi şahısların propagan
dasını yapacaksanız radyonuz eksik olsun, prog
ramınız da eksik olsun» demişlerdir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) Bu, Türk işçisi
nin bizzat bu konuda gerçekten kendi içinde 
güçlenmesi ve bu şuura varmış olmasının ifade
sidir. 

Din görevlilerinin bu konuda kendilerine dü
şeni yaptığını bilmekteyiz, Ancak, Çalışma 
Bakanlığının bu konuda gerekli olan 864 sayı
lı Kanuna göre çıkması iktiza eden yönetmelik 
henüz Danıştaym onayından geçmemiş olması 
sebebiyle bu yönetmelik henüz çıkmamıştır. 
Devamlı takibimizdedir, ancak Muhterem He
yetinizin bildiği gibi Danıştay'da konuların, 
evrakların çıkması için bir iki aylık müddet 
vardır. Bu müddet içerisinde çıkacağı ifadq 
edilmiştir. Ama huzurunuzda ifade edebilirim, 
Bakanlığımın yetkili elemanları bu konu üze
rinde hassasiyetle durmaktadır, bu yönetmelik 
çıkacaktır. Bu yönetmelik çıktıktan sonra sa
yın sual sahibi arkadaşımın bir mahzur olarak 
mütalâa ve tesbit ettiği husus giderilebilecektir. 
Bu yönetmelik çıktıktan sonra bu meselenin 
halledileceğini Muhterem Heyetinize bir kere 
daha hatırlatır, saygılarımı sunanım. 

BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas buyurun, 
yalnız kısa olarak sual sorun. 
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RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Bakan ko
nuşmalarında, Türkiye'de asgari ortalama ücret
lerin 12,75 lira civarında olduğunu buyurdular. 
Raportörlerin raporunun 13 ncü sayfasında Tür
kiye'de 1967 yılı içinde bu asgari ücret ortala
ması 10,79 liradır, denmektedir. Ve bu orta
lama yüsde 6 civarındadır. Hangisi doğru aca
ba? Bunu öğrenmek istiyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — ikisi de doğrudur. Neden doğru
dur Sayın Rıza Kuas? Benim konuşmamı talıi-
bettiyseniz, benim söylediğim şey; sigortalıların 
asgari ücret ortalamasıdır, bunu kasdettim ve 
Aktüerya Dairesinin sigortalılarındır. Sisin bah
settiğiniz şey, Çalışma Bakanlığı Çalışma Umum 
Müdürlüğünce bölgelerde yaptırılan tesbitle as
gari ücret neticesinde bulunan rakamdır. Bu 
bulunan rakam ortalama rakamdır. 

RIZA KUAS (Ankara) — Ortalaması mı? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Evet, aynı şeyi söylüyorum. Biri
si sigortalılarındır, diğeri de çalışma böl^e mü
dürlüklerince 3008 sayılı Kanuna göre asgari 
ücret tesbitleri yapılmakta idi. / Bu asgari ücret 
tesbitlerinin bir kısmma itiraflar vâki olduğu 
için Bakanlığımıza gönderilmekte, itiraz tetkik 
kurulunda tetkik edilmekte ve orada bir karara 
bağlanmakta idi. Şimdi, o tetkiklerin netice
sinde bulunan rakam, şimdi sizin söylediğiniz 
rakamdır, doğrudur ve o rakamların neticesidir. 
Hattâ bir üçüncü rakam daha vereyim size. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, Sayın Rı
za Kuas'a bendeniz bunları yazılı takdim edeyim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Yalnız bir tek şey söyliyeyim. Bir 
rakam daha vereceğim. 1966 - 1967 yıllarında 
revizyona tâbi tutulan 148 asgari ücretin reviz
yondan önceki ortalaması 836 kuruştur. Yalnız 
148 tane revizyona tâbi tutulan ortalamayı alır
sam 11,09 kuruştur. Yani geçmişi olan, asgari 
ücret 148, yeni tesbit edilen 65 vardır ki, bun
larla beraber 213 yapar. 213 ü nazarı itibara 
aldığım takdirde asgari ücret ortalaması 11,20 
kuruştur, yüzde 34 bir fazlalık arz etmiştir. Bu 
üç rakam da doğru rakamdır. Sizlere ayrıca ya
zılı olarak verebilirim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 
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.BAŞKAN —Son söz A. P. Grupu adına Sa-
;yın-Abdurrahman öüler'indir, buyurunuz. 

ABDÜRRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sa
yın . Başkanım,. Grup adına söz hakkımı Sayın 
arkadaşım Hasan Türkay'a veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın, Hasan Türkay, buyurun. 
ŞEREF BAKŞIK (İzmir) —, Sayın Başkan, 

. G.1IL P. Grupu adına ben söz istemiştim. 
BAŞKAN-—, Sayın. Bakşık, zatiâliniz maaie-

sef bir,.usulî hata yaptınız, ve o hatadan da ar
kadaşlarımız istif ade. etti. 

ŞEREF BAKŞIK (izmir) — Sayın Başka-
•.nım, ben .söz. istemekten vazgeçmedim ki.., Söz 
istedim. 

BAŞKAN— Evet, istediniz ama o zaman son 
. «özü tesbit etmiyorduk efendim. 

Gruplar adına ikinci defa konuşanlar ve şa
hısları adına söz istemiş olanları taradığımız sı
rada, zatiâliniz, ben şimdi vazgeçiyorum, Bakan
dan sonra konuşacağım, buyurdunuz. Halbuki 
o-zaman bunu tesbit etmiyorduk. Bakan çılrt?.-

•ğı zaman ise, zannedersem Sayın Ataöv'im ar
kadan gelip ikazı üzerine, derhal Abdurrahman 

• Güler* Bey kalktılar ve «Grup adına söz istiyo
rum» dediler. 

vŞEREFBA&ŞIK (İzmir) — Sayın Başkan, 
-̂ ben drrgrup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yazayım efendim. 
Buyurun,. Sayın Türkay. Konuşma süreniz 

1Q dakikadır efendim. 
A. P. MECLİS GRUPU ADINA HASAN 

TÜRKAY (Ankara) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri, Çalışma Bakanlığı bütçesi 
üzerinde gruplar adına konuşan arkadaşlarımı
zın temas etmediği noktalara kısaca değindik
ten sonra Grupumuza karşı ithamda bulunan 
bir iki arkadaşımızın konuşmalarına arzı ceva-
betmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Evvelâ Çalışma Bakanlığı bütçesinin geçen 
seneye nazaran 4 milyon küsur bir artışla 
32 344 558 liraya çıkması, Çalışma Bakanlığına 

: iktidarımızın vermiş olduğu ehemmiyetin bariz 
bir delilidir. Ancak, Çalışma Bakanlığının da
ha verimli olabilmesi için Çalışma Bakanlığı Tes-
.küât^Kanununun çok kısa zamanda Meclise şev
kini temenni etmekteyiz. 

Yine Sosyal Sigortalar Kurumu Teşkilât Ka
nununun bugünkü ihtiyaçlara cevap vermedi
ğinden dolayı en kısa zamanda Meclise seviniri 
Sayın Bakanımızdan rica etmekteyiz. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda ak-
sıyan ve bugün işçiler aleyhine işliyen maddele
rin en kısa zamanda Meclise şevkini Sayın Ba
kanımızdan rica etmekteyiz. 

Diğer taraftan işçilerin dört gözle beklediği, 
işçilerin sosyal güvenliğini sağhy»cak ve memle
ketimizin, sanayiinin yatırımına büyük yardımcı 
olacak 1YAK tasarısının da Karma Komisyon
dan: Yüce'Meclise -gelmesi için Sayın Çalışma 
Bakanımızın delâletini rica etmekteyiz. 

Diğer taraftan uzun zamandan beri Sosyal 
Sigortalar Kurumu bünyesinde çalışan personel 
arasında bir huzursuzluk kaynağı olan umum 
müdür ve umum müdür muavinlerinin dışında, 
yetkili şube müdür ve şube müdür muavinleri 
ve taşra teşkilâtı müdürlerine* verilmek istenen 
tazminat tasarısının Plân ve Bütçe Komisyo
nundan biran evvel çıkarılıp Yüce Meclise 
şevkini Sayın Bakanımızdan rica etmekteyiz. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde bu te
mennilerde bulunduktan sonra, İşçi Partisi 
Grupu adına. konuşan arkadaşımıza ben uzun 
uzun cevap vermeyi lüzumlu görmüyorum. Çün
kü Çalışma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle, 
yine mutadı veçhile, memleketin her tarafını 
kap. karanlık gösterdi. Zaten gönülleri kara gi
bi, olan bu arkadaşlardan başka bir konuşma bu 
kürsüden beklenemez. Bu itibarla ben de Sa
yın Bakanımız gibi, grup sözcümüz gibi, ken
dilerine fazla cevap vermeyi lüzumlu görmü
yorum. 

Yalnız 0. H. P. Grupu adma konuşan Şe
ref Bakşık arkadaşımız, geçen sene yapmış ol
duğu konuşmasının başlangıcında şöyle bir ifa
de kullanmıştı. «A. P. nin iktidara gelmesi Türk 
işçisi için bir talihsizlik olmuştur.» dedi ve de
vam etti. Bu sene yine aynı üslûba yakm, işçi 
haklarında grafiğin 1950 ye kadar yukarıya, 
1950 den .1960 a kadar yataya itfdiğini ve 1960 
dan 1965 e. kadar yine grafiğin yukarıya, 1965 
ten sonra^ da yataya, hattâ geriye gittiğini ifa
de* etti. 

-Muhterem arkadaşlarım, 1950 yılına kadar 
Türkiye'mizde işçi haklarından bahsetmek, iş
verenlere karşı işçilerin hakkını aramak bir me
denî cesaret meselesiydi. O zaman işçilerin hak
kını arıyacak temsilcileri Türkiye'de parmakla 
gösteriyorlardı. Ben o devri yaşamış bir arkada
şınızım. İşverenlerin iki dudağı arasında, işçi-
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nin mukadderatının olduğu bu yıllarda, mev
zuat kifayetsizliği, tek parti sisteminin bir alış
kanlığı karşısında işçi haklarından bahsetmek, 
o zaman bir medenî cesaret meselesiydi. He
men hemen parmakla sayılacak kadar, arka
daşlarımız azdı. 

Arkadaşımız diyor ki, «bu devirde işçi hak
ları ileriye gitmiştir» İşçi hakları denilen bir
şey yoktu ki, ileriye gitsin. «1950 den 1960 a 
kadar verilen haklar yattı» diyor. Bu devre 
'hakkında istenildiği gibi aleyhte konuşuluyor. 
Lehte konuşmayı kanunlarımız yasak etmiştir. 
Ancak 1950 de, 1954 te, 1957 de, hattâ 1961 de 
Türk işçisinin seçimlerde kullanmış oldukları 
oylar, o devir iktidarının işçilere ne kadar hiz
met ettiğinin bariz bir delilidir. O devirde iş
çilere işçi haklan verilmiş midir, işçilere hiz
met edilmiş midir? Bunun hükmünü artık tari
he bırakıyoruz. Tarih bunları yazacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Halk Par
tisinin memleket sathında kongre kongre, sen
dika kongrelerini dolaşmak suretiyle, başta Sa
yın Genel Sekreterleri Bülent Ecevit olmak 
üzere M, bunlar bir ekiptir, ne acıdır ki, Türki
ye'de işçiden yana olan, işçi haklarına samimî 
olan bir partinin, hele hele Çalışma Bakanlığı 
yapmış bir arkadaşımızın, Bülent Ecevit'in şu 
Çalışma Bakanlığı bütçesi konuşulurken bura
da bulunmaması Türk işçisi için üzücüdür. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — izmit'e işçi 
hakları için gitti. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Gayriihti-
yari insanın aklına şöyle birşey geliyor, acaba 
Sayın Bülent Ecevit arkadaşımız, dışarıda yü
rüyüş var, miting var, orada mı? 

Muhterem arkadaşlarım, deniyor ki, rey 
hakkını Türk işçisine biz verdik. Bir defa şu
rada bir noktaya varmamız lâzım. 1961 Anaya
sasında Türk işçisinin grev hakkı Anayasanın 
teminatı altına girmiştir. Ne demiş Anayasa? 
iki sene sonra, iki sene zarfında grev hakkı ve 
lokavt hakkı kanunlaşacaktır, demiş. Anayasa 
1961 Temmuz ayında yürürlüğe girmiş, 1963 
yılının Temmuz ayında C. H. P. grev hakkını 
çıkarmış, kanunun Anayasada tasrih edilen 
müddetinin bitmesine iki gün kala. Eğer Halk 
Partisi Türk işçisine grevi vermekte pek he
vesli idiyse, niye 6 ay, bir sene evvel çıkarma

mış da Saraçhane meydanında bütün Türk iş
çisinin Halk Partisinin bu tutumunu protesto 
etmek için, o muazzam toplantıyı beklemiştir? 
Bu mudur samimiyet, bu mudur işçiden yana 
olmak? 

Şimdi gidiyor, kongre kongre diyor ki, 
«Halk Partisi bu hakkı size vermiştir.» İşçi ar
kadaşlarımız alkışlıyor, Sayın Genel Sekreterle
rini. Bir defa şunu kabul etmek lâzım. Türk 
işçisi kadirşinastır. Ne olursa olsun, Yüce Mec
listen ona sağlanan hakta emeği geçen kim 
olursa olsun, ona kadirşinaslık gösterir. Bu 
onun efendiliğidir, bu onun memleket severli-
ğidir. Ama iki de bir grev hakkını ben sana 
verdim, derseniz, bu kasap hikâyesine döner; 
bir gün kongre kapılarından girerken o alkışı 
göremez arkadaşlarımız. 

Kaldı ki, sâdece Halk Partisinin emeği ve 
gayreti içinde çıkmamıştır bu kanun. Yüce Mec
listen çıkmıştır. O devrede Mecliste bulunan 
bütün partilerin, bütün grupların bu kanunun 
çıkması için emeği geçmiştir. 

Sendika kongrelerinde deniyor ki, «Biz size 
bu hakları verdik, neden bize oy vermiyorsu
nuz?» Vermez arkadaşlar. Türk işçisi o tek par
tili devri yaşamış, Türk işçisi Halk Partisi ta
rafından ne kadar mükemmel, ne kadar ileri 
kanun çıkarırsa çıkarsın, Türk işçisi Halk Par
tisine hiçbir zaman oy vermez ve vermiyecek-
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, işçiden yana oldu
ğunu iddia eden Sayın Halk Partisiyle 1965 se
çimlerinden bir ay evvel Türk - iş olarak bir pa
zarlığa girdik. Yetkililer geldi bize, dediler ki, 
10 tane sendikacı Meclise sokmak istiyoruz, bi
ze namzet verin, namzetleri sizden almak isti
yoruz. Güzel, verelim. A. P. de geldi aynı şekil
de. 10 tane isim verdik. Dedik ki, Halk Partisi 
bu devre 10 tane sendikacı arkadaşımızı Mec
lise sokacak, sevindik. Biz sendikalarda parti
ciliği ikinci plânda bırakırız. Fakat aradan 10 
gün geçtikten sonra duyduk ki, 8 e inmiş, seçim
lere yaklaşa yaklaşa 6 ya inmiş, 5 e inmiş, son 
gece duyduk ki, 1 e inmiş. Halk Partisi Genel 
Merkezinde «Ben hayatımı bu teşkilâta verdini, 
sendikacı, mendikacı dinlemiyorum.» demek su
retiyle o bir taneyi de yürüttüler ve bu,*fün Halk 
Partisi sıralarında tek bir sendikacı arkadaşımız 
yoktur. Ama A. P. sıralarında 4 tane var. Bu 
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mudur, işçiden yana, bu mudur, sendikalardan 
yana, bu mudur samimiyet? (A. P. sıralarından, 
«bravo» sesleri.) 

Yine 1965 teki gibi, Sayın Bülent Ecevit 
kongre kongre dolaşıyor ve diyor ki, «20 tane 
sokacağız.». Yine aldatıyorlar işçileri. Bir defa 
20 tane sokmalarına imkân yok. Temenni ede
riz hicolmazsa, 5 tane sokarlarsa, Türk işçisi 
kendilerine minnettar kalacak. Ama bu minnet
tar kalma demek, hiçbir zaman oy verme mâna
sına gelmesin. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, 10 dakika dol
du, efendim. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, vaktimiz dolmuş, ben Sayın Şe
ref Bakşık'ın konuşmalarına bu kadarca devin
dikten sonra, 1968 Çalışma Bakanlığı bütçesinin 
memleketimize ve milletimize uğurlu ve hayırlı 
olması temennisiyle huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müza

kerelerin kifayetini arz ve teklif ederim, saygı
larımla. 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayeti arz ederim, 

saygılarımla. 
istanbul 

Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Sayın Bakşık, yeterlik önerge
leri aleyhinde, buyurun. Konuşma süreniz 10 da
kikadır. 

ŞEREF BAKŞIK (izmir) — Değerli arka
daşlarım, 0. H. P. Grupu adına konuştuktan 
sonra, A. P. Grupu adına arka arkaya ve bü
yük bir telâşla iki arkadaşım ve sonra Hükü
met adına Sayın Bakan konuştular. Tekrar, ikin
ci defa söz almıştım. Arz ettiğim gibi, maksa
dım Bakandan sonra konuşmaktı. Ben, Saym 
Bakanın tartışmaktan zevk duyduğunu zanne
derdim; geçen defa da aynı usule başvurdular. 
Kendilerinden sonra bizi konuşturmamakta 
özel dikkatleri var. (A. P. sıralarından, gürül
tüler.) 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Bakanın elin
de bir şey yok ki, sizi konuşturmasın. Bütün iş 
usulerde. 

ŞEREF BAKŞIK (Devamla) — Söyledikle
rinin doğruluğuna inanan kişiler, böyle, tartış
maları bıçak gibi kesme usullerinden uzak du
rurlar. 

Şimdi, haksız şeyler söylediler, bunların ce
vaplarını almalıydılar. 

Meselâ dediler ki, A. P. nin politikasında... 
(A. P. sıralarından, gürültüler.) 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Kifayet aley
hinde, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 
lütfen sükûneti muhafaza edelim. 

ŞEREF BAKŞIK (Devamla) — Meselâ de
diler ki, A. P. nin politikasında insan sevgisi var
dır. Halbuki bize göre, A. P. politikasında insan 
sevgisi yoktur, oy sevgisi vardır. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

Bunu ispatlamama izin vermeniz için lütfen 
yeterlik önergesini reddetmenizi rica ediyorum. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından, alkış
lar). 

BAŞKAN —Efendim, yeterlik önergelerini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miy enler... 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Yeterliği kabul etmeyin de konuşalım, neden ka
çıyorsunuz? (A. P. sıralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Neden reddetmediniz de, kaçtınız? (A. P. sıra
larından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, istirham edi
yorum, efendim. Yeterlik önergesi kabul edil
di, artık kabul etmeyin, diye İsrarın mânası yok 
ki... 

Çalışma Bakanlığı bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
11.00 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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B. 
12.000 

Lira 
14 695 889 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 437 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 47 002 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.000 Kurum giderleri 1 675 500 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 

giderleri 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

23.000 Makina ve taşıt alımları ve 
onarımları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 
34.000 Malî transferler 1 217 765 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Lira 
11 840 782 

2 450 

B. 
35.000 Sosyal transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş
meler- bitmiştir. Bütçenin hayırlı olmasını dile
rim. 

Efendim, Sayın Nuri Eroğan tarafından ve
rilmiş olan bir önerge vardır; Dışişleri Bakan
lığı bütçesinin 16.450 nci bölümünde bir deği
şiklik teklif ediliyor. Bu, Muvazenei Umumiye 
Kanununun ilgili maddesi görüşülürken, ona 
bağlı olan (R) cetveli üzerinde muameleye ko
nulacaktır. Arz ederim. 

Açık oylamaların sonucunu arz ediyorum : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı için yapılan açık 
oylamaya 241 üye iştirak etmiş, 177 kabul> 62 
ret, 2 çekinser oy çıkmıştır, tasan kanunlaşmış
tır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı için yapılan açık oylamaya 270 
üye katılmış, sonuçta; 204 kabul, 63 ret, 3 çe
kinser oy çıkmıştır, tasarı kanunlaşmıştır. 

Bugünkü çalışma programımızı tamamlamış 
olduğumuzdan, 25 Şubat 1968 Pazar günü saat 
10,00 da toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,45 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Tasarı: kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Kasım Gülek 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. ArifıAtalay 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila -
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan UlubahşjL 

AĞRI 
AbdüRrâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza ÇMtiner 
Ahmet Dallı' 
Recai Eıfgişder/ 
Zühtü Pehlivanlı. 
H. Turgut Töker 
Hasan Türkay, 

ANTALYA* 
Hasan Akçahoğlu 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Beztepe 
Ahmet Törgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenkr : 241 

Kabul edenler : 177 
Reddedenler : 62 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 204 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul âdsnUrJ 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe, 

BALIKESİR 
Adnan Akın. 
İbrahim Aytaç 
Ahmet ihsan. Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Bin ay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı. 
Barlas Küııtay 
Kasım ;Önadim , 
ö. Doğan, öztürkmen:. 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Tahir -Akman 
Mehmet Ali Arsam 
! ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 
| DENİZLİ 
Klehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 

EDİRNE 
Naami özağul 
Türkân Seçkim 

ELÂZIĞ 
Kevni. Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet An gı 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu-
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin • Yılmaz. 

GÜMÜŞ ANE 
Ali İhsan iÇelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlıı 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali ihsan Balım 

İÇEL. 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan. 
Mustafa J3rtuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç. 
Osman özer 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri UlUsay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR ! 

Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki.Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
Enver Turgut-

KARS 
Lâtif Aküzünv 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç . 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğiu. 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal* 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
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Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı] 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHÎSAR 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
I. Sıtkı Hatipoğkı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemali Yılmaz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
İbrahim öktem 

Mithat Dülge 
Önol Sakar 
Nah it Yenişıehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
izzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsanyıMız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Haydar Özallp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden, 
Sadi Pehliyanoğlu 

RlZE 
îsmaii Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tültezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

[Reddedenler] 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Metin Cizrelıi 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil ToközMi 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

llyas Demir 
TOKAT 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karacrkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoglu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyâoğlu 

MANİSA 
Mustafa Ok 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
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Niyazi Özgüç 

SİVAS 

Orhan Kabibay 

Kâzım Kangal 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topal/oğlu -(ıB.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Osman Böliükbaşı (1.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk ı 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Fennî Islimyeli 
Mesut Ozansü 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

I Mcvlüt Yılmaz 
BİLECİK 

ismail Selçuk Çakıroğlu 
BİNGÖL 

Cemal Yavuz 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Hasan Özcan 
Hami Tczkan 

BURDUR 
f. Hakkı Boyacıoğhı 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Mustafa Tayyar (1.) 
Mehmet Turgut (B.) 

I Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM I 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai O rai 
Renizi Şenel 

I Atıf Şohoglu (Bsk. V.)| 

TUNCELİ 

Hasan Ünlü 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 

M. Salih Yıldız 

YOZGAT 

Nuri Kodamanoğlu 

Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet AM Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Ilhami Sancar 
Ahmet Tahtakıhç 

IZMlR 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osm a 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekm 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 

[Çekinserler] 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

[Oya katümvy anlar] 

işerler] 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

Imvyanlar] 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizioğlu 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Koymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Talisin Argun 
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Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Oumahoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet. Erdoğmuç 
Mesut: Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Boğan 
İsmet İnönü 

»MANÎSA | 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten | 
Şevket Raşit Hatipoğhıj 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlıu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar , 
İbrahim Aysoy j 
Rifat Baykal j 
Seyfi Güneştan I 
Nazmi Oğuz i 
Fuat Uluç j 

MUĞLA ! 
Adnan Akarca ' 
Turan Şahin ] 
Seyfi Sadi Peneap 

M U Ş I 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR j 
Ali Baran Numanoğlu 1 

NİĞDE j 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arılıaş | 
Ruhi Soyer j 

ORDU 
Raiı Aybar 
Ata' Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN, 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Cemü Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal PaLaoğlu 
Giiltekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halü Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail'Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya ; Bahadmh 
Celâl Sunfcur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

İ 

[Açtk üyelikler] 

Adama 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 
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Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
:Sabit Osman Avcı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 270 

Kabul edenler : 204 
Reddedenler : 63 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 175 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenUr] 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
ö. Doğan öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Düer 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nilhat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Cüli 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrül 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdeım 
Hüsamettin Gümüşpala 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
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KIRŞBHÎR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin îzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

MALATYA 
Hamit FendoğJu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu" 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHÎSAR 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AMASYA 
Kazım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
î. Sıtkı Hatipoğliu 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
M. IÇemaİ Yılmaz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
ibrahim öktesm 

Ünal Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hüseyin Yaycıağlu 

MUĞLA 
izzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıl4ız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Haydar özalfp 
Oğuzdemir Tuzun 

ORDU 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Şadı Pehlivanoğlu 

RlZE 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğam 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüLezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

StVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

[Reddedenler] 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Metin CizreM 
Feyzi Kalfagü 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuaoğlu 

GtBBSUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 

M. Kemal Çilesiz 
HATAY 

Hüsnü Özkan 
. İSTANBUL 

Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KAR8 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil Toközlfü 

llyas Demir 
TOKAT 

M. Şükrü Çavdaroğbx 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

URFA 
Behice Hatko (Boran)" 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğhr. 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 

I. Hakkı Yılanlıoğlu. 
KAYSERt 

Cengiz Nayman 
KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun: 
KOCAELİ 

Nihat Erim 

KONYA 
Seyit Faruk önder 

MALATYA 
Mehmet DeHkaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Mustafa Ok 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu: 

SAMSUN 
Yaşar Aka! 
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llyas Kıhg 
SÎÎBT 

Adil Yaşa 
SİNOP 

Hilmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TOKAT 

Fethi Alacalı 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

TRiABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 

Hasan Ünlü 

[Çekinserhr] 

DİYARBAKIR 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

Hasan Değer 

[Oya katthniyanUtr] 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı ı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Osman (Bölükbaşı (1.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Alparslan Türkeş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı)' ' 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 

Fennî Islimyeli 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Çop 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

3URSA 
Sadrettin Çanga 
Mustafa (Tayyar (1.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bgk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Âtif Şoboğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu ^ 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llıhaımi Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakaryt 
A ziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
AH İhsan Göğüs 

GİRESUN 
Niaamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıkçoğliı 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan ' 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Aid Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) • 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
llhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 

12MİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
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Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Adil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoganlı] 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERÎ 
Fehmi Cumahoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 

Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
•Vefik Pirinçcioğl/u 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

Ya§ar Arıbaş 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Gevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Allican 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Pallaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmllı 
Celâl Sungur (I.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kınkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

-[Açik üyelikler] 

Adama 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul , 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 

ıMir^-^F—'' 

— 426 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

50 NOİ BİRLEŞİM 

24 . 2 . 1968 Cumartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/432; 
Cumhuriyet Senatosu 1/857) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 647; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1051) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi: 1/439; Cumhuriyet Sena-

•tosu: 1/853) (Millet Meclisi S. Sayısı : 648; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1057) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 .1968] 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
öl: ÇELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1968 yılı bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı 
bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
veBütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1045) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 .1968] 

V 
İ S İ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER ' 




