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I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Bu birleşimde İM oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi ve 

İki aydan fazla izin alan Adıyaman Millet
vekili Zeki Adıyaman'a ödeneğinin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

1972 yılı bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak; 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile, 
Adalet Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/569; Cumhuriyet Senatosu 
1/25) (Millet Meclisi S. Sayısı : 491; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 24) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
arada geçen birleşimde noksan kalan bir açık 
oylama vardır, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri. 

Oyların toplanması, oy kupaları, itiraz vaki 
olmadığı takdirde, sıralar arasında dolaştırıl
mak suretiyle yapılacak, bilâhara da kürsü 
önünde bekletilecektir. ıSayın üyelerin oylarını 
kullanmalarını rica ediyorum efendim. 

Valkıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin mad
deleri kabul edilerek tümünün açık oya sunula
cağı bildirildi. 

20 Şubat 1972 Pazar günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,42 de son ve
rildi. 

Başkan Katip 
Başkanvekili Urfa 

Fikret Turhangil Bahri Karakeçili 
Kâtip 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargü 

2. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi S, Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

A) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

BAŞKAN — Bugünkü programımız gere
ğince Millî Savunma Bakanlığının 1972 yılı 
Bütçe kanun tasansı üzerindeki müzakereler 
devam edecektir. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerleri
ni almışlardır. 

Millî 'Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
grupları ve şahıslan adına söz alan sayın üyele
rin isimlerini arz ediyorum efendim. M. G. P. 
Grubu adına Sayın Vefa Tanır, C. H. P. Grubu 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 44 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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adına Sayın ilhami Sancak, A. P. Grubu adına 
Sayın Mehmet Emin Durul ve Sayın Mehmet 
Bilgin, D. P. Grubu adına Sayın Samet Güldo-
ğan. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler isa : 
Sayın Kemal Ataman, Sayın Hasan Tosyalı, Sa
yın Enver Akova, Sayın Ekrem Kangal, Sayın 
Hüseyin Yenipmar, Sayın Hüseyin Abbas, Sa
yın Mehmet Şemsettin ıSönmez, Sayın Hüseyin 
Balan, Sayın Mehmet Türkmenoğlu, Sayın Ah
met Buldanlı'dan ibarettir. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi görüşme
leri üzerinde ilk söz Millî Güven Partisi Grubu 
adına Sayın Vefa Tanır'ındır. Saat 10,05'tir. 

Buyurunuz Sayın Tanır. 

M. G. P. GRUBU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde, 
ıMillî Güven Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum: 

Türkiyemiz bugün dünyanın en nazik coğ
rafî bölgelerinden ^birinde bulunmaktadır. 

Bu nazik bölgede, bütün komşularının top
rak bütünlüklerine, haklarına saygılı olan 
ve hiçbir ülkeye karşı her hangi bir tecavüz 
emeli beslemeyen Türkiye, gelişmeleri ağır 
başlı ve soğukkanlı bir dikkatle izlemektedir. 

Orta Doğu'da savaş tehditleri, silâhlanma 
yarışı ve gerginlik sürüp gitmektedir. Arap 
- îsrail çatışmasının doğurduğu şartlardan 
yararlanan Sovyet Rusya, devamlı olarak Gü-
neyimizdeki denizlerde ve ülkelerde yerleşip 
üslenmektedir. Sovyet Rusya, artık yalnız Ak
deniz'de değil, Süveyş'in ötesinde, Arap Yarım
adasının Güneyinde, Hint Okyanusunda faa
liyet halindedir. 

Güney komşumuz Suriye, Mısır ve Libya ile 
birlikte, yeni bir konfederasyona gitmiştir. 

Türkiye'de özel surette giden ve kanun
dan kaçan bir kısım komünist örgüt mensup
ları Suriye ve Ürdün'de yıkıcı faaliyetler için 
eğitim görmektedirler. 

Yine Güney Komşumuz Irak da, Türkiye'
nin bütünlüğüne kasdeden örgütlerin faali
yet halinde olduklarını görmemezlikten gele
meyiz. 

Yunanistan, Ege Adalarında yeni hava mey
danları inşa edip, modem gemiler, uçaklar ve 

yeni tanklarla güçlenmeye çalışmaktadır. Di
ğer taraftan Pire Limanı Amerika Birleşik 
Devletlerinin Akdeniz Filosu için devamlı bir 
üst haline getirilmektedir. 

İkinci Balkan komşumuz ve Sovyet Rus
ya'nın sadık müttefiki Bulgaristan alabildiğine 
silânlanmaktadır. 

Bugün de Kıbrıs sorunu, NATO'nun Güney
doğu kanadındaki iki müttefik ülke arasın
da çözülmemiş mesele olarak sürüp gitmek
tedir ve devamlı bir gerginlik konusu halin
dedir. Türkiye'nin, Yunanistan'nın ve Kıbrıs'
taki iki cemaatin menfaatleri, Kıbrıs sorunun 
biran önce barışçı bir çözüm yoluna bağlan
masını ve gerginliğin sona ermesini kesin 
olarak emretmektedir. Kıbrıs buhranının sü
rüp gitmesi, bizim için olduğu kadar, Yu
nanistan için, Kıbrıs'ta yaşayanlar için, hatta 
bütün dost ve müttefiklerimiz için sakıncalar
la doludur. Bütün ilgili devletler bakımın
dan, bu konunun barışçı bir çözüm yoluna bağ
lanması zarureti ortadadır. 

Bizim bu kadar dikkatli ve sağduyulu dav
ranmamıza rağmen, Makarios kendi politi
kasını hâkim kılmaya gayret sarf etmekte
dir. 

Makarios'un geçen yıl Moskova seyahati so
nunda yayınlanan ve Türkiye'nin millî men
faatlerine aykırı birçok hükümler taşıyan or
tak bildiri ve Rum Cemaatinin geniş çapta Çe
koslovak menşeli silâhlarla silahlanmaya de
vam etmesi gibi gelişmeler dikkati çekmek
tedir. 

ıSon günlerde Pakistan'ın başına gelenler; 
gerek milletten kopmuş dikta idarelerinin 
milletlerin başına açabileceği dertler bakı
mından, gerekse Sovyet Rusya'nın Güvenlik 
Konseyinde kullandığı «Veto» ile felce uğratı
lan Birleşmiş Milletlerin istilâ hareketleri
ni durdurmaktaki yetersizliği bakımından ib
ret vericidir. Son Pakistan olayları, Sovyet 
Rusya'nın dolaylı yayılma usulleri hakkın
da da dikkate değer dersler vermektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin tek

nik yönüne geçmeden 20 nci yılını anmakta 
olduğumuz NATO Savunma İttifakına da de
ğinmek isteriz: 
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Bilindiği &ibi «NATO» büyük bir savunma 
ve barış ittifakıdır. Türkiye, bu ittifakın mil
li bağımsızlığını ve güvenliğini ciddî tehlikele
re karşı korumak amaciyle ve kendi hür irade-
desiyle katılmıştır. 

«NATO»ı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 
komünizmin istilâ hareketini durdurmaya ve 
ittifak üyesi ülkeleri saldırıdan korumaya 
muvaffak olmuştur. Milletlerarası politikada 
görülen nispî «yumuşama» ve «barış içinde bir
likte yaşama» eğilimi, NATO'nun savunma gü
cünü ortadan kaldırmak ve savunma gayret
lerimizi daraltmak için bir gerekçe olamaz. 
Çünkü, bu yumuşama aslında, NATO'nun kuv
vet dengesinin bir sonucudur. 

NATO ile olan ilişkilerimiz, millî menfaat
lerimize uygun düştüğü sürece, bu ittifaktan 
ayrılmamaya devam edeceğiz. 

Şüphesiz, bir savunma ittifakının üyesi ol
mak, dünya siyasetinin ve milletlerarası stra
tejinin durmadan değişen şartlarını ve Türki
ye'nin millî menfaatlerini dikkatle kollamamıza 
hiçbir şekilde engel olmamalıdır. Ayrıca, men
subu olduğumuz büyük savunma ittifakının 
değerini bilmekle beraber, bir milletin her 
şeyden önce kendi manevî ve maddî gücüne gü
venmesi gerektiği gerçeğini de hiçbir zaman 
unutmamalıyız. 

{»ünümüzün dünyasında bir ülkenin diplo
masisi ancak o ülkenin askerî ve iktisadî gü
cüne dayanılarak kuvvet bulmaktadır. 

Milletlerarası ilişkilerde henüz hukuk hâ
kimiyeti sağlanabilmiş değildir. Haklarımızı 
çiğnetmemek ve nereden gelirse gelsin her tür
lü açık ve dolaylı saldırıya karşı millî ege
menliğimizi ve millî menfaatlerimizi koruyabil
mek için; milletimizin kuvvetli olması şart
tır. 

'Bu bakımdan biz Türk Silâhlı Kuvvetleri
ni yalnız vatanın dış ve iç güvenliğinin ko
ruyucusu olarak değil, aynı zamanda millet
lerarası ilişkilerde diplomasimizin kuvvet kay
nağı olarak görmekteyiz. 

Çağımızda nükleer silâhların sağladığı 
«Dehşet dengesi» belki topyekun stratejik nük
leer savaşı önleyici bir etki yapmaktadır. An
cak unutmamalıyız ki, silâhlı çatışmalar ve 
saldırılan için tek bir şekil bulunduğunu far-
zetmek büyük hata olur. 

i 'Günümüzde çeşitli saldın ve savaş şekille
rinin herbirı için hazırlıklı ve tedbirli olmak 
zorunluluğu vardır. 

IBu savaş ve saldırı şekillerini şöyle sırala
mak mümkündür. 

Topyekun stratejik nükleer savaş 
Sınırlı stratejik nükleer savaş 
Nükleer silâhların sadece tatktik alanda 

kullanıldığı savaş. 
Hiçbir nükleer silâhın kullanılmadığı ve 

klâsik silâhlarla yürütülen savaş. 
Mevzii savaş ve sınır çatışmaları 
Nihayet yukarıda saydığımız saldırı çeşit

leri dışında, gitgide önem kazanan dolaylı sal
dın şekilleri. 

Bu dolaylı saldın şekillerini, gerilla ha-
ketleri, sızmalar, yıkıcı faaliyetler olarak da 
ifade etmek mümkündür. 

özellikle gelişme halindeki ülkelere kar
şı, komünist emperyalizmin devamlı şekilde 
bu dolaylı saldın usullerini uyguladığını gör
mekteyiz. Birçok hallerde, saldırgan devlet 
hiç sahnede görünmüyor. Aracılar vasıtasiyle 
hedefine ulaşmaya çalışıyor. Ele geçirmek ve
ya nüfuz sahası içine almak istediği ülkede 
siyasî ve sosyal huzursuzluklan körüklüyor. 
Teknik çatışmalan kışkırtıyor. İhtilâlci kay
naşmalar yaratmaya çalışıyor. Ele geçirmek is
tediği ülkeyi içten bölmeye ve çökertmeye uğ
raşıyor. 

Nükleer silâhlann korkunçluğu, bu çeşit 
I silâhlarla yapılacak bir savaşın göze alınmasını 

güçleştirdiği ölçüde, klâsik silâhlann önemi ye
niden artıyor. Yıkıcı faaliyetlere karşı uya
nık bir mücadele, millî savunmanın temel ko-
nulanndan biri haline geliyor. 

Konuşmamın başından beri arz ettiğim bu 
siyasî ortam ve askerî gerçekler, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin millî varlığımızı ve bütünlüğü
müzü korumak hususunda çok çeşitli ihtimal
lere karşı hazır bulundurulması zarureti or
taya koyuyor. 

I Türkiye Cumhuriyeti, tek yönden, tek muh
temel düşmandan gelecek saldınya karşı ha
zırlıklı olmakla yetinebilecek bir durumda de
ğildir. 

Yakın dış çevremizdeki çeşitli gelişmeler 
ve yurt içinde yıllardan beri şahidi olduğumuz 

I yıkıcı faaliyetler, bütün ihtimalleri hesaba ka-
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tan çok yönlü bir hazırlığı zaruri kılmakta- 1 
dır. 

(Millî Güven Partisi olarak, biz, ilk günden 
itibaren bütün bu tehlikeli gelişmelere isabet
le teşhis boyduk ve bu tehlikeli gelişmelere 
karşı alınması gerekli bütün tedbirler hakkın
da bize düşen uyarma glörevimizi var gücümüz
le destekledik. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada, 
millî savunma konusu en küçük ihmali kal
dırmayacak kadar hayati bir davadır. Ekono
mik kalkınma gayretlerimize muvazi olarak 
millî savunma davamızı en büyük dikkat, gay-
ret ve ihtimamla gözönünde tutmağa mecbu
ruz. 

Anayasamızın Türk Silâhlı Kuvvetlerine, i 
Türk yurdunu ve Cumhuriyetini korumak ve 
kollamak görevini vermiştir. Tarih boyunca 
destanlar yaratmış olan kahraman Türk Silâh
lı Kuvvetlerimizi, maddî güç, eğitim ve moral 
bakımından, imkânlarımızın elverdiği azamî öl
çüde kuvvetli tutmak, milletimizin yarını için 
en büyük teminattır. 

Hemen belirtelim ki, Millî Güven Partisi 
Grubu olarak, millî harb sanayiine büyük önem 
verilmesini hayati sayıyoruz. Bu görüşümüz ı 
programımızda yer almıştır. Her bütçe konuş
mamızda ısrarla ifade edilmiştir. Bir defa da
ha tekrarlayalım M, bir ittifak manzumesi için
de bulunmak, bizi, yapabileceğimiz azamî öl- | 
çüde harb sanayii kurma yolunda gayret sarf I 
etmekten alıkoymamabdır. 

Şurası bir gerçektir ki, Türkiye bugün harb j 
sanayii bakımından daha ileri bir durumda ola- j 
bilirdi. Vaktiyle kurulmasına başlanmış olan 
narib sanayii, bir süre ihmal edilmiş, duruma 
uğratılmıştır. Dış yardıma fazla güvenme yü
zünden zaman kaybedilmiştir. Unutmamak lâ
zımdır ki, harb sanayiine yararlı olacak gay
ret ve yatırımlar, çoğu zaman ülkemizin ikti
sadî gelişmesi bakımından da faydalar sağla
yacak mahiyettedir. 

Yalnız askerî gücümüz bakımından değil, 
iktisadî gelişme hızımız, dış ödeme dengemiz, 
istihdam ve işsizlik derdine çare bulunması 
gibi açılardan da harb sanayiinin sağlayacağı 
büyük faydalar vardır. 

Bu bakımdan Millî Savunma Bakanlığımızın 
ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, günden güne ar- I 

tan bir ölçüde, millî harb sanayiine Önem ve ön
celik vermesini grubumuz sevinçle karşılamak
tadır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin müttefiklerimiz
den mümkün olduğu kadar çok askerî yardım 
almasını istemek ne kadar yerinde ise, bu yar
dımlara muihtacolmayacak duruma biran önce 
kavuşmak da o kadar arzuya şayandır. 

Yardımın her zaman devam edeceği asla ka
bul edilemez, ve millî güvenliğimiz böyle bir 
avutucu ümide bağlanamaz. En kritik zaman
larda, bazı kritik malzemeden yoksun kalmak 
istemiyorsak, kendi sanayiimizi ve kendi tekni
ğimizi geliştirmek zorundayız. Asıl güven kay
nağı, kendi askerî sanayiimiz ve bunu destekle
yen yan sanayiimiz olmalıdır. 

îlk hedef, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetle
rimizin elinde bulunan her türlü malzemenin 
revizyon ve bakımlarını tam olarak yapacak ha
le gelmek ve bir kısım aksesuarı, kritik mal
zemeyi, yurt içinde imali mümkün her türlü 
silâJh, araç ve gereci kendi memleketimizde yap
mak olmalıdır. 

Her üç kuvvetimizin bu alanda gerçekleş
tirmeye başladıkları hamleler sevindirici ve ge
lecek için ümit vericidir. 

'Bu cümleden olarak, şu gelişmeleri sayabi
liriz:. 

Tank yenileştirme fabrikası tesisleri, 
iîstihkâm anatamir f aıbrikasının geliştirilme

si, 
Jet uçakları revizyon tesisleri, 
Kara havacılık okulu helikopter revizyon te

sisleri, 
Gölcük tersanesi geliştirilmesi, 
Taş - kızak fabrikalarının geliştirilmesi, 
Refakat muhribi, avcı botu, cephane gemisi 

inşası, 
Pil fabrikası, 
Çıkarma gemileri ve denizaltı inşa projele

ri, 
Kobra tesisleri, 
Kara Kuvvetleri taşıt aracı fabrikası, 
1972 yılında da, şu projeler üzerinde çalışı

lacağını Bütçe Komisyonundaki görüşmeler
den memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Tank yenileştirme fabrika ve tesisleri geniş
letilecektir. 
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Jet aksesuarı ile ilgili projeler üzerinde ça
lışmalar devam edecektir. 

Refakat muihribi, kuru yük gemisi ve çıkar
ma gemileri inşasına devam olunacaktır. 

G3 - MG3 tüfeklerinin imali yolunda çalış
malar sürdürülecektir. 

2,75 İlk raket imâli için tesis yapımına giri
şilecektir. 

Uçaksavar, hafif uçak ve helikopter taşıt 
aracı, namlu, gaz maskesi, plâstik mühimmat ve 
elektronik sanayii ile ilgili projelerin etütle
ri ilerle tilecektir. 

IBu arada, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin giyim 
eşyası imâl eden fabrikalardan, ilâç ve sılhhî 
malzeme imâl eden tesislere kadar çok çeşitli 
alanlarda, son derecede faydalı sınaî faaliyet
lerde bulunduğunu şükranla hatıratmak iste
rim. 

Bayın milletvekilleri^ 
iTürk Silâhlı Kuvvetlerinin Obtareket kabili

yetini, vurucu kuvvetinin ateş gücünü süratle 
artırmak için girişilen gayretlerin milletçe 
desteklenmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin gelişmesine, yurt-
daşlarımızm gönüllü katkılarını artırmak için 
kurulan vakıfların, yalnız maddî bakımdan 
değil, milletimizin savunma azmini ortaya koy
ması itibariyle, manevî bakımdan da büyük de
ğer taşıdığı görüşündeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi vesilesiy

le, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hem millî savun
ma, hem de yurt kalkınması bakımından büyük 
önem taşıyan başka faaliyetlerine de kısaca te
mas etmek isterim. 

Milletçe iftihar edebileceğimiz müessese
lerden biride Harita Genel Müdürlüğüdür. 

Bu genel müdürlük, elindeki personel, mal
zeme ve bütçe imkânlariyle kıyas edilemeye
cek kadar büyük hizmetler görmüştür. Ve dün
ya ölçüsünde en başarılı haritacılık kuruluşların
dan biri olmuştur. 

Askerî ihtiyaçlar dışında, Devletin ve ikti
sadî kuruluşlarımızın harita ile ilgili ihtiyaç
larını da bu millî müessesemiz karşılamakta
dır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin eğitim ve* sağlık 
alanındaki hizmetleri de büyüktür. Türk Silâh
lı Kuvvetlerine gelen yutdaşlarımızın önemli 

bir kısmı 20 yaşma kadar gerekli temel eğiti
mi veya meslekî eğitimi görmemiş kimseler
dir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, bunlara bir taraf
tan savaş eğitimi verirken, bir taraftan da te
mel eğitim ve vatandaşlık eğitimi vermekte
dir. Çeşitli ortamlardan gelen yurtdaşları, yü
rekleri aynı millî duygularla çarpan bir kütle 
haline getirmek yönünde, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin yaptığı hizmet büyüktür. Bizde, asker 
ocağı aynı zamanda ilkokuldur; vatandaşlık oku
ludur. Ve birçok hallerde de meslek okuludur. 
Okuma yazma bilmeyenler için uygulanan 4 
aylık okuma - yazma eğitimi sayesinde, 1970 
Sonuna kadar 334 bin kişi okur - yazar hale 
getirilmiştir. Okuma - yazma eğitiminde sağ
lanan başarı oranı çok yüksek olmuştur. 

Ayrıca, memlekete, şoförlük, muhabere, mo
tor bakımı gibi çok çeşitli alanlarda eğitil
miş insangücü yetiştirmektedir. 

Sağlık alanında, büyük bir nüfus kütlesi 
muayene ve kontroldan geçirilmektedir. Mem
leket için son derece değerli aşılar ve serum
lar imâl edilmektedir. 

İBu vesile ile belirtelim ki, Gülhane Tıp Aka
demisinin, gecikme ile de olsa, bu yıl, nihayet 
yeni binasında hizmete girmiş olmasından se
vinç duyuyoruz. Bu tarihî müessesemizin kısa 
zamanda tamamlanmasını gönülden dileriz. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, 2 dakikanız kal
dı efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA VEFA TANIR (De
vamla) — Araştırma ve geliştirme faaliyetleri
nin önemini de birkaç kelime ile belirtmek is
teriz, 

Halen araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
cümlesinden olarak, silâh ve mühimmat araş
tırması, malzeme teçjhizat araştırması, fizik 
ve elektronik araştırması, harekât araştırma
sı ve insangücü araştırması yapılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
11972 yılı Millî Savunma bütçesinin bir özel

liğine dikkati çekmek istiyoruz: 
Millî Güvenlik Kurulunun yıllarca önce alın

mış bir kararına göre, sefer stoklarının belli 
bir plan daJhilinde, tamamlanması için bütçe
lere her yıl ödenek konması öngörülmüş idi. 
Ne yazık ki, bu yıla kadar sözü geçen kararın 
uygulanmasına geçilmemişti. Millî Güven Par-
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tisi, ber yıl, bu noksana dikkati çekmiş ve her 
bütçe müzakeresinde sefer stokları için öde
nek ayrılmasını istemiştir. 

Memnuniyetle görüyoruz ki, ilk defa bu yıl, 
sefer stokları için ödenek ayrılmıştır. 

Bütçe müzakeresi vesilesiyle, birçok vatan
daşlarımızın haklı şikâyetlerine konu teşkil 
eden bir hususa da işaret edeceğim. Şeref ay
lıkları ve madalya verilmesi isteği ile yapı
lan müracaatların zamanında sonuçlandırılama
dığını şikâyet konusu olmaktadır.' Bu gecik
melerde müracaat sahiplerinin gerekli belge
leri ibraz etmeyişlerinin veya aslında şeref ay
lığına veya madalyaya müstahak olmayan 
kimselerin de müracaatta bulunmalarının rolü 
olduğuna şüphe yoktur. Ancak, haklı talep
ler, gibi, yersiz müracaatları da mutlaka vak
tinde covaplandırmalı, özellikle aylığı ve ma
dalyaya hak kazanmış, bulunanların şikâyet
lerine yer vermeyecek tedbirler alınmalıdır. 
Bu konunun Hükümetçe dalha titiz bir şekilde 
takibedileceğini ümidetmekteyiz. 

Geçen yıllarda verilmiş bir karar gereğin
ce bazı askerlik şubelerinin peyderpey kaydı
rılması, askerlik şübesiyle ilgili vatandaşların 
güç şartlar altında, çok uzak yerlerdeki şu
belere müracaatlarına yol açmaktadır. 

Hizmeti, vatandaşlara yaklaştıracak şekil
de, yoklama zamanlarında gerekli tedbirlerin 
alınmasının isabetli olacağı kanaatindeyiz.. 

Sayın milletvekilleri, 
Vaktin müsaadesi nispetinde, Millî Savunma 

bütçesi ile ilgili görüşlerimizi arz etmiş bulu
nuyorum. Memleketimizi içten yıkmak iste
yen bütün şer kuvvetlerine karşı ve dıştan ge
lecek her tehlikeye karşı, millî varlığımızın ve 
bütünlüğümüzün sarsılmaz koruyucusu oldu
ğuna yürekten inandığımız, miHetimizin göz
bebeği Türk Silâhlı Kuvvetlerinin vatansever 
mensuplarını bu vesileyle selâmlar, millî Sa
vunma bütçesinin aziz Türk milleti ve onun si
lâhlı kuvvetleri için hayırlı olmasını dileriz. 

Millî Güven Partisi Grubu adına Meclise say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Sancar, buyurunuz efendim. Saat 10,28 efendim. 

0. H. P. GRUBU ADINA tLHAMt SANCAK 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, 

Aziz miHetimizin güven kaynağı Silahlı 
Kuvvetlerimizin savunma hizmetlerinin ger
çekleştirilmesi amacıyle teklif edilen bütçe 
üzerinde C. H. P. Grubu adına görüş ve temen
nilerimizi açıklamak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Bugün içinde bulunduğumuz dünyada, 30 
yılı aşan bir süreden beri milletlerarasında sü
kûn ve bansın sağlandığı iddia edilemez. îkin-
ci Cihan Savaşının sona erdiği günden bugüne 
kadar geçen süre içinde milletler sıcak bir sa
vaşa yanaşmamış olmakla beraber, aralarında
ki soğuk savaşın devamından, silâhlanmadan da 
bir türlü vazgeçmiş değillerdir. 

Avrupa Kıtası, iki andlaşmanın etrafında 
ayrı ayrı toplanmıştır, Doğu'daki Varşova Pak
tına karşı Batı'da birleşen Kuzey Atlantik 
Paktı yani NATO devletleri, tecavüzün önlen
mesi hususunda büyük bir gayret içinde bu
lunmaktadırlar. TürkiyemM dahi 1952 yılından 
beri Batı'nın kolektif savunma fikrini benimse
miş ve bu ittifaka katılmış bulunmaktadır. 

Avrupa Kıtasında bu İM andlaşmalı dev
letler topluluğunun varlığını ifade ederken, 
bunlardan birinin liderliğini Sovyet Rusya'nın, 
diğerinin de Birleşik Amerika'nın yaptığını 
gözden uzak tutmamak gerekir. 

Her iki andlaşma toplulukları arasında bir 
süreden beri devam edegelen yumuşama belir
tileri, maalesef fiiliyatta elle tutulacak yeni 
bir hava yaratmış değillerdir. 

Bir taraftan, yurdumuz, tarihinde görülme
miş bir tehdit içinde bulunmaktadır. Orta Do
ğu'daki israil ile Arap devletlerinin arasında
ki gerginlik son hadde geldiği bugünlerde CBN-
TO içindeki müttefikimiz ve dostumuz Pakistan'
ın başına gelen facia ortadadır. Diğer taraftan 
konuşumuz ve NATO içindeki müttefikimiz Yu
nanistan'la Kıbrıs konusundaki ihtilâfımız he
nüz müspet bir sonuca bağlanmamış bulunmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Etrafımızı çevreleyen bazı tehditleri kısaca 

özetleyerek konumuza devam etmek istiyorum. 
Millî savunma veya daha geniş manasiyle 

millî ıgüvenlik hizmetinin temeli, insamgücü, si
lâh, araç ve gereçtir. Bu ihtiyaçların bir kısmı 
yurt içinden, diğer bir kısmı da yurt dışı kay
naklardan sağlanmaktadır. Bu bakımdan bu te-
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mel unsurlara temas ederek görüşlerimizi söy
lemek ve bazı sorulanınızla da aydınlanmak is
teğimizi dile getirmek isterim. 

Savunmada insangücü derken hiç şüphesiz 
akla Silahlı Kuvvetler mevcudu gelir. Birçok 
ülkelerde silâhlı kuvvetlerin mevcudu, o ülke
nin nüfusuna oranla çok düşük bir seviyededir. 
ıBu ülkeler, böylece, silahlı kuvvetler için sar-
-fedecekleri büyük paraları yatırımlara sarfe-
derek ülke ekonomisinin hızlı gelişmesine önem
li derecede katkıda bulunmaktadırlar. Bir ör
nek olarak, Japonya ve Federal Almanya bu 
türlü ülkelerin başında gelmektedir. Ancak, bu 
iki ülke ve benzerleri ile Türkiye'nin geçmiş 
yıllardaki ve halen içinde bulunduğu şartlar 
kıyaslandığında, ülkemizin kendi kendine ye
terli olma zorunluğunu ortaya koyan sayısız 
faktörler karşımıza akmaktadır.. Türkiye'mi
zin sadece jeopolitik durumu dahi her bakım
dan bilhassa bugünlerde güçlü bir silâhlı kuv
vete sahibolmasını gerektirmektedir. Ayrıca de
mokratik rejimi benimseyen ve uygulayan yur
dumuzun ve rejimimizin çıkarları da bunu 
âmirdir. 

Bugün için Akdeniz'deki kuvvet dengesi 
ve Karadenizi Akdenize bağlayan Türk bo
ğazlarının önemi, yukarda işaret ettiğim gibi, 
'bütün bunlara ilâveten Orta Doğu'daki politik 
durum Türkiye'yi İkinci Dünya Har/bindeki şart
lardan çok farklı ve tehlikeli bir ortama sü-
rüklemöktedir. Netice olarak denıge Türkiye 
lehine değişinceye kadar, ekonomik şartları
mızın gerektirdiği düzeyin üzerinde, güçlü 
bir silâhlı kuvvete sahibolmak ziorunluğunda-
yız. Güçlü olmak, her şeyden önce yeterli de
recede savunma imkânlarını ifade ettiğine gö
re, muhtemel bir harbi karşılayacak derecede 
hazırlıklı olmamız kaçınılmaz bir zorunluk-
iur. 

Sayın arkadaşlar, 
iSavunma hizmetlerini rutin devlet hizmet

leriyle mukayese etmek, yurt savunmasını her 
an tehlikeye koymak demektir. Düşmanın ne 
zaman, nereden, hanıgi silâhlarla ve hangi ko
şullar altında yurdumuza tecavüzde bulunaca
ğını barış zamanında isaibetle kestirmek müm
kün değildir. Bu mülâhazalarla bazı konular
da aydınlanmak için sofralarımız olacaktır. Bil
hassa mühimmat konusunda. Bu konu uzun 

zamandan beri ele alınmış ve yapılan çeşitli bri-
finklerde ilgili hükümetlere duyurulmuş bir 
konudur. Vaktiyle yapılan çalışmalar meya-
nmda 1964 yılının Ağustos ayında, Millî Gü
venlik Kurulu ve Bakanlar Kurulunca, her yıl 
212 milyon Tl. nın mühimmat stokları için Mil
lî Savunma Bakanlığı bütçesine verilmesi ka
rar altına alınmış olmasına rağmen, o tarih
ten bu yana bu paranın ne derece verilip, veril
mediğini bilmek zorüluğundayız. Hal böyle ol
duğuna göre, bu stok zafiyeti: 

a) Eğitim ve araştırma ne dereceye ka
dar tesir etmektedir?. 

h) Depolama müddetlerini dolduranlar, 
yani yenilenmesi gerekenler için ne düşünül
mektedir?. 

c) iStoklarımızı NATO stoklarına ulaştır
mak ve yenilemeyi sağlayabilmek için yıllık ne 
kadar ödemeye ihtiyaç vardır ve elimizde bu
nu karşılayacak ne miktar tahsisat vardır? 

d) Gelişen teknoloji karşısında mühimmat
taki gelişmeleri takibedebiliyor muyuz? Ede
miyor isek bu açık nasıl kapatılacaktır? 

Sayın arkadaşlarım; 
iBu sorular, üzerinde hassasiyetle durulma

sı gereken konulardır. Son Hindistan - Pakis
tan harbini hepimiz- takibettik. Hiçibir yerden 
yardım alamayan Doğu Pakistan'daki 100 bin as
kerin tüfeklerini kaldırarak teslim oldukları
nı hayretle şahit olduk. Sebebi ne idi biliyor 
musunuz? Bir kelime ile, cephanesizlik. İkmal 
desteğini ve muharebe gücünü kay/betmeyen bir 
'birliğin teslim olduğu görülmemiştir. Stokla
rın tamamlanması hiç şüphesiz bugün düne na
zaran daha pahalı olabilir. Ama biz bugün de 
buna bir çare bulmazsak, yarın için söyleye
cek bir sözümüz olamaz. 

Bu, kabaca hesaplar, bugün, elimizde bu
lunan silâhların normal cephanesi içindir. As
kerî alandaki gelişmeleri yakından izleyen
ler bilirler ki, mühimmatda da silâhlara para
lel olarak süratli gelişmeler olmaktadır. Eğer 
müessiriyeti de artırmayı düşünüyorsak, bu 
^gelişmeleri ayrıca ve dikkatle takibetmemiz ge
rekir. 

üephane stokları sözü, hiç şüphesiz harb 
sanayiini hatırlatır. Vaktiyle Silâhlı Küvetleri
mizi besleyebilmek için askerî fabrikalar na
mı altında Millî Savunma Bakanlığına bağ-
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lı bir harb sanayii, bir de Bakanlık bünyesinde 
imalâtı Harbiye Dairesi kurulmuştur. Ayrıca 
bu sahada özel sektör kesiminde de çalışan
lar vardı. Çeşitli yerlerde ve dallarda faali
yet gösteren ve Bakanlığa bağlı bu fabrikalar 
İkinci Dünya Harbi içinde, top imaline kadar 
giderek zamanının en modern çalışmasını gös
termiş ve dünyanın en mükemmel barutunu da 
imal etmiştir. 5591 sayılı Kanunla bu başarılı 
kuruluş Millî savunmadan alınmış, bir devlet 
iktisadî teşebbüsü haline getirilmiştir. Bu Ka
nunun 2 nci ve 3 ncü maddelerine göre, harib 
sanayii ile ilgili aslî vazifesini bir tarafa bı
rakmış, ticari bir müessese haline getirilmiş
tir. 

özel ihtisas ve kabiliyet isteyen harb sa
nayii dalında kalifiye personelin de kaybeden 
MKE hizmetini yapamaz hale gelmiştir. Bugün 
eksik kapasite ile çalışır durumda, harb sana
yii dalında ise hemen hemen vazife bekleneme
yecek haldedir denebilir. 1968 yılından bu yana 
Silâhlı Kuvvetlerin 30 - 40 milyon liralık sipa
rişlerini karşılayamamıştır. Ayrıca bu zafiyet
leri giderici tedbir ve çalışmalar da tatmin 
edici değildir. 

Kıbrıs buhranı vesilesiyle 1964 senesinde 
bu konu Millî Savunma Bakanlığınca etüt et-
t4 ilmiş MKİünin h*"b sanayii :'e ilgili tersle
rinin ayrılarak eskisi gibi tekrar Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlı münhasıran harb sa
nayii sahasında çalışması konusunda hazırlan
mış bir rapor ilgili mercilere takdim edilmiş 
idi. Sonradan bu saihada girişilen çalışmalar 
meçhulümüz bulunmaktadır. Bu konu üzerin
de ne gibi bir neticeye varıldığını öğrenmekte 
hepimiz için fayda olduğu kanısındayım. 

Sayın arkadaşlar, 
Şimdi biraz da dış yardım kaynaklarından 

bahsetmek istiyorum. 
Bugün genellikle, hâkim olan fikir, Silâh

lı Kuvvetlerin muhabere gücünü idaresinin dış 
yardımlara bağlı olduğu merkezindedir. Halbu
ki bu konuda, basından takibedebildiğime ve 
Sayın Millî Savunma Bakanının Bütçe Komis
yonundaki beyanatına göre, yardımın yakan 
bir gelecekte kesileceği anlaşılıyor. Yardım 
kesildiği takdirde, Silâhlı Kuvvetlerimizin mu
harebe gücünü ayakta tutabilmek için, Hükü-
meltçe ne gibi tedbirler alınması düşünülmek

te ve planlanmaktadır? Bu önemli konuda da 
hassaten, Sayın Bakamn Yüksek Meclisi aydın
latmasını nca ediyorum. 

Yukardan beri arz ve izahına çalıştığım hu
susların bütçeye munzam tahsisat ilâvesini ge
rektiren konular olduğunu biliyorum. Ancak 
millî varlığımızın ve bütünlüğümüzün teminatı 
olan Silâhlı Kuvvetlerimizin muharebeye ha
zır durumda, kendisine düşecek görevleri yapa
bilmesinin, bu teklif ve temennilerime bağlı ol
duğu inancındayım. Bu inancıma Yüce Mecli
sin de katılacağında şüphem yoktur. 

Bakanlık bütçesinin % 97,8 ile 7 milyar 934 
milyon Tl. sun cari harcamalara ayıran bir sa
vunma bütçesi ile yatırımlara girişilemeyeceği 
de bir hakikattir. Her ne kadar bunun içinde 
bir savunma yatırımı olan eğitim ve öğretim 
ile personelin hazırlanması gilbi mânevi bir 
yaJtırımın da mevcudiyetini tamamen kaıbul et
mekle beraber, maddî olan kısımlarının da dik
kate alınarak gereken bütçe tedbirlerinin kuv
veden fiile çıkarılması da bir zaruret olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Bütün bunlann yanında Türkiye sathına ya
yılmış çeşitli sanayi dallarının harb sanayiine 
dönüşüm plânlarının yapılması, desteklenmesi 
ve ihtiyaç fazlası ordu mallarının satılması 
halinde, bunların da bedellerinin özel bir fona 
yatırılarak bu sahada kullanılmak maksadıy-
le 1176 sayılı Kanunda gerekli değişikliğin 
yapılmasında da bir zaruret vardır. 

Bu görüşlerimizin, Hükümet Programında 
yer alan, « (Silâhlı Kuvvetlerimizin savunma gü
cünün artırılması ve savunma sanayiinin ku
rulması») hakkındaki taahhütleri içinde de
ğerlendirilmesini rica ederim. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bütçe vesilesiyle ordu mensuplarımızın mo

ralleri ile ilgili bazı mevzuat, uygulamalar, 
sosyal ve ekonomik konulara da kısa kısa te
mas etmek isterim. 

Savaşta ve barışta Silâhlı Kuvvetlerimiz 
mensuplarının karacı, havacı, denizci olma
larına göre vazife hâlindeki maluliyet ve ölüm
lerinin ayrı ayrı nitelendirildiği hatalı bir ka
nun elan yürürlüktedir. Bunun süratle tashi
hi lâzımgelir. üç kuvvetten birer subay aynı 
görevde ve aynı anda malûl olsalar veya hayat
larını kaybetseler farklı işlemlere tabi tutul-
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duğu söylenmektedir. Bunun akıl, mantık ve 
hakkaniyet ile bağdaştırılması mümkün de
ğildir. 

Bir taraftan personel kanunları ile eşitlik 
tesis edilirken, diğer taraftan birtakım perso
nele çeşitli namlarla yan ödemeler getirilmek
te, askerî personel hem bunun dışında bıra
kılmakta, hem de en çok para alan Devlet per
soneli diye menfi bir propagandaya mâruz ka
larak, incitici davranışlarla karşılaşmaktayız. 
(Bunları önleyici bazı çalışmaların da lüzumu
na inanıyorum.. 

Ordu mensupları, hizmet süresince yurdun 
bir ucundan diğer ucuna 10 - 15 defa yer de
ğiştirmek mecburiyetindedir. îlk göç bir yan
gındır atalar sözünü hatırlayarak bu persone
lin sürekli görev yolluklarını bugünün zaru
retlerine göre ayarlamayı düşünmek mecbu
riyetindeyiz. Aksi takdirde yetişmiş birçok per
soneli kaybederiz. 

Subay ve astsubayların, bilhassa karangâh 
dışındaki görevlerin yemek saatleri, hizmet 
süresinin içine girmekte, diğer personel ka
zandan yemek yerken, bunlar çeşitli müşkü
lât ve bazen de imkânsızlıklar yüzünden mah
rumiyet içinde kâfi gıda alamamaktadırlar. Ya
şantıları daima beraber olan bu topluluğu, 
yemek zamanlarında da beraber olmalarını sağ
layacak bir hale getirmeliyiz. 

Birçok sivil müessese ve dairelerin tabl
dotlarının bütçelerden desteklendiği ve perso
nelinin sembolik bir bedel ile yemek yedikleri 
hepimizce bilinen bir hakikattir. Buna kıyas
la bir tedbir almadığımız bir yana, 1959 yı
lında tespit edilen tâyin bedeli tazminatının, 
aradan 13 yıl geçtiği ve hayat şartları % 130 
arttığı halde yeni bir ayarlamaya tabi tutma-
yışımız da ayrı bir konudur. 

^Büyük şehirlerde lojman inşası veya sa-
tmalınması ev bulamamaktan ileri geliyordu, 
Bugün değil. Ama mahrumiyet bölgelerinde 
mesken darlığı devam ediyor. Böyle olunca 
lojman tedarikini bu bölgelere kaydırmak ve 
teksif etmek zarureti vardır. Bunun yanın
da ne gariptir M, yukarda işaret ettiğim gi
bi lojman kira ve masraflarında da sivil - as
ker arasında aleyhte bir eşitsizlik olduğu gibi, 
lojmanlarda oturmayan komutanlardan oturu-
yormuş gibi kira ve masraf istendiği, söylen

mektedir. Eğer bu hakikatsa hem garip, hem 
de adaletsizliktir. Bunların da bertaraf edil
mesi icabeder. 

Sayın arkadaşlarım, 
İşaret ettiğim bu şikâyet konuları yanın

da birkaç konuya daha temasda fayda um
maktayım. 

Yurdumuz hizmet yönünden Doğu - Batı 
diye ayrılmakta ve Doğu hizmetinde Erzin
can - Erzurum ile daha Doğusu için aynı tarz
da üç yıl süre tanınmıştır. Değişen şartlar göz-
önüne alınarak ve çekilen mahrumiyet de de
ğerlendirilerek bu sürenin iki - üç arasında ye
nliden düzenlenmesinin yerinde olup olmaya
cağının düşünülmesini rica ediyorum. Bunun 
yanında kıta ve kararlgâh hizmetinin de eşit tu
tulmasının yarattığı hoşnutsuzlukların da bu 
arada düşünülmesinde ve bunlara da'ha âdil 
çözüm yolları aranmasında zorunluk olduğu 
kaııısındayiiii, 

Yıllarca hazırlıktan sonra 1967 de yürür
lüğe giren Askerî Personel Kanunu, o günden 
bugüne, birkaç defa değişikliğe uğramıştır. 
Kanunun ilk şekli ile getirilen terfi sistemi 
de hiçbir uygulama görmeden değiştirilmiş, 
birçok ihtilâf ve huzursuzluklara sebebiyet ver
miştir. Bu değişikliklerin ülkemiz şartlarına 
ve yarleşmiş hukuk ilkelerine uygım olmasını, 
huzursuzluk yaratmamasını dilerim. 

Personel Kanunundan bahsederken sicil yö
netmeliğinin tadiline de temas etmek isterim. 
Kanaatimce yeni yönetmelikteki, sicil amir
liği müessesesinin, ikiden üçe çıkarılması hem 
kanuna aykırı düşecek, hem de bazı aksaklık
lara sebebiyet verecektir. Bu endişelerimizin 
samimiyetle kabulünü ve konunun üzerinde bir 
kere daiha durup düşünülmesini rica ediyoruz. 

Bayın milletvekilleri, 
Her işin başı sağlıktır sözüne, biraz geç 

de olsa, sözlerimi bitirmeden önce Yüksek mü
saadenizle temas etmek isterim. 

Askerî personelin kuvvet ve kudretini mu
hafaza ve idame ile görevli askerî tataJbet ve 
müesseselerinin bir sarsıntı geçirmekte oldu
ğu aşikârdır. Her gün sağlık personelinin or
dudan ayrıldığını öğreniyoruz. Nitekim, bu
günkü doktor kadrosunun 1/3 oranında 600 - 700 
kişiden ibaret kaldığı, hatta son günlerde da
ha aşağı düştüğü bu görüşümüzü teyidetmek-
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tedir. 1 milyona yakın asker ve sivil kişinin 
sağlık sorumluluğunu bu kadar kimsenin ta
şıyamayacağı ortadadır. Bir taraftan da ba
zı sağlık merkezlerinin kadrosuzluk yüzünden 
kapatılması, çalışamaz hale gelmesi ve yer 
yer merkezleştirmeye gidilmesi gibi haller bu 
sıkıntıyı artırmaktadır. Askerî tababetin yük
sek eğitim merkezi Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi de aynı zafiyettedir. 6998 sayılı Kanun 
ile Bakanlığa bağlı Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi, kuruluş ve çalışması bu kanun ve bu
na dayalı olarak çıkarılan nizamname ile ve 
talimatnamelerle yönetilir. Vaktiyle Bakan
lık bu kaynaktan aldığı yetkilerle Gülbane-
nin, gelişen idare ve bilim ve bir reorganizas-
yona mulhtaeolup olmadığını araştırmak mak-
sadıyle NATO İlmî istişare Heyetimden yük
sek seviyeli bir heyete gereken incelemeleri 
yaptırmıştı. Bu heyet, NATO standartları için
de personel, eğitim ve idare bakımından tak-
dirkâr bir rapor ile tavsiyelerde bulunmuşlar 
idi. 

Şimdi bunun bir yana bırakılıp başka bir 
düzen verilmesinin, özel eğitim maksadıyle 
dahi sivil hasta kabul edilmemesini anlamak 
güçtür. Bunun, personel üzerinde müesseseden 
soğutucu bir tesiri olduğunu, ayrılanlardan 
dinlemekteyiz. Diğer taraftan maaş ve üçret-
retlerin kifayetsizliği, sivil arkadaşlara na
zaran yan ödemelerden mahrumiyet askerî 
tababetin cazibesini kaybettirmektedir. Yurt 
çapında şöhret yapmış kişilerin ayrılması, mü
essese için büyük kayıptır. 6996 sayılı Kanu
nun 49 ncu maddesinin tadili ile ve Danıştay 
kararı alarak rütbeleri generalliğe yükselti
lenlere kadro sağlanmıştır. Bunlar da general 
olmuşlardır. Danıştaya başvurmayan daha 
kıdemliler, bunlardan hiç farkları olmadıkla
rı halde albaylıkta kalmışlar ve maiyet duru
muna düşmüşleridir. Doçent ve profesörler bu 
düzen içinde bulundukları noktadan ile*£ git
mek için ne akademik kariyerde, ne rütbede 
ümitlidirler. İşte bu ilgisizlik sebebi de ayrıl
ma ve huzursuzluk amilleri ortaya çıkmakta
dır. Sayın Bakanlığın ve bütün ilgililerin bu 
hassas ve nazik konu üzerinde önemle dura
caklarını ümit ediyoruz. 

Anayasa gereğince değiştirilen veya yeniden 
tanzim edilen kanun tasarılarının vaktinde Mec

lise sevkedilmiş bulunmalarını takdirle karşı
larken. 

îaşe Kanumunun da unutulmaması lâzımı 
ıgeldiğine işaret etmek isterim. Yüksek As
kerî Şûra Kanununun da yeni şartlara ve icap
lara uytguaı olarak biran evvel Meclise şev
kini, beş seneden beri sOnuıç alınamayan 1005 
sayılı Kanunun, gözleri yaşlı İstiklâl Savaşı 
gazilerinin ıstıraplarının dindirilmıesi içini uy
gulamasının süratle bitirilmesini temenni ede
riz. 

BAŞKAN — Sayın Sancar, bir dakikanız 
kaldı «fendim. Lütfen toparlayınız. 

İLHİAJMİ SANöAflR (Devamla) — Efendim, 
benim de az kaldı, bitiriyorum. 

ISayın milletvekilleri, Millî ISavunma büt
çesinin hudutsuz ihtiyaçlar, çok dar imkan
lar iiçinde dikkat ve titizlikle hazırlandığını, 
IBütçe Komisyonunda verilen biligilerdein öğ
renmiş bulunuyoruz. Burada Bakanın ifade 
ettiği gilbi «'Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu 
istek de sınırlı bir idame bütçesi niteliğini 
taşımakta, Silâhlı Kuvvetlerimizin etkinliğini 
dalha da geliştirici bir düzeye ulaştıramamak-
tadır.» 

Hakikaten durulm buldur. 
Bu kanaat ve fikirlere katılmamak da müm

kün değildir. Bunun için 1972 ve 197ü büt
çelerindeki oranlara kısaca bir giöız atmak kâ
fidir kanısındayım ı: 

1972 malî yılı Devlet bütçesi, 1971 malî 
yılı Devlet bütçesine nazaran % 35,64 ora
nında artarken, Millî Savunma bütçesi de aynı 
oranda artmamış, ancak % 13,47 oranında bir 
artış göstermiştir. Bir başka açıdan baktığı
mızda, 1^71 yılı Devlet bütçesinden, Millî Sa
vunma bütçesi % 19 külsur bir pay alırken, 
Ibuigün elimizdeki 19712 bütçesinin % 3 küsur 
azalarak % 16,2 oranında bir pay almaktadır. 
Bütün bu> rakamlar göstermektedir M, bütçe
nin hazırlamışında, tam manası ile tasarruf 
fikri hâkimdir. Bütçenin karakterini böy
lece tespit ettikten sonra artık diğer rakam
larına değinmenin pratik bir yararı1 yoktur. 
Bu itibarla burada sözlerime son vermek isti
yorum. 

iSayın milletvekilleri, 
Büyiük Atatürk, Ordudan yani Silâhlı Kuv-

İ vetlerden bahsederken aynen «lOrdu; insanca 
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ve müstakil yaşamaktan başka gayesi olmayan 
milletin, aynı ideale bağlı ve yalnız onun em
rine talbi ve sadık öz evlâtlarından mürekkep 
muhterem ve kuvvetli bir heyettir.» diyor. 

1961 Anayasamız, Silâhlı Kuvvetlerimiain 
(başkomutanlığını, millî egemenliğin ilkesi ve 
parllömanter sistemin bir gereği olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin manevî varlı
ğına 'bağlıyor, 

lAiziız Atatürk'ken gelen fau ideal, hizmet 
emir ve komuta zinciri, millî varlığımızın her 
.türlü teminatını teşkil ediyor. 

!Bu duygularla Yüce Meclisin manevî var
lığında, Millî Savunma teşkilâtımızı, Silâhlı 
Kuvvetlerimizi, partim adına en derin saygı
larımla selâmlar, başarılar dilerim. Sağolun. 
varolun. (O. H. P. sıralarından alkişlar.) 

MEHMET EMİN DURUL (Devamla) — 
(Evet efendim. 

(BAŞKAN — Buyurunun efendim. 
MEHMEIT E H DURUL (Devamla) — 

(Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
(Adalet Partisi Grulbu adına 19172 malî 

yılı Millî Savunma bütçe tasarısı üzerindeki 
eleştirilerimizi ve temennilerimizi arz edece
ğim. Bu eleştirilerimizi, bütçe taisarısuıan ka
rakteristiği, yapısı ve kapsamı bakımından 
olduğu kadar, savunma politikamız yönünden 
de içinde bulunduğumuz şartlan dikkate ala
rak mümkün ol'duğu kadar kısa ve sade bir 
üslûp içinde 5 anaibölüm halinde ifade et
meye çalışacağım. 

iSayın milletvekilleri; 
(Birinci bölüm, 1964 yılından bu yana klâ-

ısiJk bütçe tertibinden çıkarak, her sene bira<z 
û:ha, püogram - (bütçe olan, Millî Savunma 

(bütçeleri diyefbiiiriz ki, (bu sene bu tekamülün 
talfaiî son/ucu olarak her yönlü ile tam mo
dern program - bütçe veyahatta malî plan hü
viyetine kavuşmuştur. Mübalâğasız tam bir sa
mimiyetle ifade ediyorum ki, bu (bütçe Ibaş-
ka hiçjbir Bakanlıkta olmadığı şekilde ayrıntılı 
ve gerçek İhtiyaçlara göre çok değerli bir 
etüt ve inceleme sonucu bir program - bütçe 
halinde hazırlanmıştır. 

IBütçede, 1923 Cumhuriyetimizin ilk Millî 
Savunma bütçesinden itübaren bütün Millî Sa
vunma bütçeleri mukayeseli olarak Devlet toüt-
ıçesinin içindeki yerleri, oraritılanyle birlikte 
(belirtilmiştir. Slon olarak 1971 bütçesi ile bu 
yılki 1972 bütçesi artış ve azalışları, nedenleri 
teferruatıyle birlikte gösterilmiş olarak Yüoe 
Meclislere sunulmuştur. 

Böylece toiçlbir müıpJhemiyet kalmadan mü
kemmel bir bütçe hazırlayan Millî Savunma 
görevlilerine teşekkür ve takdirlerimizi suna
nız. 

Sayın milletvekilleri, §imdi bütçenin Devlet 
bütçe tasarısı içindeki yerinden de bir nebze 
bahsedeceğim. 

Ödenek toplamı 8 110 000 000 Türk lirası 
olan bütçenin yüzde 97,8 cari, yüzde 1 yatınm, 
yüzde 1,2 de transfer harcamalarına ayrılmış
tır. Devlet bütçesi içindeki yeri yüzde 16,2 dir. 
Her ne kadar 1971 bütçesine nazaran 963 000 000 
Türk liralık bir artış varsa da 1972 deki artan 
cari masraflar dikkate alındığı takdirde 1972 
bütçesi 1971 e nazaran artmış denemez. 

Bu sebeple bu 1972 bütçesi de geçmiş yıllar 
bütçeleri gibi bir gelişme bütçesi değil, bir ida
me bütçesi vasfını devam ettirmiştir. Gerçi Sa
yın Bakan, Karma Bütçe Komisyonunda, yatı
nm hizmetlerinin bazılarının cari harcamalar ara
sında gösterildiğini ifade etmiş, - yapı, büyük 
onarımlar, gemi yapım ve onanmlan, tersane 
giderleri, hava meydanlan yapım ve onanmlan 
ve saire gibi ise de, ancak turizm, konut, sağ
lık ve eğitim tesisleriyle ilgili olduğunu - açık
lamıştır, yatırımlan. 

Yine bu oran çok azdır. Onun için her çare
ye başvurarak yatırım oranının yükseltilmesine 
çalışılmalıdır. 

İkinci bölüm: 
Sayın milletvekilleri, bu bölümde kısaca 

Türkiye'nin savunma politikasının gerçek ne-

IBAŞKAN — Sayın Sancar, grubunuza tef
rik edilmiş olan ikimıoi ek 10 dakikalık sürenin 
5 dakikasını kullanmış oldunuz, efendim. 

Şimdi Adalet Partisi Grulbu adma Sayın 
Durul, buyurunuz efendim. (A. P. li milletve
killerinin alkışlan arasında kürsüye geldi.) 

BAŞKAN — Sayın Durul, sürenin tamamı
nı mı kullanacaksınız? 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET EMİN 
DURUL (Denizli) — Hayır, Sayın Başkanım, 
20 dakika kâfi gelecektir. 

(BAŞKAN — Yani 20 dakikasını kullana-
caksmıız. 
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denlerini ve içinde bulunduğu şartlar karşısın
da gittikçe artan jeopolitik önemi ile çok kri
tik bir durum içinde olduğunu belirtmeye çalı
şacağım. 

Sayın arkadaşlarım, NATO'ya girdiğimiz 
1952 yılından beri tam 2Q yıl geçmiş ve bu ko
nuda da pek çok eleştiriler de yapılmıştır. Ben 
bunları tekrar etmeyeceğim. Ancak 1965 ten son
ra NATO Devletleri bloku ile Sovyet Rusya ve 
Varşova PaJkti Devletleri bloku arasında ter-
mo - nüleer silâhlardaki güc dengesi veya son 
zamanlarda çok kullanılan deyim ile dehşet 
dengesi meydana geldikten sonra 1967 Arap - is
rail Savaşı sonucu hâsıl olan durum içinde Tür
kiye'nin NATO ya girmesinin ne kadar isabet
li olduğu bir kere daha meydana çıkmıştır. 

1967 Arap yenilgisi, Sovyetler Birliğinin 
Birleşik Arap Cumhuriyetleriyle daha sıkı siya
sî, ekonomik, askerî ve teknolojik işbirliği yap
masına ve bunun sonucu olarak da Sovyetler 
Birliğinin Akdenize inmesine Suriye, Mısır, Ce
zayir kıyılarında deniz üsleri kurmasına sebe-
bolmuştur. Nitekim, NATO Güney - Doğu Kuv
vetleri Komutanı, 13 . 1 . 1972 de Londra Kra
liyet Enstitüsünde yaptığı bir konuşmada, Sov
yet Rusya'nın Akdenizdeki deniz kuvvetleri var
lığının artık daimî bir kuvvet olarak kabul edil
mesi gerektiğini resmen ifade ve ilân etmiştir. 

Halen Akdenizdeki Sovyet Deniz Kuvvet
leri Amerikan Deniz Kuvvetlerinden sonra ikin
ci büyük deniz küvetidir. 

Muhterem milletvekilleri, bu kısımda sırası 
gelmişken deniz ile ilgili bazı gerçekleri hatır
lamamız lâzımdır. 

1. «Denizlere hâkim olan dünyaya hâkim 
olur» derler. Yüzyıllardır bir kara Devleti olan 
Sovyet Rusya, ikinci Cihan Harbinden sonra bu 
gerçeği kavramış ve bütün gücü ile denizlere yö-
nelımigtir. 

Koca Osmanlı imparatorluğu, inebahtı De
niz mağlubiyetinden sonra deniz hâkimiyetini ve 
arkasından da üç kıtada devam eden egemenli
ğini kaybetmiştir. 

Bugün Türkiye, hem boğazlara sahip, hem 
de üç bir yanı denizle çevrili olup, dünya ülke
leriyle, özellikle en güçlü müttefikleriyle olan 
bağları denizden sağlanmaktadır. Dahası var. 
Türkiye Ortak Pazara girmiştir. Ortak Pazar 
devletleriyle olan irtibatı denizlerdendir, iç ve 

dış ticaretimizin büyük oranı, açık ve deniz kıyı 
ulaştırmasiyle yapılmaktadır. Bu sebeplerle gün 
geçtikçe Türkiye'nin güvenliği daha çok ve da
ha ciddî bir şekilde denizlerden tehdidedilme te-
ımayülündedir. Şu halde diyebiliriz M, NATO 
içinde ve dışında Türkiye'yi yaşatacak kan da
marlarını ve Türkiye kıyılarının güvenliğini sağ
lamak ve idame etmek, Türkiye'nin millî savun
ma politikasının temel sorunlarından biridir. 
Bunun için, denizci karakterde bir millet ola
bilmek için her çareye başvurmak zorunda
yız. 

Diğer taraftan, bloklar arasındaki dehşet 
dengesi karşısında NATO'nun esnek mukabele 
ve tırmanma stratejisini kabul etmesi, klâsik 
silâhların tekrar önemini artırmıştır. 1967 
Arap - israil Savaşı, sürüp giden Vietnam Sa
vaşı ve en son Hindistan - Pakistan Savaşı bu 
gerçeği ispatlamaktadır. Şu halde; Doğu ve Ba
tı blokları arasında çıkacak herhangi bir çatış
ma, nükleer savaşa dönmeden evvel, arada bir 
veya birkaç devletin kaderi klasik silâhlarla 
yapılacak savaşlara bağlı olacaktır. Bu ihtimal, 
bizim için de başta düşünülmesi gereken bir hu
sustur. Arap - israil Savaşının yeniden başla
ması için hemen her gün yeni demeçler veril
mekte ve nerede ise başlama günün Sovyetler 
Birliğinin tâyinine bağlı olduğu açıkça ifade 
edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebe

tiyle savunma politikamız hakkında NATO ve 
diğer ittifak ve anlaşmalarımıza dair çok şey
ler söylenebilir; fakat şunu açıkça ifade edelim 
ki, milletçe çok iyi bildiğimiz ve inandığımız 
en mühim şey şudur: Orta - Doğu hâkimiyetini 
tam gerçekleştirmek için Türkiye'yi, açıktan 
bir savaş veya zorlama ile kendi taraflarına çe
kemeyen milletlerarası komünizm faaliyetleri, 
iç anarşik olaylar ve kardeş kavtgalariyle Tür
kiye'de bir aşın sol rejimi kurdurmak suretiyle 
bu hayallerini gerçekleştirmek istemektedirler. 
Birkaç yıldır iç bünyemizde azgınlaşan anarşik 
hareketlerin tümünün kaynağı, tertipçisi ve 
taJhrikçilerinin dayandığı amaç budur. 

Sayın Başbakan Nihat Erim, bu yüce kür
süden birkaç defa; «Türk Devleti, kökü dışarı
da olan bir komplo ile karşı karşıyadır.» buyur
dular. işte bu komplo, biraz evvel arz ettiğim 
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husustur. Ne yazık ki, bazı siyasî kuruluşlarla, 
bazı siyasiler, bu azgın anarşik olayların ne
denlerini bidayette tamamiyle Adalet Partisi 
iktidarının davranışlarında aramış ve Adalet. 
Partisini suçlamışlardır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Fakat, bugün gerçek nedenle
rin, tamamen yukarda ifade ettiğim gaye ve he
deflerden dolayı olduğu delilleriyle ortaya dö
külmüş, Türk Milleti bu gerçeği bir defa daha 
öğrenmiş bulunmaktadır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Belli değil, 
belli değil orası. 

MEHMET EMİN DURUL (Devamla) — Onun 
için biz Adalet Partisi olarak diyoruz ki; Türk 
Devletinin yeri Batı blokunda, Batı blokundan 
başka bir blokta olamaz. 

Rejimimizin şekli de, insan haklarına daya
lı demokratik Cumhuriyetle idareden başka bir 
idare şekli olamaz. Bunun başka türlüsü de söy
lenemez. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu bölümü de böylece bağladıktan sonra 

üçüncü bölüme geçiyorum. 
Muhterem arkadaşlarım; bu bölümde Silâhlı 

Kuvvetlerimizin yeniden bir reorganizasyona ta
bi tutulması ihtiyacı ve Silâhlı Kuvvetler ara
sında bir orantının yeniden tayin ve tespit edil
mesi lüzumuna işaret etmek istiyorum. 

Memnuniyetle söyleyebiliriz M, Genelkur
may Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığının 
gförev ve yetkilerini düzenleyen Kanunun 1970 
yılında çıkarılmasundan sonra, Silâhlı Kuvvet
lerimizde arzu ettiğimiz ve beklediğimiz reorga-
nizasyon çalışmaları başlamıştır. 

kesin olarak halledilmelidir. Bizce en önemli me
sele kalkınma içinde ve dış yardımlardan da us
talıkla faydalanmak suretiyle Silâhlı Kuvvetle
rimizin, milletimizin güvenliğini sağlacak bir 
seviyeye yükseltilmesi meselesidir. 

Dış yardımların azaldığını ve bir gün, bel
ki de birkaç sene sonra tamamen sona ereceğini 
asla unutmamalıyız. Her gün çevremizde savaş 
marşları çalınır ve söylenirken, bir yurt parça
mız olan Kıbrıs'da küstahça ve sinsice Enosis 
mitingleri düzenlenirken, elbette bizim savunma 
gayretlerimizi süratle artırmak mecburiyetinde 
olduğumuz bedihidir. Milletçe duyulan bu za
ruretler neticesinde dir ki, Deniz ve Hava Kuv
vetlerimizi süratle güçlendirmek için, vakıflar 
kurulmuş ve milletçe büyük desteğe mazhar ol
muşlardır. Bu vakıfların kurulması ve gerçek-
leştirilmıesinde öncülük eden Deniz ve Hava Kuv
vetleri kumandanlıklarına bu teşebbüslerinde 
daha üstün basanlar dileriz. Bu faaliyetlerini 
de şükranla karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi, biraz da millî harb sanayi konumuza 

tamas edeceğim. Milletçe mutlak önemi benim
senen bu konuyu, Adalet Partisi, millî savunma 
politikamızın temel ilkelerinden biri olarak tes
pit ve ilân etmiştir. Ancak, malî ve teknolojik 
imkânların ışığı altında bu sanayi kolunun ağır 
sanayi ve çelik istihsali ile birlikte müşterek 
projeler halinde arzulanan seviyeye geliştirile
bileceğine inanıyoruz. Zira, çağımız savaşları 
bir nevi malzeme ve motor savaşıdır. Bu sebep
le, yalnız Millî Savunma emrinde çalışan ve ku
rulacak olan birkaç fabrika ile tam millî bir 
harb sanayii kurulmuş olacağını güven verici 
bulmuyoruz. Onun için bu sanayi kolu, modern 
teknolojinin meydana getirdiği harb silâh, araç 
ve gereçlerini tümü ile yapabilmek için ağır ve 
hafif millî sanayi içinde kombine ve koordine 
bir çalışma ile mümkün olacaktır. Büyük bir
kaç devlet hariç, diğer devletler harb sanayii 
bakımından kendi kendilerine yeterli değildir. 
Bu sebeple, bizim de harb sanayimizi kendi öz 
kaynaklarımıza ilâveten dost ve müttefik yar-
dımlarıyle süratle kurmamız gerekmektedir. Bu 
amaçla girişilen gayretler şayanı takdirdir. 
Yalnız, bir husus unutulmamalıdır; mevcut tek
mil sanayii kollarımız lüzumu halinde süratle 
harb malzemeleri, araç ve gereçleri yapabilecek 

Sayın Millî Savunma Bakanı, Karma Bütçe 
Komisyonunda ve Senato müzakerelerinde bu 
hususta gerekli bilgilerle geniş izahat vermiştir. 
Bunları memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, bi
zim yukarda ikinci bölümde anlatmaya çalıştı
ğımız Türkiye'nin nazik durumu karşısında bu 
faaliyetlerin gerek muharip birliklerde ve ge
rekse lojistik birlik ve tesislerde süratle tamam
lanmasını temenni ediyoruz. 

Her üç kuvvetimize ait birliklerimizin hare
ket kabiliyeti ve ateş kudretinin artırılmasına 
ait çalışmaları Genelkurmayımız en iyi şekilde 
düşünüp gerçekleştirecektir. Bu arada NATO 
emrindeki kuvvetlerle, millî birlikler problemi 
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şekilde barıştan itibaren planlanmalı ve bir ge
çiş için her türlü etüt, proje ve tadilât malze
meleri hazır olmalıdır. Bu hususun da Genel
kurmayımız ve Millî Savunmamızca düşünülüp 
planlandığına inanıyoruz. Yoksa; süratle yapıl
malı. Hatta en küçük bir atelyenin bile, savaş
ta ne yapacağı tespit ve tayin edilmiş olmalı
dır. 

Çok değerli milletvekilleri, 
Kuvvetlerin orantısı konusuna geçiyorum. 

Bumdan da şu hususu kastediyoruz: 
Bugün jeopolitik durumumuz ve millî savun

ma politikamız muvacehesinde; Kara, Hava ve 
Deniz Kuvvetlerimizi bir yüzde orantısına vu
rursak; yani tümünü yüz kabul edersek, bunun 
yüzde kaçı kara, yüzde kaçı hava ve yüzde ka
çı denizdir; o zaman görülecektir ki, Hava ve 
Deniz Kuvvetlerimiz çok azdır. 

Bırakalım ikinci Dünya Savaşını, Arap - is
rail Savaşı, hele dün biten Hindistan - Pakistan 
Savaşı hava ve deniz kuvvetlerinin önemini bir 
defa daha artırmıştır. 

Deniz Kuvvetlerine ait görüşümüzü yukarda 
kısaca izah ettim. Hava Kuvvetlerine aidolan 
ihtiyacımız da buna benzer. Hava ve Deniz Kuv
vetlerimizi kurmanın çok pahalı bir iş olduğunu 
biliyoruz; fakat her şeye rağmen Türk Genel
kurmayı, bu orantı hususuna parmak basmalı, 
icaJbederse müttefiklerinin dış yardımlarını da
ha geniş ölçüde bu istikamette geliştirmelidir. 
Hülâsa, sorumlu kademelerce, millî savunmamız 
için her türlü tesirin dışında millî stratejimize 
ve millî bünyemize en uygun bir şekilde bu 
orantı tespit edilmelidir. Yüce Meclislerin ve 
Hükümetin de bu konuda sorumlu olduğu unu
tulmamalıdır. 

Kara Kuvvetlerimizle ilgili önemli gördüğü
müz bir noktayı da arz edeceğim. 

Devlet Karayollarımızın bugünkü durumu 
şüphesiz geçmiş yıllara nazaran çok şayanı şük
randır; amma bir savaş hali için asla kâfi de
ğildir. Kapasite ve altyapı itibariyle nispeten 
düşüktür. Zırhlı motorize çevik birliklerin, stra-
jik ve taktik alanda süratle kullanılmalarına 
tam imkân verecek durumda değildir. Bilhassa 
bizim gibi motorize ve çevik birliklerini çok oy
nak bir şekilde kullanmak mecburiyetinde olan 
ordular için yol, her şeydir. Bu bakımdan, yük
sek yapım gücü olan Karayolları Teşkilâtımız 
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ile Kara Kuvvetleri istihkâm ve Lojistik Birlik
lerinin koordine edilmiş bir işbirliği ile önplan-
da stratejik anayollarımızın süratle tamamlan
ması mecburiyeti olduğuna kaaniiz. Esasen, ka-
rayollarımıza bir yıllık tam çalışma gücü için 
kâfi para ayıramıyoruz. Bu sebeple, düşük 
randımanla çalışan bu modern ve güçlü teşkilâ
tımızın, azamî randımanla çalışmak ve yurda 
daha büyük hizmetler yapması imkânı sağlan
mış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu bölümde de kısaca personel politikası, 

eğitim ve altyapı, lojistik tesislere ait görüş ve 
temennilerimizi belirtmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; askerlikte bir söz var
dır: «Bir ordu bir veya birkaç muharebeyi kay
bedebilir; ama esas olan ordunun harbi kaybet
memesidir.» Bunun için, bilhassa bugünün savaş
larında her türlü zaiyat çok olacaktır. Hangi 
millet veya milletler grubu bu zayiatlarını daha 
süratle telâfi etme ve yenileme imkânlarına 
sabibolurlarsa, yani lojistik hizmetleri daha ça
buk ve daha uzun süre devam ettirebilirlerse 
savaşı o taraf kazanır. 

Birinci, ikinci Cihan savaşları, hatta son 
Arap - İsrail Savaşı, Hindistan - Pakistan sa
vaşları öyle olmuştur. Bu bakımdan Millî Savun
ma Bakanlığının son zamanlardaki sefer stok
ları tamamlama gayretlerini memnuniyetle kar
şılıyoruz. 

NATO'ya girdiğimiz 1952 yılından bu yana 
eğitim sistemimizde çok değişik şekiller olmuş
tur. Bunun da biran evvel millî askerî gelenek
lerimize ve günün modern savaş isteklerine gö
re istikrarlı bir duruma getirilmesi çok şayanı 
arzudur. 

Barış zamanlarında Silâhlı Kuvvetlerde tec
rübe ile belirmiş bir temayül vardır. O da şu
dur : Barışta ekseriya karargâhlar daima büyür. 
Kıtaları, savaş eğitiminden başka hizmetlerde 
kullanma hevesi artar. Halbuki, kumandanların 
bu hal ile mücadelesi esastır. Çünkü, askerlik
te yine bilinen bir kaide vardır; «kıtalar ka
rargâhlar için değil, karargâhlar kıtalar için
dir.» 

Eğitim faaliyeti: Eğitimi kifayetli olmayan 
ordular bunun bedelini ağır öder, kanla öder. 
Bilhassa modern silâh ve araçları mahdudolan 
ordular, bu noksanlarını eğitimle telâfi ederler. 
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Tarihimizde bunun çok misalleri vardır. Ve bü
tün dünya bilir ki; «Türk ordusunun iyi eği
tildiği ve iyi sevkü idare edildiği takdirde yene
meyeceği hiçbir kuvvet yoktur.» Silâhlı Kuv
vetlerimiz, eğitime büyük önem vermektedir. An
cak, verdiği bu önemin, dünyanın bugünkü gö
rünümü içinde daha artırılmasını temenniye şa
yan buluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu bölümde, modern çağın icabı olarak Si

lâhlı Kuvvetlerimizin moral yönü, propagandası 
ve halka olan sosyal ve kültürel münasebetleri 
hakkında yine bazı görüş ve dileklerimizi ifade 
ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Durul, iki dakikanız kal
dı efendim. 

MEHMET EMİN DURUL (Devamla) — Be
nim de o kadar süreye ihtiyacım var efendim. 

Değerli arkadaşlarım; hemen kaydedeyim 
ki, Silâhlı Kuvvetlerimizin sosyal yaşantıları 
için G-enelkurmayımızla Millî Savunma Bakan
lığımız, bütçemize göre âzami fedakârlığı yap
maktadır. Şüphesiz, yapılanları kâfi bulmuyo
ruz; ama bugünkü millî gücümüze göre daha 
ileri gitmek için büyük gayret sarf edilmelidir. 
Konut, lojman, asker ve Millî Savunma emrinde
ki personel çocuklarının okuma imkânları, din
lenme kampları, sosyal yardımlaşma kurumları 
ve diğer bazı hizmetler memnuniyet verici bir 
şekilde gelişmektedir. 

Bunların dışında, öteden beri üzerinde ehem
miyetle durduğumuz hepimizce bilinen bir ko
nuya tekrar değinmek istiyoruz. Bu da, ordu 
yahut Silâhlı Kuvvetlerle harb münasebetleri
dir. 

özellikle içinde bulunduğumuz zamanda bu 
konunun dikkat ve itina ile üzerinde durmak 
mecburiyetindeyiz. Çünkü; bir milleti içinde fet
hetmek için düşmanlarının seçecekleri en mües
sir çare ve metod, o milletin ordusu ile arasını 
aJçmak, birbiriine tepeden bakan hale getirmek
tir. 

Esefle söyleyeyim ki Türkiye'de bu gayret
ler bugün devamlı olarak sarf edilmekte ve hat
ta yalnız milletle ordu arasında değil, bizzat 
ordunun içinde bile çok az da, olsa huzursuzluk 
çıkarılmak istenmektedir. İşte bu zararlı faali
yetlerin kökeninden hep yukarda bahsettiğimiz 
o meşum milletlerarası komünizm komplosu yat

maktadır. Bu meşum faaliyetleri önlemek için 
Silâhlı Kuvvetlerimizin gösterdiği hassasiyet ve 
aldığı ciddî ve cezrî tedbirler her türlü takdi
rin üstündedir. Bu bakımdan Türk Milleti, Türk 
millî müesseseleriyle birlikte kahraman Silâh
lı Kuvvetlerine müteşekirdir. 

Diğer taraftan, Silâhlı Kuvvetlerle milletin 
kaynaşıp birbirini tam anlaması için hassaten 
üniversite gençliğimizin, aydınların, halkın as
kerî mefahirimizi, askerî tarihimizi, emsali hiç
bir dünya milletine nasibolmayan eşsiz zaferle
rimizi, insanüstü kahramanlıklarımızı, tek ke
lime ile Türklüğü bütün ihtişamılye bol bol oku
yup öğrenebilmesi için, üniversite şehirlerimiz
de, orduevlerinin münasip yerlerde askerî ki
taplıklar açılmalıdır. Bu suretle isteyen her
kes buralarda gizli olmayan ve bilhassa biraz ev
vel işaret ettiğim tarihî kitapları, dergileri oku-
yabilmelidh\ 
nasibolmayan eşsiz zaferlerimizi, insanüstü kah
ramanlıklarımızı, tek kelime ile Türklüğü bütün 
ihtişamiyle bol bol okuyup öğrenebilmesi için, 
üniversite şheirlerimizde, orduevlerinin münasip 
yerlerde askerî kitaplıklar açılmalıdır. Bu su
retle isteyen herkes buralarda gizli olmayan 
ve bilhassa biraz evvel işaret ettiğim tarihî ki
tapları, dergileri okuyabilmelidir. 

Aryıca, buralarda askerî filmler gösterilme
li, konferanslar verilmeli, sergiler düzenlenme
li ve böylece her çeşit yayın vasıtalarıyle büyük 
bir moral seferberliği temin edilmelidir. 

Keza, radyo ve televizyonlarımızda kahra
manlık ve hamasî sohbet saatleri programlara 
tekrar konulmalıdır. 

Üzülerek ifade edeyim ki bugün bu değindi
ğim konular bakımından Silâhlı Kuvvetlerimiz 
çok içine dönük bir vaziyettedir. Genelkurmay, 
Millî Savunma Bakanlığı ve Silâhlı Kuvvetle
rimizin basımevleri ve kitaplıkları vardır ama, 
buralardan çok mecbur olmayan kişiler hariç, 
gençlik, aydınlar, öğretmen ve halk gerektiği 
gibi faydalanamamaktadır. Bu halin ıslahı ge
rekil'. 

Türk istiklâl Harbi Tarihi üç - dört sene 
evvel basılıp bitmiştir. Satış da serbesttir, giz
liliği de yoktur, bilâkis iftihar ve gurur şahese-
rimizdir; lâkin dışarda hiçbir kitapçıda satıl
maz. Bu eserin geniş ölçüde tam takım halinde 
her yerde satışının temin edilmesi lâzımdır. Has-
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•saten J^illî Eğitim Bakanlığı Yaymevlerin-
de„, 

Çok değerli bir harb tarihî hocamız olan Sa
yın Genelkurmay Başkanımız ile Millî Savunma 
Bakanımızdan bu temennilerimizin gerçekleşti
rilmesini bekliyoruz. 

Bu suretle Silahlı Kuvvetlerimizle milleti
mizin ve gençliğimizin birbirini daha iyi anla
ması ve daha sıkı kaynaşması temin edilerek 
bizi içerde parçalamak isteyen her türlü muzır 
akım ve faaliyetlere karşı, tarihimize yakışır 
şekilde, daha güçlü olarak karşı koyabiliriz. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, sözlerimi bura
mda tamamlarken 1972 yılı Millî Savunma Büt
çesinin şerefli tarihimizin, rejimimizin ve mil
lî bekamızın kahraman bekçisi olan Silâhlı 
Kuvvetlerimize ve Büyük Milletimize hayırlı 
olmasını diler A. P. Grubu adına Yüce Meclisi, 
Hükümeti ve tüm Millî Savunma mensuplarını 
saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın Meh
met Bilgin, buyurunuz efendim. 

Saat 11,18; süreniz 10 dakikadır. 
A. P. GRUBU ADINA MEHMET BİLGİN 

(Bingöl) — İSaym Başkan, muhterem milletve
killeri. 

Malumuâlileri olduğu veçhile millî savunma 
her şeyden önce millî beka meselesidir. Var 
•olma ya da yok olma davasıdır. Ancak yarın
larının temellerini kurmaya çalışan milletlerin 
yaşama dâvası olabilir. Diğerlerinin ise be
şikten mezara kadar huzursuz olması tabiîdir. 
Huzursuz milletlerin ise medeniyet dâvasının 
olmasına imkân yoktur. 

Milletimizin yekvucut olarak güdeceği mil
lî bir politikaya bugün her zamandan fazla 
muhtacız, iç siyasetimizde Kuvayı Milüyeye 
benzer bir ruhun şahlanmasını teşvik etmek ilk 
ve vazgeçilmez vazifemiz olduğu kanısındayız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Milletimizin bekası, dünyada cereyan eden 

olayları doğru değerlendirmemiz, gereken 
tedbirleri zamanında almamız ve noksansız tat
bik etmemizle mümkündür. 

ikinci Cihan Harbi, Rusya'nın iki tarafın
daki Almanya ve Japonya'nın çöküşüyle neti
celenmiş, Sovyetleri siyaset şahnesinde söz 

sahibi güçlü bir devlet haline getirmiştir. Bu 
durumdan faydalanma çabası içine giren Rus
ya'nın dünya hakimiyeti peşinde koşması; 
NATO, CENTO ve SENTO paktlarının kurul
masını zorunlu kılmış, iskandinavya'dan Ja
ponya'ya kadar uzanan bor müdafaa çemberinin 
teşkili hür dünya için hayatî önem kazanmış
tır. 

Yayılma politikasını engelleyen bu zincirin 
halkalarını kırmaya başlayan beynelmilel ko
münizm, Kore'yi, Vietnam'ı ikiye bölmüş, 
Hindi Çini'yi akibeti meçhul bir istikamete sü
rüklemiş, Asya'mın en büyük devletlerinden 
olan Pakistan'ı keza ikiye bölmüş; faaliyetle
rini, iran'la beraber çemberin sağlam kalan ye
gâne halkası Türkiye üzerine teksif etmiştir. 
Komşularımızdan Irak'ı içten çökertmiş, Suri
ye'yi ise istediği istifcamete sevk edebilecek ha
le getirmiştir. Yunanistan, 1825 ten beri iç 
meselelerini ve rejim dâvasını halledememaş ol
masına rağmen, ENOSİS'i gerçekleştirmek 
azim ve gayreti içindedir. Bulgaristan ise Do
ğu Bloku içindeki katî yerini almış durumda
dır. 

Sayın milletvekilleri, 
Atom ve hidrojene rağmen, ikinci Cihan Har

binin ilk hedefi olan petrolün değerinden bir 
şey kaybetmediğini, petrol savaşının dünyanın 
en zengin petrol kaynaklarına sahip bölgesi 
olan Orta - Doğu'da sinsice devam ettiğini 
unutmamak gerekir. Diğer faktörlerden sarfı
nazar ederek buna jeo - politik ve stratejik 
önemini de eklersek Orta - Doğu'nun, tarihin 
her devrinde olduğu gibi, kritik durumunu de
vam ettirdiği ve birçok devletlerin menfaat 
aradığı ve önemli bir bölge olduğu gerçeği or
taya çıkar. 

Rus diplomasisinin Orta - Doğu'da başarı 
kazanması, Akdeniz'e inmesini kolaylaştırmış, 
NATO'yu tam bir çevirme harakâtı olmasa bi
le Akdeniz'de elde etmeye muvaffak olduğu 
üsler ve halihazır filosu ile NATO'yu taciz eder 
bir hale gelmiştir. Bu ve buna mümasil dün
yadaki gelişmeler nazarı itibara alındığı tak
dirde, Türkiye istese de istemese de, NATO'da 
olsa da olmasa da ilk anda kendisini müstak
bel bir harbin içinde bulacaktır. - Zira, umumî 
bir harbte stratejik harekât, için, stratejik bir 
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hedef olan Orta - Doğu'ya giden yollar Tür
kiye'den geçer. NATO'nun Güney - Doğu ka
nadının kuşatılması, Türkiye üzerinde yapıla
cak bir harekât ile mümkündür. Akdeniz'deki 
güçlü Sovyet filosu Karadeniz'deki lojistik te
sislerine kesinlikle muhtaç olduğundan Boğaz
lar kritikleşir hem de önem kazanır. Bunlar 
aynı zamanda NATO dâhilinde Türkiye'nin de
ğerini artıran ve ona önem kazandıran husus
lardır. 

işte bunun içindir iki; Türkiye'nin NATO'ya 
girmesi gibi NATO'da kalmasının da memleket 
menfaatlerine uygun ve güvenliği bakımından 
elzem olduğu kanaatindeyiz. 

NATO savunma stratejisinin değişmesi, di
ğer NATO devletleri gibi Türkiye için de bâzı 
problemlerin doğmasına sebebolmuş ise de, ka
naatimizce bu da NATO nezdinde Türkiye'nin 
değerime katkıda bulunmaktadır. Topyekûn 
mukabele yerine esnek mukabelenin kabul edil
mesi, klâsik silâhların önemini artırmış ve sü
ratle geliştirilmeleri zaruretini ortaya çıkar
mıştır. 

«Barış içinde beraber yaşama» sloganıyle 
iyi geçinme havası estiriMiğinden beri askerî 
güçle zorlamalar yerini savaşsız fetihlere terk 
etmiştir. Bu yumuşama havasına kanmadan, 
daha müteyakkız ve dikkatli olmamız gerekti
ği kanaatindeyiz. 

Bütün bunları en ince teferruatına kadar 
dakik matematik hesaplarla değerlendirdiğine 
inandığımız (Silâhlı Kuvvetlerimizin kumanda 
kademesine itimadımız tamdır . 

Türk Milletinin bir parçası olan şanlı Or
dumuzun içten ve dıştan vaki olacak her çeşit 
saldırılara başarıyla karşı koyacağına milî 
bütünlüğü ve beraberliği ve demokratik Cum
huriyetimizi muhafaza ve müdafaa edeceğine 
güvenimiz sonsuzdur. Son olaylardaki başarısı 
bunun bedihî bir örneğidir. Tarih boyunca hür 
yaşamış milletimizin bağımsızlığını ve bütün
lüğünü muhafaza etmesi aynı zamanda ımillî 
politikamızın da amacıdır. 

Türk Milletinin isteği istikametinde hareket 
eden A. P. Silâhlı Kuvvetleri için her fedakâr
lığı yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. 
(A. P. sıralarından «(Bravo» sesleri) 
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I Türk Ordusunun modernize edilebilmesi için 
evvelâ millî gücümüze ve icabı hallinde NATO'-
dan faydalanmanın gerektiğine inanıyoruz. 
Bunun için de, her şeyden önce millî sanayinin 
ve buna paralel olarak harp sanayiinin geliş
tirilmesine ve süratlendirilmesine hayatî önem 
atfetmekteyiz. 

Yalnız Millî Savunma Bakanlığının Bütçe
sinde değil, bütün bakanlıkların bütçesinde 
carî masrafların artmamasını bilâkis azalması
nı temenni etmekteyiz. 

Bu suretle, yatırım harcamalarının artırıl
masının mümkün olacağına, buna da şiddetle 
muhtaç olduğumuza inanıyoruz. Zira, Ame
rika Birleşik Devletlerinde yatınm harcama
ları yüzde 70, Batı Almanya'da yüzde 82, Fran
sa'da yüzde 65, Sovyet Rusya'da yüzde 67 dir. 
Bizde ise maalesef yüzde 1 dir. 

Millî gücümüz için, yatırım harcamalarının 
artırılmasının artık mecburî ve âcil bir hal al
dığı kanaatindeyiz. 

Türk Ordusunun 12 Mart'tan beri politika
ya girmemek için inatla ve ısrarla direnişi, 
Pakistan olaylarıyle daha fazla değer kazan
mış ve vuzuha kavuşmuştur. 

Atatürk'ün Başkumandanlık Meydan Muha
rebesini daha önceden Erzurum ve Sivas Kong
relerinde Türk Milletiyle bütünleştiği yerlerde 
kazandığına inanan, Türk Milletinin sağdu
yusuna sahip kumandanların, böyle kritik bir 
zamanda Türk Ordusunun idaresini ellerinde 
bulundurmaları, kadirşinas ve cefakeş milleti
mizin bugünkü durumu idrak edebilmesi için 
büyük bir şans olmuştur. Unutmayalım ki Or
du milletiyle bütünleşince kudretinin en yüksek 
noktasına çıkabilir ve bugünün icabı olan top
yekûn harbi yapabilir. 

A. P. Grubu adma 1972 malî yılı Bütçesinin 
milletimize ve kahraman Ordumuza hayırlı ol
masını temenni eder Yüce Meclise saygılar su
narım. (A. P. sıralarından «Bravo sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Samet 
Güldoğan, buyurunuz efendim. 

Saat 11,27 efendim. 

D. P. GRUBU ADINA SAMET GÜLDO
ĞAN (Elâzığ) — Sayın Başkan, Yüce Mec-

I lisin değerli üyeleri, 
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Millî Savunma Bakanlığı 1972 malî yılı 
Bütçesi üzerinde D. P. Grubunun görüşlerini 
sunacağım. 

İkinci Dünya Harbinin insanlığı felâkete gö
türen yıkıcı ve yakıcı dalgalan geçince dün
ya; politik, ekonomik, jeolojik ve askerî çe
kişmeler içerisinde boğuştu durdu, imparator
luklar, diktatörlükler, müstemlekeler çök
tü, fakat ihtiraslar bitmedi. Türkiye Cumhu
riyeti (bütün bu sosyal ve emperyalist çalkantı
lar içinde silâhlı bir millet olarak kendini sa
vundu. 

İkinci Dünya Harbi ve hemen sonrasında 
Deli Petro'nun vasiyeti meydana çıktı. Reddi-
mirasa rağmen, iSovyetler cihan hâkimiyeti 
peşine düştüler. Bizden de toprak talebettiler. 
Dünya devletleri hür ve komünist diye iki blo-
ka ayrıldı. Sonuç olarak savunma ihtiyaçları 
için NATO ve Varşova Paktı orduları karşı 
karşıya dikildiler. Ordular modern silâhlarla 
desteklendiler. Hava kuvvetleri, jet filoları, 
kıtalararası füzeler, atomla işleyen denizaltı
lar... Peyklerle dünyayı gözetleme vasıtaları ve 
elektronik gelişmeler (büyük masraflara yol 
açtı. 

Bu gelişmelerin en önemlisi atom silâhları 
oldu. Bu gruplaşmada Türkiye NATO içindeki 
önemli yerini işgal etti. Amerikalıların NATO 
içinde kabul ettikleri Truman Doktrini ve 
Marşal Planı ile harp silâhı ve vasıtaları yar
dımı sağlandı. Türkiye'nin savunması hür 
dünyanın, kabul etmek icabeder M. önemli bir 
meselesidir. Aynı zamanda Türk Milletinin ya
şama veya yok olma davasıdır. Bugün dünya
nın ihtilaflı her bölgesinde komünist blokun 
politikası ekonomisi, harp silâh ve vasıtaları 
(kullanılmaktadır. Kore, Vietnam, Hindistan 
ve Pakistan, Arap ve İsrail mücadelesi, aynı 
zamanda komünist ve hür dünyanın çatışma 
bölgeleri olmuştur. 

Asya, Pasifik adaları, Afrika ve Güney 
Amerika'da gün geçmez, bir sosyal mesele 
veya ekonomik boğuşma ile komünist tahriki 
su yüzüne çıkar. 

650 yıl önce Yavuz ıSelim, «Dünya bir hü
kümdara dardır,» demişti. Komünistler de 
dünya hükümranlığı peşine düştüler. Nerede 
ise ihtilâf evrende, yıldızlar arasında başlaya
cak. 

Bugün Moskova - Kahire mihveri, stratejik 
hava kuvvetleri ve Akdeniz Sovyet donanma
sının kontroluna girmiş bulunuyor. Avrupa, 
Asya, Afrika ve hattâ Amerika Birleşik Dev
letleri topraklan Sovyetlerin süper jet filolan, 
atom (başlıklı kıtalararası füzeleri ve atom ener
jisiyle işleyen denizaltı filolarının daimî tehdi
di altındadır. 

Karadan, denizden ve havadan, kıtaları 
ele geçirmek için lüzumlu kuvvetler Varşova 
Paktı komutanlarının ve Kremlin diktatörleri
nin emrinde bulunmaktadır. Fakat yenme ve 
ele geçirme kadar yenilme ve yok olma tehlike
si, komünist bloku düşündüren en önemli me
seledir. Yoksa dünya kan denizine çoktan 
çevrilmiş olacaktı. 

Endonezya, Kongo, Macaristan iç hâdise
leri ibretle gözönünde bulundurulmalıdır. Ata
türk Cumhuriyetin Onuncu yılında: «Az za
manda çok ve (büyük işler yaptık. Bu işlerin 
en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yük
sek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti
dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk Milletinin 
ve onun değerli Ordusunun bir ve beraber ola
rak azimkârane yürümesine borçluyuz.» 

28 Ekim 1938 de de: «Büyük Ulusumuzun 
Orduya bahşettiği son sistem fabrika ve silâh
lar ile bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir 
feragati nefis ve istihkân hayat ile her türlü 
vazifeyi ifaya hazır olduğuna eminim.» diyor
du. 

O zaman Anadolu, Türk Genelkurmayınca 
millî savunma bakımından en önemli bölge ola
rak kabul edilmiş; Kara ve Hava Kuvvetleriy
le ilgili anaharp sanayiinin temeli, Ankara, 
Kayseri ve Malatya bölgelerinde kurdurulmuş
tu. 

Mühendisler ve ustalar yetiştirilmiş; ikinci 
Dünya Harbine kadar Ordu Türk silâhlanyla 
donatılmıştı. Bu politika 1938 den sonra değiş
tirildi. 

Kudratli bir harp sanayiinin kurulması lü
zumu, yanlış bir takdir ve değerlendirme ola
rak terk edildi. 

Tehdidi altında bulunduğumuz komünist 
bloktaki harb sanayiinin ulaştığı hedefler hatır
lanınca millî ravunma politikası olarak 19401ar-
dan itibaren ^enimsenen ve uygulamaya konan 
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anlayıştaki fahiş hata kolaylıkla anlaşılmış 
olur. 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamın bu 
noktasında millî savunmamız ve ülke bütünlü
ğümüzün korunması bakımından bilinmesinde 
fayda mülâhaza ettiğim bir konuya; komşula
rımızın askerî kudretlerinin ne olduğu hususuna 
temas etmek ve maruzatıma üç asır içinde onüç 
defa boğazlattığımız komünist Rusya'nın askerî 
durumundan başlayarak devam etmek istiyo
rum. 

Yüzölçümü 8,6 milyon Milkare, nüfusu 220 
milyon. 

Jeopolitik mevkii; Duğuda Pasifikten, Batı
dan Baltık Denizine; Kuzeyde Buz Denizinden, 
Güneyde Çin, Afganistan, İran, Türkiye, Bal
kanlar ve Avrupayı kuşatacak bir bölgededir. 

Ulaşım sistemi; kara ve demiryolları, nehir 
vo göl kanal sistemi ve hava alanlarayle memle
ketin her tarafı bir ağ halindedir. Bu ağ, as
kerî harekâtı her tarafta destekliyecek durum
dadır. 

Yıllık millî geliri, 300 milyon dolar civarında
dır. 

Kara ordusu iki milyondan fazladır. 150 
zırhlı ve mekanize tümeni, 40 kadar topçu ve 
uçak savar tümeni vardır. 

Deniz kuvveti olarak 700 bin mevcudu, 40 
kruvazör, 180 destroyer, 100 kadar torpido bot 
ve atomla işler atom başlıklı füze atar denizaltı 
filosu vardır. 

Pasifikte, Baltık Denizinde, Karadenizde ve 
Akdenizde kudretli deniz birliklerinin teşkil 
ettiği donanmalar füze atan cüzütamları var
dır. 

Adet itibariyle üstün bir hava kuvvetine sa
hiptir. Yakın, orta stratejik bombardıman fi
loları, av filoları, jet ve turbo jetlerle teçhiz 
edilmiştir. 

Kıtalararası atom. başlıklı füze birlikleri, 
hava, deniz ve kara kuvvetlerinin harekâtını 
manevra ve nakliyatını destekliyecek helikopter 
alayları mevcuttur. 

Bütün bu müthiş silâhları yapmaktan mak
sat, sıühü korumak için değil; Petro'nun vasi
yetini eylemci olarak tatbik etmek içindir. 

8 milyon nüfusu, 42 800 Milkare yüzölçümü, 
% 85 - 90'ı bulan okur yazar nispetiyle Bulga
ristan üzerinde de bir nebze durmak istiyorum. 

Sovyet yapısı her çeşit silâha ve imkâna sa
hiptir. Stratejik mevki olarak, Boğazlar böl
gesine karadan ve havadan yapılacak harekâtta 
en yakın, tehlikeli bir bölgedir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin den-
gesi NATO için fevkalâde önemlidir. Stratejik 
savunması da bilhassa kuvvetli, oynak ve mü
essir hava silâhlarına ihtiyaç gösterir. 

Hava kuvvetlerinin önemi teorik olarak Bi
rinci Dünya Harbinden sonra anlaşılmıştır. Tat
bikat olarak ise önce Almanlar tarafından ge
liştirilmiş, harbin başında Varşova, Londra ve 
sonlarına doğru Tokyo, Hamburg, Berlin, Mos
kova muharebeleri; Pasifik, Akdeniz, Fransa 
çıkartmalarında destek önemi; Rusya, Avrupa, 
Afrika'da kara harekâtına müdahaleleri, bu 
silâhların öldürücü tesirini ispat etmiştir. 

İsrail'in Arapları yenmesi, Kore'de ve Viet
nam'da komünistlerin durdurulması, Avrupa 
çıkartmasının kolay olması, hava desteğinin 
önemini gösterir. 

Kıbrıs harekâtında Türk Hava Kuvvetleri
nin mülâhalesi Makarios'un Türkleri katletme
sine mani olmuştur. 

Kara ve deniz sanayimden çok önemli ve 
masraflı görünen millî hava harb sanayiinin ku
rulmasında daha da gecikmenin tarih ve millet 
önünde hesabı verilemeyecek ağır sorumluluğu 
vardır. 

Türk Ordusu ve NATO savunması : 
Değerli milletvekilleri, ikinci Dünya Har

binden sonra Sovyet tehdidi Türkiye'nin 
NATO içinde yer almasına yol açtı. NATO Gü
ney - Doğu kanadı Türk Ordusu tarafından ko
runmaktadır. Bu yoldan Akdeniz savımması da 
sağlanmış bulunmaktadır. Orta - Doğuda Ara
bistan, Kuzey Afrika devletleri ve Akdenizin 
Avrupa kıyıları. Türkiye'nin sağlam savunmasın
dan faydalanmaktadırlar. 

NATO içinde Türkiye, Amerika'dan sonra 
en fazla insangücüne sahip bir ordu beslemek
tedir. İstiklâl ve demokrasimizin sağlam ve 
zinde dayanağı olan Türk Ordusu, NATO dev
letlerinin ve ittifakın da en güvenilir ve kud
retli dostudur. 

Buraya kadar, millî savunmamız, dünya sa
vunma sistemleri, ve ittifaklar hakkındaki gö
rüşlerimizi ifadeye çalıştık. Şimdi de, içinde 
bulunduğumuz olağanüstü şartlar, demokrasi-
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mizi tehdideden tehlikeler, bunların sebepleri, 
mesulleri ve hal çareleri hakkındaki grubumuz 
görüşlerini arza çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, büyük Türk Mil
leti 1969 seçimleriyle Adalet Partisini yeniden 
iktidara getirmiş ve gerçekten güçlü Türkiye 
ile refah devleti ülküsünü gerçekleştirmesini on
dan talebetmişti. 

Dört yıl daha memleketin kaderinde Adalet 
Partisi iktidar olarak söz sahibi olacak, aziz 
milletimiz ondan hizmet bekleyecekti. 

Devlet daha güçlü ve iktidarlı olacak, ka
nunların hâkimiyeti sağlanacak, istikrar içinde 
sosyal, ekonomik ve kültürel bir kalkınma ham
lesine girişilecek; 27 Mayısın maşerî vicdan
larda ve içtimaî bünyede açtığı yaralar sarıla
cak; hukuk, ahlâk ve fazilet, idarenin ve A. P. 
yönetiminin mümeyyiz vasıfları haline gelecek; 
icra müessir, idare âdil olacaktı... 

Fakat ne gezer... iktidar, milleti ve vaitle-
rini çoktan unutmuş, 36 milyonla seçim sıra
sında kurulan bütün köprüler atılarak, belli 
çevreler, ve kesimlerle dikkat ve ilgi toplayıcı 
yakınlıklar ve ilişkiler kurulmuştu. 

Millî bankaları dolandırarak, Yunanistan'a 
kaçan Mıgırdış Şellefyan, ki bugün Kıbrıs'ın 
Yunanistan'a verilmesi gayretleri içinde bulun
maktadır, devrin Başbakanının en yakın dostu 
haline gelmiş; iktidarın nimetlerinden, bütün 
bir millet yerine belli kimseler ve kişiler fay
dalanıyordu. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sadet 
dışı konuşuyor.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
SAMET GÜLDOĞAN (Devamla) — Rüş

vet, iltimas, kayırma ve himaye Demirel yöne
timinin en belirgin vasfı haline gelmişti. Vatan
daşa mal ve can emniyeti verecek iktidarı, va
tandaşlar, elde Diyojen feneri yer yer arıyor
lardı. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — O içişle
ri Bakanı Faruk Sükan zamanındaydı. 

SAMET GÜLDOĞAN (Devamla) - Cemi
yetin her kesimi huzursuz ve yarınından güven
siz hale gelmişti. 

üniversiteler, fabrikalar işgal ediliyor; fa
külteler cephanelik haline gelmiş, üniversite 
sahalarında Devleti yıkmanın provaları ve ta
limleri yapılıyordu. 

| Bütün bu olup bitenler karşısında, tükenmiş 
bir iktidar, kahredici bir gaflet içinde, cereyan 
eden dehşet saçan hadiseleri adî zabıta vakıaları 
olarak görüyor ve anarşiyi demokrasinin bir 
icabı sayarak, çare ve tedbir isteyenlere «Sabah 
ola hayır ola» cinsinden türlü çeşitli reçeteler 
sunuyordu. 

Parkasının altında makineli tabancalarla Kı-
zılayda bir şehir eşkıyası, kendini Devletten 
güçlü görüyor, temelinde milyonlarca şehit kanı 
bulunan Cumhuriyet, hayasız saldırılarla her 
gün biraz daha sarsılıyor, tahribediliyordu. 

Meclis murakabe görevini yapamıyor, icra
nın başı hakkındaki suiistimal iddiaları dalga 
dalga bütün vatan sathını kaplıyor, çoğunluk 
grubu, marifetleriyle ve çoğunluğuyla bir Mec-

I lis operasyonuna imkân bırakmıyordu. 
îşte, memleketin bu elîm ve vahim şartların 

I içine düşürüldüğü bir sırada Türk ISilâhlı Kuvvet
leri bilinen müdahaleyi yaptı ve Demirel yöne
timine son verdi. 

Müdahale hukuk dışından, fakat demokratik 
bir çözüm yolu teklif ediyordu. 

Birinci Erim Hükümeti, o günlerin bulanık 
atmosferi içinde kuruldu. Bilinen macerasını 
yaşayarak kendıi içinden yıkılıp gitti. Tek ba
şarısı, örfi idare kararnamesini Meclislere sun
maktan ibaret kaldı. 

Parlamentoya dayalı kudretli bir Hükümete 
ihtiyaç vardı. Her halde mümeyyiz vasfı bu 
olan bir Hükümetin de bası Sayın Erim olamaz
dı. Yirmidört saat önce kendisine Başbakan 
Yardımcısı seçen bir Başbakan, yirmidört saat 
sonra kabinesinin dağılacağından haberli değil
se, ona milletin kaderi yeniden teslim edilemez
di. (Demokratik Parti sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Tasarruf yüzde yüz hatalı ve tercih yüzde 
yüz isabetsizdi. Nitekim Birinci Erim Hükü
meti gibi, ikinci Erim Hükümeti de başarısız
lık sathı malinde çoktan kaymaya balamıştır. 

Onbir vilâyetimizde ilân edilmiş bulunan Sı
kıyönetim, geçici bir sükûnet sağlamış bulunu
yorsa da, bunun devamlı olmayacağı intibaı yay
gındır. 

Muhterem miletvekilleri, konuşmamın bu saf
hasında son günlerde bütün kamuoyunun alâka 
ve dikkatlerini üzerinde toplayan ve çok bü-

I yük ölçüde spekülasyonlara yol açan ve kapalı 
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kapılar arkasında cereyan eden ikili görüşmele
re değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, iki dakikanız 
kaldı efendim. 

SAMET GÜLDOĞAN (Devamla) — Hatırla
nacağı üzere demokratik rejimi tehlikeye düşür
düğü ve Devleti bir avuç şehir eşkıyası elinde 
oyuncak hale getirdiği için iktidardan uzaklaş
tırılan bir partinin Genel Başkam, Sayın İnönü 
ile çok anî bir görüşme yaptı ve demokratik 
Cumhuriyeti kurtarmaya uğraştığını Türk ve 
dünya kamuoyuna ifade etti. Bu haber ve bu 
beyan karşısında 36 milyon insanın gözleri fal 
taşı gibi açılmıştı. Bir milletin hafıza ve idra
kine bundan daha ağır bir hakaret tasavvur edi
lemezdi. Gerçi hafızayı beşerin nisyan ile malul 
olduğu söyleniyordu, ama bu ne ölçüde doğruy
du? 

12 Mart öncesinin hayret ve dehşet saçan hâ
diselerini Türkiye'de henüz hiç kimse unutma
mış, Türk Silâhlı Kuvvetleri demokratik rejimin 
temelinden sökülen taşlan yerine koymaya uğra
şıyor, Devletin içte ve dışta ciddî komplolarla 
karşı karşıya bulunduğu yetkililerce ifade edi
liyordu. 12 Mart'tan önce memleketi A. P. den 
başka bir parti mi idare ediyor. Sayın Demirel 
Başbakan değil miydi? Deniz Gezmişle hâtıra 
resmi çektiren Haldun Menteşeoğlu, Demirel 
Hükümetinin İçişleri Bakanı bulunmuyor muy
du?... (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

O halde bu nasıl bir oyundu, kimler sahneye 
koyuyordu, neden konuyordu?.. 

Sayın miletvekilleri, memleketin en ciddî re
jim şartları içinde bulunduğu şu sırada hadise
lerin sorumlularının kendilerini unutturma gay
retleri boşunadır. Yüce Türk Milleti, idraki ile 
alay edilmesini uygun bulmamaktadır. Türkiye'
de suçlu sandalyesine Cumhuriyeti ve bin yıllık 
mazisi olan Türk Devletini iç ve dış düşmanların 
suikastına maruz bırakanlar da oturmalıdır. Or
tadoğu Teknik Üniversitesinde, genç beyinleri 
şartlandıran ve üniversite içinde Devleti yıkma
nın planlan hazırlanır, provalan yapılırken se
yirci kalanlar veya müşevvik! olanlar müstahak 
oldukları cezalara çarptırılmalıdırlar. «işgalle 
boykot birdir.» diyenler maddî ve manevî sorum
luluk altındadırlar. 

12 Mart öncesinde sokaklan dolduran nüma
yişçilerin heyecanlarını ve arzulanm paylaştığı

nı bu kürsüden ilân eden Sayın Erim şimdiki 
görevinden mutlaka çekilmelidir. (D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) 

Arap saçma dönmüş memleket ve kan kokan 
rejim meselelerine başka türlü hal çaresi bulmak 
mümkün değildir. Hukuk Devletinin icapları 
içinde problemlere çözüm yolu aramalı, mevkii 
ve makamı ne olursa olsun, bütün sorumlulara 
kanunların gereği müsamahasız uygulanmalı, 
yüzde yüz Anayasa hudutları içinde kalarak son 
Türk Devletinin iç ve dış düşmanlardan kurtarıl
ması sağlanmalıdır. Demokratik rejimi kurtar
manın en sağlam ve sıhhatli yolu budur. 

Unutmamak lâzımdır ki, hakka ve halka da
yanmayan her şeklî idare tükenmeye ve yıkılma
ya mahkûmdur. 

Millî Savunma Bakanlığı 1972 malî yılı büt
çesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce 
Meclise D. P. nin saygılarını sunarım. (D. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Açık oylama işlemi devam et
mektedir. Sonradan gelen sayın üyelerin oyla
maya katılmalarını rica ediyorum. 

Gruplar adına görüşmeler bitmiştir. Sırada 
bulunan Sayın Kemal Ataman söz sırasını Sayın 
Şinasi özdenoğlu'na vermiştir. 

Buyurun, Sayın özdenoğlu. 
Saat: 11,50. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Son günlerde Silâhlı Kuvvetler - Hükümet 
ilişkileri üzerinde bazı yorumlar yapılmakta, 
12 Mart Muhtırası ve Ordunun sorumluluğu 
çizgisine vardırılan bu yorumlar basına ve ka
muoyuna yansıtılmaktadır. Hatta, Sayın Baş
bakan, bütçe görüşmeleri Cumhuriyet Senato
sunda tamamlanırken Hükümet - Ordu ilişki
leri üzerinde bir konuşma yapmıştır. 

Biz, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi müna
sebetiyle kişisel görüşlerimiz açısından ve ko
nunun açıklığa kavuşturulması amacıyle bazı 
gerçekleri millet kürsüsünden tespitte hem ya
rar, hem de zorunluk görmekteyim. 

Sayın arkadaşlarım, bazı çevrelerde Silâhlı 
Kuvvetlerin memleket kaderinde söz hakkına 
sahibolup olamıyacağı konusunda hâlâ tered
dütler ve art. niyetler mevcuttur. 
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Hemen belirtelim ki, ıSilâhlı Kuvvetlerin 
millet kaderindeki söz hakkının tepeden inme 
bir tasarrufmuş gibi gösterilmeye çalışılması 
sadece bir vehimdir. 

Hemen belirtelim ki. Silâhlı Kuvvetlerimiz 
bu hakkı, önce Anayasadan, sonra da 211 sayılı 
iç Hizmet Kanunundan almaktadırlar. 

iç Hizmet Kanununun 35 nci maddesini ay
nen okuyorum : 

«Silâhlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk Vata
nını ve bu Anayasa ile tayin edilmiş olan Tür
kiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.» 

Demek ki, kanun, Silâhlı Kuvvetlere temel 
bir görev veriyor, «Vatanı ve Cumhuriyeti ko
ruyacak ve kollayacaksın, bu senin vazifendir» 
diyor. 

Peki, vatan ve Cumhuriyet tehlikeye düş
tüğü zaman ordu seyirci mi kalsın? 

Değerli arkadaşlarım, iç Hizmet Kanunun
daki şu açıklık karşısında bu mümkün değildir. 

Gelelim Anayasamızın 111 nci maddesine: 
Bu madde ile kurulmuş bir Millî Güvenlik Ku
rulunun kuruluş amacı nedir, fonksiyonları ne
dir? Açınız Kurucu Meclis tutanaklarını bu 
anayasal hakkın orduya hangi zorunluklar kar
şısında verildiğini göreceksiniz. Bu zorunluk
lar, her şeyin üstünde tutmaya mecbur oldu
ğumuz millî zorunluklardır. 

111 nci madde açık ve kesin şekilde ISilâhlı 
Kuvvetlerle Hükümet arasındaki ilişkiyi tespit 
ediyor, ne diyor? 

«Millî Güzenlik Kurulu, millî güvenlik ile 
ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun 
sağlanmasında gerekli temel görüşleri Bakanlar 
Kuruluna tavsiye eder.» 

Ne demek bu? Silâhlı Kuvvetlerin millî gü
venlikle ilgili her konuda söz hakkı var de
mektir. işte size Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının emrettiği bir Hükümet - Ordu ilişkisi. 

Şunu da bilmek gerekir değerli arkadaşla
rım, Ordu - Hükümet ilişkilerini düzenleyen bu 
Yüksek Kurulun yalnız Türkiye'de var olduğu 
sanılmamalıdır. Japonya, ingiltere, Amerika 
Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, italya 
gibi ülkelerde Millî Güvenlik Kurulu niteliğin
de kurullar vardır ve o ülkelerdeki Ordu - Hü
kümet ilişkilerini bu kurullar yürütmektedir. 

•Sayın milletvekilleri, burada bir tarihî ger
çeği belirtmek istiyorum: 

Türk Ulusunun ilerlemesini, hamle yapması
nı istemeyenler her fırsatta askere karşı çık
mışlardır. 31 Mart ve Menemen olaylarının te
melinde hep bu sinsi ve talihsiz sebep yatmak
tadır. 

Bu neden böyledir? Çünkü, Türk Milletinin 
tarihindeki bütün devrimci ve ilerici hareketler 
ordudan gelmiştir. Millet bu hamleleri zaman 
içinde ve mutlaka kendisinin bir parçası olan 
ordusuyla el ele gerçekleştirmiştir. Ordunun 
karşısına kim çıkmıştır? Tutucular, yobazlar, 
millet önünde verilecek hesabı olanlar, Türk 
yurdunu içten ve dıştan vurmak isteyenler... 
Bunların Türk Ulusunun ilerlemesine ve güç
lenmesine karşı durmaları en normal sonuç
tur, ama hiçbir zaman muvaffak olamayacak
lardır. 

Değerli arkadaşlarım, biz Ortak Pazar Kar
ma Parlamento Komisyonu toplantılarına gitti
ğimiz zaman yabancı parlamenterlerin Komis
yona getirdikleri bir konu da şu olmuştu: «Or
dunun sivil idareye müdahalesi ne kadar süre
cek? Bu, Türkiye'de demokrasinin sonu demek 
değil midir.» 

Türk milletvekilleri olarak onlara verdiği
miz cevap şu olmuştur: 

«1. Bu, Türkiye'nin bir iç sorunudur. 
2. Kendi bölgemizde, ordusunun demokrasi 

istediği tek ülke Türkiye'dir. 
3. Türkiye'de birçok ülkedeki gibi millet -

ordu tezatı yoktur. Çünkü, Türk Ordusu hal
kın içinden gelmiştir. Milletin kalbi Ordunun 
nabzıdır. 

4. Türkiye, ülkesinden toprak istendiği en 
güç ve yapayalnız günlerinde bile demokrasi 
cephesinin ve hür dünyanın yanında yer al
mak cesaretini gösterebilmiş tek ülkedir.» 

Görülüyor ki, yabancılar Ordumuzun ka-
rekteristiğini ve milletle olan ilişkilerini iyice 
bilmedikleri için, meselelerimizi izahta güçlük 
çekmektedirler, ama şartlar yukardaki izahları
mızın sentezi içinde kendilerine anlatıldığında 
Türk Ordusu hakkındaki görüşlerini düzelt
mektedirler. 

Sayın milletvekilleri, şkndi sonuca geliyo
rum. 

Milletin kaderi bahis konusu olduğu zaman 
bizim için particilik anlamında politika yok
tur. Devlet vardır. Devleti ve Cumhuriyeti ya-
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satmanın en fedakâr biçimde mücadelesi var
dır. Çünkü Devlet battığı zaman her şey batar, 
siyasal partiler de, Parlamento da. 

12 Mart Muhtırasının felsefesine gelince: 
Onun hedeflerinde bocalamaların, bölünmelerin, 
birbirimizle kıyasıya çekişmelerin Türk Va
tanına kaybettirdiği mesafelerin giderilmesi 
fikri yatar. Dünya önünde kendi kaderini ta
yine zorunlu bir ülke olarak tarihte bağımsız 
17 nci Türk Devletinin, lâfla değil, hızla kal
kınması Ordumuzun değişmez ve vatansever he
defi olmuştur. Bu kalkınmaya giden yolun Ata
türkçü felsefeden, aklın ve modern çağın ko
şullarından ve nihayet reformlardan geçtiğini 
Türk Ordusu iyi bilmektedir. Yine Türk Ordu
sunun, kaybedilmiş büyük mesafeleri hızla al
mamış gerektiği noktasında milletiyle bir an
laşmazlığı olmadığı inancındayız, öyleyse şimdi 
fiilî ve hukukî durumu tespit edelim. 

1. Muhtıranın verilmesindeki zor unluk, 
millî gerçekler ve zaruretler önünde aşikârdır. 

2. Mahtıra ile kurulan Hükümet bu Par
lamentodan güven oyu aldığına göre, bizatihi 
muhtıra, Parlamentonun tasvibinden geçmiş 
demektir. 

3. Her türlü icraatından Parlamentoya 
karşı sorumlu Parlamentonun düşürebileceği, 
partilerüstü bir Hükümet vardır. Sorumluluk 
varsa Hükümetindir, Silâhlı Kuvvetlerin so
rumluluğu yoktur. 

4. 12 Mart 1971 Muhtırası gerek muhteva-
siyle, gerek hedefleriyle Anayasanın 111 ve iç 
Hizmet Kanununun 35 nci maddesine uygundur. 

Sayın milletvekilleri, hiç şüphesiz, normal 
demokratik koşullar ve sivil yönetim esasen 
Muhtıranın hedefinde vardır. Ancak, şu nokta
yı büyük bir sorumluluk duygusu içinde değer
lendirmeye mecburuz: 12 Mart Muhtırasının 
açık ve seçik hedefi olan reformlar mutlaka 
gerçekleştirilmelidir. Milletin umudu olan re
formları dejenere edebilecek zamansız emriva
kilerden ve hele Orduyu tedirgin eden davra
nışlardan mutlaka kaçınılmalıdır. 

'Sayın arkadaşlarım, sözlerimi toparlıyo
rum. 

Biraz önce imparatorluktan bu yana Türki
ye'nin şaşmayan bir gerçeğine işaret ettim, 
«Bütün yeni ve ileri hareketler Türk Ordusu
nun öncülüğü ile gelmiştir» dedim. Bu gerçek 

yanında bir ikinci gerçeği de tespit edeceğim: 
Türk Ordusuyla gelen hiçbir ilerici ve medenî 
hareket yörüngesinden saptırılamamış, akamete 
uğratılamamıştır. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Engellemeler olsa bile, er 
geç hedefini bulmuştur. 

12 Martta gelen hareketin felsefesi açık ve 
seçiktir: «Binbir tehlike ile kuşatılmış 17 nci 
bağımsız Türk Devletini radikal reformlarla 
yenilemek, güçlendirmek ve yaşatmak» 

Bu topraklar üstünde hür ve bağımsız ve 
haysiyetli biçimde yaşamak istiyorsak eğer; ha
yâllere ve politika ihtiraslarına sapmadan va
tan dışındaki tehlikelere uykulu değ'il, uyanık 
gözlerle bakmak istiyorsak eğer; geri kalmış
lıkla birlikte 36 milyon insanın hayat sorumlu
luğunu omuzlarımızda ve vicdanlarımızda his-
sedebiliyorsak eğer, Atatürkçü, akılcı ve dev
rimci yolda reformları biran önce fikir birliği, 
gönül birliğiyle gerçekleştirmeliyiz. Tarihî bo
yunca bütün ileri ve milliyetçi hareketlerin ya
ratıcısı olan, milletin bünü özlemlerini heye
canla duyan şanlı Türk Ordusunun amacı ve 
hedefi de işte budur. Bu yüce hedefte birleş
mek ve Türk vatanını selâmete çıkarmak, Türk 
Parlamentosunun fazileti olacaktır arkadaşla
rım. 

Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. (0. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir; Sayın Bakan her halde söz isteyecek
siniz... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — 
Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. (Al
kışlar) . 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van üyesi) — 
Sayın Başkan, Millet Meclisinin şaym üyeleri; 

Memleketimizin savunma hizmetlerine ait 
1972 yılı Bütçesini incelemekte olan Millet Mec
lisinin sayın üyelerini ve bu müzakereleri izle
mekte olan senatör arkadaşlarımızı saygıyle se
lâmlayarak söze başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bütçemiz üzerinde ko
nuşan değerli parti sözcüleriyle, şahısları adı
na konuşan arkadaşlarımızın konuşmalarını, ge
rek bizzat ben ve gerekse yardımcı arkadaşla-
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rım birer birer ve büyük bir dikkatle dinleye
rek not etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri konuşmalarında, aziz 
yurdumuzun savunma meselelerine verdikleri 
büyük önemi çok seviyeli bir surette ye vukuf
la ortaya koymuşlardır. Arkadaşlarıma, savun
ma meselelerimize karşı gösterdikleri bu çok ya
kın ve sıcak alâkadan dolayı teşekkürlerimi 
arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlar, yine millî varlığımızın 
ve yurt bütünlüğümüzün teminatı olan kahra
man Ordumuz hakkında burada söylenmiş olan 
takdirkar sözlerden dolayı Silâhlı Kuvvetler 
adına arkadaşlarıma ve Yüce Heyetinize şük
ranlarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekileri, değerli sözcüler ve şa
hısları adına konuşan diğer konuşmacıların 
üzerinde durdukları konular hakkında görüşle
rimi arz etmeden evvel izin verirseniz savunma 
politikamızın dayandığı esaslar, yurt savun
ması için bugüne kadar harcanmış gayretler ve 
savunma gayretlerimizi besleyen kaynaklar, 
reorganizasyon çalışmaları ve bütçe rakamları 
konularında zamanın verdiği imkân Ölçüsünde 
bazı açıklamalar yapmayı faydalı görüyorum. 
Bu izahatımızın bütçemizin incelenmesini ko
laylaştırması bakımından faydalı olacağı ümi
dindeyim. Bu izahatını aynı zamanda, konuş
macı arkadaşların müştereken üzerinde dur
dukları konular hakkında da görüşlerimizi ve 
cevaplarımızı ihtiva edecektir. Bu umumî iza
hattan sonra arkadaşlarımızın üzerinde durduk
ları münferit meseleler hakkında yine bizim 
için ayrılmış olan sürenin verdiği imkân ölçü
sünde görüşlerimi ve düşüncelerimizi arz etme
ye gayret edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, asırlardan beri hür 
ve bağımsız yaşamış ve dünya var oldukça yine 
hür ve bağımsız olarak yaşamaya azmetmiş 
olan aziz milletimizin bağımsızlığını, millî bü
tünlüğünü ve topraklarımızı iç ve dış tehdit ve 
saldırılara karşı korumak, bildiğiniz gibi sa
vunma politikamızın başlıca amacıdır. Bu poli- j 
tika değişmez bir politikadır, çünkü Türk 
Milletine malolmuş bir politikadır. Büyük mil
letimiz, bildiğiniz gibi yine yurt savunmasını 
her şeyin üstünde tutmuştur. Bu, biraz evvel 
burada cereyan eden konuşmalardan da, muza- I 
kerelerden da anlaşılmaktadır. Milletin mümes- I 
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sili arkadaşlarımızın savunma meselelerimize 
verdikleri önem bunu gösteriyor. 

Büyük milletimizin Atatürk'ten beri üzerin
de önemle durduğu ve birbirine sıkı sıkıya 
bağlı iki büyük davası ve meselesi vardır: Bi
risi kalkınma, ikincisi savunma. Bu iki davayı 
birbirinden ayırmaya imkân yoktur. Savunma 
gücünün iktisadî gücü olan bağlılığı, bilhassa 
harb silâh ve araçlannda vukubulan başdöndü-
rücü gelişmelerden, teknolojik ilerlemeden son
ra daha da kuvvetlenmiştir. Bu sebeple, kalkın
mamızı engelleyecek, kalkınma hızını ağırlaş
tıracak bir savunma politikası izlenmesi müm
kün değildir ve söz konusu değildir. Memleke
timizin politikasını yürüten her sorumlu bunu 
takdir etmiştir ve etmektedir. Savunma gayret
leri yürütülürken kalkınma dâvamız daima göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bunun gibi, kal
kınma da her şeyden evvel iç ve dış güvenliğin 
istikrarlı bir surette sağlanmasına bağlıdır. Gü
venlik bakımından sağlam bir durumda olma
yan bir memlekette, ciddî ve istikrarlı bir iler
lemeden ve kalkınmadan söz edilemeyeceği ma
lumdur. Kalkınmamızı gerçekleştirmeye çalışır
larken savunma davamızı da gözönünde bulun
durma durumundayız. Bu sebeple, kalkınma 
gayretlerimizi daimî surette dengede tutmaya 
mecburuz. 

Değerli milletvekilleri, dünyaca bilindiği gi
bi aziz milletimiz sulh içinde yaşamak, ilerle
mek ve refaha ulaşmak istemektedir. Büyük 
Atatürk Milletimizin bu emel ve arzusunu 
«Yurtta Sulh Cihanda Sulh» formülüyle dile 
getirmiştir. Dünya milletler ailesinin bir üye
si olarak bütün milletlerle, özellikle iyi ilişki
ler kurmak ve dost geçinmek istiyoruz. Millet
ler arasındaki ilişkilerin, milletlerarası hukuk 
kurallarına, milletlerin hak eşitliği, istiklâl ve 
hükümranlıkları, toprak bütünlüklerine, kar
şılıklı saygıya ve iç işlerine karışmamak gibi 
anakurallara bağlı kalmasını samimiyetle isti
yoruz. 20 yıldan beri iki ideolojik blok halinde 
karşı karşıya bulunan Sovyet Rusya ve Var
şova Paktı üyeleriyle, bizim de üyesi olduğumuz 
NATO ittifakları arasında bir süreden beri es
meye başlamış olan iyi geçinme havasını ve 
NATO üyelerince izlenmeye başlanmış olan de
tant siyasetini bu sebeple memnuniyetle karşılı
yoruz. Ancak, Avrupada yerleşmeye başlayan 
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bu yumuşama havasına karşı, Orta Doğuda ve 
Asyada diğer birtakım tehlikeli bunalımlar sü
rüp gitmektedir. Avrupa'da, henüz dönülmeye
cek bir surette bir barışa yöneliş malesef mev
cut değildir. Son yıllarda dünyada cereyan eden 
olaylar, Orta Doğudaki çatışmalar ve çekiş
meler, Sovyet donanmasının Akdenize yerleş
meye çalışması, Türkiye'de Anayasa rejimine 
karşı, demokratik rejimi yıkmaya, Türkiye'yi 
bölmeye ve parçalamaya müteveccih sistemli 
gayretler, yumuşama havasına rağmen Türki
ye'yi her zamandan daha çok uyanık ve dikkat
li olmaya sevketmiştir. Bu olaylar karşısında 
detant vardır diye, Avrupa ve iki blok müna
sebetlerinde yumuşama vardır diye savunma 
gayretlerimizi gevşetmek hiç şüphesiz büyük 
ihtiyatsızlık olur ve bu hiçbir arkadaşın da ak
lından geçmemektedir. Henüz hiçbir millet si
lâhlarını duvara asmayı düşünmemiştir. Tür
kiye'nin çok nazik coğrafî mevkii ayrıca bizim 
için her an uyanık bulunmayı gerektirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesileyle diğer bir 
önemli notkaya işaret etmek istiyorum: Hür 
ve bağımsız yaşamayı her şeyin üstünde tutan 
kahraman milletimiz, tehdit nereden gelirse 
gelsin - ki, bunu, biraz evvel konuşan parti 
sözcüsü arkadaşlarımın hemen hepsi ifade etti
ler - bağımsızlığını, yurt bütünlüğünü, millet 
bütünlüğünü, hürriyetlerini ve menfaatlerini 
korumak ve her türlü tehdit ve saldırıya karşı 
koymak azmindedir. Bunun için, tamamen yok 
olmak dahil aziz milletimiz her şeyi göze al
mıştır. Arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi 
Türk Milleti için bu, yaşama veya yok olma 
davasıdır, ölümü, tamamen yok olmayı, köle 
olmaya milletimiz daima tercih etmiştir. Bunu 
dost ve düşman bütün dünya böylece bilmeli
dir ve esasen tecrübe ile bilir de.. Bizi tehdit 
edecek kuvvet ne kadar büyük olursa olsun, 
isterse dev olsun, kahraman milletimizin bu 
azmini sarsmayacaktır. («Bravo» sesleri alkış
lar) Hiçbir kuvvet isteklerini Türkiye'ye zorla 
kabul ettirmek cüretini gösteremeyecektir. Tür
kiye'nin hudutlarından ancak pasaportla ve 
Türkiye'nin vizesiyle girilebilir. (Şiddetli al
kışlar ve «bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, millî savunma politi 
kamızm temelinde işte aziz milletimizin bu. 
imanlı kararı yatmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, savunma her şey
den evvel millî meseledir; bunu parti sözcüsü 
arkadaşlarımız da ifade ettiler. Güvenliklerini 
sağlam temele dayamak isteyen milletler, sa
vunma gayretlerini kendi esas güçlerine daya
mışlardır. Büyük Türk Milleti de dış ve iç gü
venliği bakımından Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
haklı olarak güvenmektedir. Bu sebeple, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin güçlenmesi için istenen 
her fedakârlığı seve seve yapmıştır ve bundan 
sonra da yapacağına eminiz. 

Bunun yanıbaşmda kolektif savunma im
kânlarından faydalanmayı da memleket olarak 
elbette ihmal etmedik. Her ülkenin tehlikelerle 
dolu bir ortam içinde dış güvenliğini sağlama
da etkili çare ve vasıtalar aramasından daha 
haklı bir şey olamaz. Türkiye, NATO ittifakına 
bu sebeple girmiştir. Türkiye NATO'ya bağım
sızlık ve güvenliğini ciddî tehlikelere karşı ko
rumak amaciyle girmiştir; bugün de NATO'-
nun fayda ve zaruretine inanıyoruz. Hürriyetle
rimizin savunmasında NATO'nun değerli bir 
unsur olduğuna inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, zaman zaman bazı te
reddütler izhar edenler var bu konuda, özellik
le büyük bir saldırı karşısında NATO ittifakı
nın işlemeyeceği yolunda bazı görüşler ileri sü
rülmüştür. Bu Mecliste söylemedi, ama öteki 
Mecliste konuşuldu ve dışarda da konuşulmak
tadır. Bu görüşe katılmadığımızı, Bütçe Komis
yonunda, Senatoda arz etmiştim, burada da 
tekrar ediyorum: NATO'nun Türkiye'yi yalnız 
bırakması, kanaatimize göre ittifakın çok şey 
kaybetmesine, Türkiye'nin yıkılması ise dünya
da birçok şeyin yıkılmasına sebebolacaktır. Müt
tefiklerimiz Türkiye'yi bu sebeple yalnız bı
rakamazlar. Hür dünya bu kaybı hiçbir suretle 
telâfi edemez. Müttefiklerimizin bunu takdir 
ettiklerini yakmen biliyoruz ve özellikle kanat
ların takviyesi konusunda NATO'nun son yıl
larda aldığı kararlar bunu teyidetmektedir. 

Değerli milletvekilleri, silâhlı kuvvetlerimi
zin güçlendirilmesi için gerekli kaynaklar, bil
diğiniz gibi öncelikle millî kaynaklarımızdan 
sağlanmaktadır. Millî kaynaklarımızın yetişe
mediği ihtiyaçlarımız ise, dost ve müttefik ül
kelerden NATO ittifakı çerçevesi içinde aske
rî yardım almak suretiyle karşılanmaya çalışı
lıyor. 
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Millî savunma hizmetlerine ayırdığımız millî 
kaynaklarımızın kısıntılı olmasına rağmen, bu
güne kadar cari giderler dışında, millî imkân
larımızla temel savunma yatırımları yapılma
sına, önemli ölçüde mühimmat stoku yapılma
sına, harb gemileri ve silâhlar satınalınmasma 
ve yurt içinde veya yurt dışında inşa olunma
sına, uçaklar satınalınmasma gayret edilmiştir. 

İhtiyaçlarımızın bir kısmı da dış askerî yar
dımlarla karşılanmaktadır. Silâhlı kuvvetleri
mizin, özellikle mekâniza,syon programının uy
gulanması, daha çok bugüne kadar dış yardım
lara dayanmıştır. Bu bakımdan, askerî dış yar
dımın, bizim için kıymetli bir destek olduğuna 
şüphe yoktur. Bununla beraber, güvenliğimiz 
için yeni gayretlere ihtiyaç olduğu gerçeğini de 
gözden uzak tutmamak lâzımdır. 

Yine bildiğiniz gibi, NATO ve Varşova 
Paktı ülkelerinin karşılıklı olarak nükleer si
lâhlara sahibolmaları, NATO savunma strateji
sinde son yıllarda büyük bir değişiklik yapıl
masına sebebolmuş, topyekûn mukabele yerine, 
esnek mukabele sistemi kabul edilmiştir. 

Bunun sonucu olarak, evvelce müdafaa stra
tejisini tamamen nükleer silâhlara bağlamış 
olan ve bu yüzden klâsik silâhlar bakımından 
Varşova Paktı kuvvetleri karşısında çok za
yıf bir durumda kalan NATO ülkeleri, konvan-
siyonel silâhlarını süratle geliştirmeye yönelt
mek mecburiyetini duymuşlardır. Savunma 
stratejisindeki değişme ve konvansiyonel silâh
ların bu suretle yeniden önem kazanmış ol
ması, diğer NATO devletleri için olduğu gibi, 
Türkiye için de çok ciddî bazı problemler do
ğurmuştur. 

Ayrıca, bu silâhlarda da devamlı olarak tek
nolojik gelişmeler olmaktadır. Silâhların çeşit
leri, hareket kabiliyetleri, ateş güçleri mütema
diyen artmaktadır. Bunun neticesinde askerlik 
tekniğinde de bazı değişiklikler olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi, 
bazı sahalarda, 'belki başka memleketlerden 
geriye alınması caiz görülebilir, mümkün görü
lebilir ama, memleket müdafaası konusunda, 
bilhassa silâh konusunda düşmanla aynı güce 
sahibolmaya mecbursunuz. Düşmanın silâh gü
cüne, aynı güçle silâh kuvvetiyle koyabilmek 
için, bu gelişmeleri adım adım takibetmek ve 

ordumuzu bu tip silâhlarla teçhiz etmek zo
rundayız. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerini en yeni silâhlar ve 
araçlarla teçhiz etmek için Cumhuriyetten bu 
yana büyük çaba harcanmıştır. Kara, Deniz, 
Hava kuvvetlerimiz, sağlanan imkânlar ölçü
sünde bu silâhlarla teçhiz edilmiştir. Bu gayret 
bugün devam etmektedir ve daha geniş ölçü
de devam ettirmeye mecburuz mevcut şartlar 
içinde, Çünkü, bütün bu gayretlere rağmen or
dumuzu, maalesef henüz istenen standarda ka-
vuşturabilmiş değiliz. 

Muhterem arkadaşlar, Silâhlı Kuvvetlerimiz 
o bakımdan büyük bir çalışma içindedir. Hum
malı bir reorganizasyon çalışması vardır bugün 
Silâhlı Kuvvetlerimizde; hem genelkurmayı
mızda, hem bütün kuvvetlerde. Özellikle harb 
silâh ve araçlarında son yıllarda gerçekleştiri
len yeni gelişmelerin ve bunun yarattığı yeni 
stratejilerin ışığı altında yapılmakta olan bu 
çalışmaların hedefi, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
- birçok arkadaşımızın işaret ettiği gibi - ateş 
ve hareket gücünü artırmak ve yüksek bir eği
tim performansına ulaştırmaktır. Bu arada Si
lâhlı Kuvvetlerimizin mevcudunda imkân oldu
ğu takdirde bazı . indirmeler yapılacaktır ve 
özellikle bu yıl yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız bu konu, çok 
hassas bir konudur. Umumiyetle - evet dünya
daki cereyan odur - her memleekt silâhlı kuv
vetlerindeki ateş ve hareket gücünü artırarak, 
insan sayısında indirmeler yapmaktadır. Ama 
Türkiye'nin coğrafik durumu, memleketin ge
nişliği ve çeşitli yönlerden saldır: ihtimalleri
nin mevcudolması karşısında, ordu mevcudu
nun, bütün bu saldırıları karşılayabilecek, her 
an karşılayabilecek güçte olması lâzımdır. Bu 
sebepledir ki, silâhlı kuvvetlerin mevcudunu 
azaltma hususunda başka memleketleri takli-
detmek durumunda değiliz. Bu, bir ölçüde ya
pılır, ama otomatikman öteki memleketlerin 
kabul ettiği metotları, burada hemen tatbik et
meye imkân yoktur. Ateş gücümüzü, silâhlı 
kuvvetlerin hareket gücünü artırmak, silâhlı 
kuvvetlerimizi tamamen motorize hale getir
mek, özellikle Hava Kuvvetlerimizi çok güçlü 
bir hale getirdikten sonra, belki bu hususta ye
ni adımlar atılabilir, ama, bugün kabul edin ki, 
atılabilecek adımlar mahdut ölçüde olabilecek-
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tir. Aksi halde, memleketin hayatını tehlikeye 
koyabiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, yine bu çalışmaların 
arasında silâhların modernizasyonu, ordunun 
mekânizasyonu gelmektedir. Eskimiş ve modası 
geçmek üzere olan silâhların yerine yenilerin 
ikame edilmesi lâzımdır. 

Eskiden bir piyade tümeninin silâhlan 20 
yılda bir değişebilirdi, 20 yıl sonra demode olur
du. Ama bugün bu süratlenmiştir. Motorlu kıta
lar; zırhlı birliklerin silâhlarını 10 yılda bir de
ğiştirmek lâzım. Hatta başka memleketler, fa
raza Almanya bunu 5 yılda bir değiştirmeye 
başlamıştır. Yine uçakları 5 yılda bir değiştir
mek ihtiyacındayız. Bu sebeple, silâhlı kuvvet
lerimizin gücünü muhafaza etmek için dahi, ay
rı bir gayret sarf etmek mecburiyetiyle karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

Harb gemilerinin yenilenmesi için büyük 
bir gayret sarf edilmiştir. Donanmamız bu isti
kamette çalışmaya devam etmektedir ve sanıyo
rum ki, kısa bir süre sonra bütün harb gemile
rimiz, başlamış olan programın tatbiki sonun
da tamamen modernize edilmiş, yenilenmiş ve 
yeni silâhlarla teçhiz edilmiş olacaktır. 

Yine, hava kuvvetlerimizde aynı surette bü
yük bir çalışma mevcuttur. Hava kuvvetlerimi
zin her bakımdan güçlenmesi, en öncelik taşı
yan bir konumuzdur savunma bakımından. Bu 
gayretin içindeyiz. Gerek müttefiklerimizden 
aldığımız silâhlarla ve gerekse memlekette yap
maya çalıştığımız, yeni kurmaya çalıştığımız 
hava sanayii ile hava kuvvetlerimizi aynı şekil
de güçlendirme yolundayız. 

Hava meydanlarının sayısında artırma İhti
yacı kendisini göstermiştir ve hava meydanla
rının hem sayısını artırmak ve hem de bu mey-
danlardaki müdafaa tertibatını kuvvetlendir
mek büyük bir gayret mevcuttur. 
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büsler yapıyoruz, Şimdi, müsaadenizle dış yar
dımlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, İkinci Cihan Harbi 
ortalarına kadar, silâhlı kuvvetlerimizin ihtiya
cı bulunan harb silâh, araç ve gereçlerinin ta
mamının millî bütçeden sağlandığı malûmdur. 
Bu savaştan çıkıldıktan sonra, gerek harb kon-
septindeki değişiklikler ve gelişmeler ve gerek
se bunlara paralel olarak silâh ve araçlardaki 
teknik gelişmeler, savunma hareamalarımssm 
büyük ölçüde artmasını zorunlu kılmış, millî 
bütçelerimizle sağlanması imkânsız hale gelen 
ihtiyaçlarımızın askerî yardımlarla karşılanma
sı zarureti doğmuştur. 

ilk kez 1947 yılında Truman doktriniyle 
Amerikan askerî yardımı başlamış ve bu yar
dım bugüne kadar silâhlı kuvvetlerimizin geliş
mesinde önemli bir kaynak olmuştur. Ancak, 
Amerikan askerî yardımları her yıl değişen bir 
seyir takibetmesine rağmen, bize 1970 yılma 
kadar, yılda ortalama 100 milyon civarında bir 
imkân sağlamıştır. Fakat, bu yıl maalesef, 
Âmerika'daki buhran sebebiyle askerî yardım 
tutarında yarı yarıya bir inme mevzuubahistir. 
Bununla beraber, miktar olarak inmekle bera
ber malzeme olarak yapılacak yardımda mühim 
bir eksilme olmayacağı temin edilmektedir. 

NATO çerçevesi içerisindei askerî yardım 
aldığımız ülkelerden birisi Almanya, diğerleri 
de Kanada ve İtalya'dır. Alman yardımı 1964'te 
başlamıştır 50 milyon DM ile ve bu yıl, bu 100 
milyon olmuştur, italya ve Kanada yardımla
rından da bir miktar yedek parça ve malzeme 
alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, gerek millî kaynak
lar ve gerekse dış yardımlardan elde edilen im
kânlarla savunma gayretlerini yürütmeye çalı
şırken, gerçekleştirilen bâzı anahizmetler ve fa
aliyetler hakkında bilgi sunmak faydalı olacak
tır. Buna arkadaşlarımız da temas ettiler. Bil
hassa, Saym Millî Güven Partisi Sözcüsü bana 
yardımcı oldu, bu konuda yapılmakta olan işle
rin bir kısmını saymak suretiyle. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımızın 
umumiyetle üzerinde durdukları bir konuyle de 
ilgilidir burada arz edeceğim İzahat. Haklı ola
rak birçok sözcü arkadaşımız, cari yatırımların, 
Millî ıSavunma Bütçesinde büyük bir yer işgal 
ettiğini ve bu sebeple Millî Savunma Bütçesi-

Muhterem arkadaşlar, silâhlı kuvvetlerimi
zin güçlendirilmesi için, kalkınma çabamıza 
zarar vermeden, millî kaynaklarımızdan imkân
lar aramanın gayreti içindeyiz. Bu yıl bütçe
mizde az da olsa, bu maksat için yeni ödenekler 
konmuş ve mevcut ödenekler artırılmıştır. Bir 
yandan da dış yardımların devam etmesi ve ih
tiyacı karşılayacak seviyeye çıkarılması için, 
müttefiklerimiz nezdinde devamlı surette teşeb-
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nin, bir idame bütçesinden ibaret olduğunu, ya
tırımların çok cüzi bir halde olmasını ileri sür
düler ve bundan şikâyet ettiler. Bu, aslında 
haklı bir şikâyettir. Yalnız, bir özel durumu da 
bu vesile ile arz etmek isterim. 

Planlama Dairemizin yatırım tarifine, Millî 
Savunmada yapılan yatırımlar girmemektedir. 
Faraza bir hava meydanını başka Bakanlık 
yaparsa, yatırını bütçesinde yer almakta, fakat 
Millî Savunma yaptığı takdirde, askerî hizmete 
tahsis edileceği için, yatırım sayılmamaktadır, 
bizim cari bütçemizde yer almaktadır. 

Bir fabrika başka bütçede yatırım tertibin-
dedir. Bizim bütçemizde maalesef, cari hizmet
ler arasında yer almaktadır. Yani, bütçe tasnifi 
yüzünden yatırımlar, bizim bütçemizde bir mik
tar az görülmektedir; aslında fazla değildir, 
arkadaşlarımız haklıdırlar. Ama, bütçe tasnifin
de çok düşük bir seviyede, faraza yüzde 1 ola
rak görünmesinin sebebi, bütçe tasnifinden do
ğan bir durumdur. Eğer bütçe, bu yatırımlar 
mahiyeten yatırım sayılması gereken bu gider
ler, diğer bütçelere mütenazır olarak yatırım 
bütçesinde yer alsaydı; yatırım sarfiyatımızın 
tutarı yüzde 1 değil, belki yüzde 5 veya 6 ola
rak ifade edilebilirdi. 

Bugün bütçelerimizde sadece, konut, sağlık, 
eğitim tesisleri yatırım olarak görülmektedir. 
Onun dışında, hava meydanları, yollar ve sana
yii ve saire bütün bunlar cari bütçeler arasın
da görülmektedir. Bu konuda da izaha izin ve
rirseniz, birkaç kelime ile, yani bütçemizde ya
tırım bölümlerinde yer alan ödeneklerle, yapı
lan hizmetlere ait bazı örnekler vermek İstiyo
rum : 

Bunlardan bilhassa konut bölümünde gör
düğünüz yatırımlarla hudut kuvvetlerimizin, 
hudut karakollarımızın evvelâ tamamlanmasına 
çalışılmaktadır ve 1972'de de bunun için geniş 
yer ayrılmıştır. Konut bölümünde yer alan şey
lerle mahrumiyet bölgelerinden başlamak sure
tiyle Silâhlı Kuvvetlerimizin konut ihtlyacıftı 
sağlamaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar birer 
misal vererek bundan şikâyet ettiler, bu doğ
rudur. Bu program, birkaç yıl evvel 1961'den 
beri başlamış olmasına rağmen, bugüne kadar 
ancak yüzde 17 veya 18 civarında bir ihtiyacı 
karşılamaya muvaffak olunmuştur. Henüz su
baylarımızın yüzde 80'i, bu konutlardan fayda

lanma İmkânını bulamamışlardır. Ama, bu prog
ramı devam ettirmekteyiz ve arz ettiğim gibi, 
öncelikle hudut bölgelerimizi, mahrumiyet böl
gelerini ele alarak, oralarda konut yapmaya ça
lışmaktayız. 

Yine bu bölümdeki tahsisat ile hastaneler, 
İlâç fabrikaları, okul ve karargâh binaları, er 
pavyonları gibi birçok inşaat yapılmıştır. Bu 
arada, ecdat yadigârı olan Selimiye Kışlasıyle 
Davutpaşa kışlalarının da restorasyonuna baş
lanmıştır ve yakın zamanda bu restorasyon bi
tecek ve memleket iki büyük eseri yeniden kul
lanmak imkânına sahibolacaktır. Bu sene, 100 
küsur milyon liraya malolan G-ülhane Askerî 
Hastanesi de tamamlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; NATO Müşterek Enf-
rastürüktür Programında yer alan savunma hiz
metlerimiz; bildiğiniz gibi, belli oranlar içeri
sinde millî imkânlar ve NATO müşterek fonun
dan tahsis edilen kaynaklarla gerçekleştiı İl
mektedir. 1953'ten 1970 yılma kadar, bu alanda 
7 milyar lira civarında yatırım, bu müşterek 
fondan yapılmıştır. 1972 yılı için de 85 milyon 
Tl. lık bir hizmet planlanmıştır. NATO Müşte
rek Enfrastürktür Programı ile harb karar
gâhları, hava alanları, muhabere tesisleri, ra
darlar özel silâh mevzi depoları, ulaşım ve akar
yakıt tesisleri yapılmaktadır ve bunların büyük 
bir kısmı da, bilhassa akaryakıt tesisleri gibi 
tesisler, aynı zamanda sivil hizmetlerde de kul
lanılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; sözcü arkadaşlarımı
zın hemen hepsi, harb sanayii kurulmasının za
rureti üzerinde durdular. Millî Savunma, ken
dilerinin bu görüşüne tamamen katılmaktadır. 
Bizim de kanaatımıza göre, millî savunma poli
tikamız, harb sanayiine yönelme zorundadır. 
Arkadaşlarımızın da işaret ettiği gibi; Türkiye, 
NATO ittifakına girdiği zaman, gelişmek üzere 
ve gelişmekte olan bir harb sanayiimiz mevcut
tu. Ancak, ikinci Cihan Harbi senelerinde de, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin başlıca İkmal kaynağı 
bu sanayi olmuştu. Fakat, gerek silâhlı araçla
rın dışardan kolaylıkla temin olunması imkânı
nın dış yardımlarla doğmasından sonra, harb 
sanayiimiz ikinci plana atılmıştır. Bunun yanlış 
bir politika olduğu bllâhara anlaşılmış ve Silâh
lı Kuvvetlerimizin her türlü silâh, mühimmat ve 
araçlarının yurt içinden sağlanması politikası-

— 425 — 



M. Meclisi B : 44 20 . 2 . 1972 O : 1 

na, birkaç yıl önce yeniden yönelmiştir. Bugün
kü Hükümetiniz de, bu politikaya öncelik ver
mek kararındadır; buna programında açıkça 
yer vermiştir : «Ordumuzun ihtiyacı bulunan, 
harb silâh, araç ve gereçlerinin yurt içinden 
sağlanması zaruridir.» Hükümet programında 
bu şekilde yer almıştır. 

Muhterem arkadaşlar; harb sanayii konu
sunda bazı tereddütler vardır. Ancak, bu husus
ta bir hayale kapılmadığımızı arz etmek duru
mundayım. Düşüncemize göre; önpiânda hafif 
silâhlardan başlanılarak, orta silâhlarla güdüm
lü silâhların büyük bir kısmının memleket için
de imal edilmesi mümkündür. Bugün bu kıs
men de tahakkuk etmiştir ve tahakkuk yolun
dadır. Hafif silâhları, orta silâhların büyük bir 
kısmını, hattâ bazı güdümlü silâhları bugün 
fiilen memleket içerisinde yapmaya başlamış 
bulunuyoruz. Hemen hemen bütün silâhların re
vizyonları yurt içinde yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek teknoloji is
teyen harb sanayiini elbetteki bu anda kurmak 
mümkün değildir. Bu sanayi, elektronik sana
yiinin ve ağır sanayinin gelişmesine paralel 
olarak kurulacaktır. Sonra bu vesile ile şunu da 
arz edeyim : ıSavunma sanayiimizi gelişi güzel 
kurmak kararında da değiliz. Her şeyden evvel 
bu iş için, uzun vadeli bir plana ihtiyaç vardır. 
1967 yılında bir plan taslağı hazırlanmıştır. Bu
gün bu da esas alınmak suretiyle bunun üzerin
de çalışılmaktadır. Ciddî ve ilmî araştırmalar 
sonunda, uzun vadeli bir harb sanayii planı 
yapmak kararındayız ve bunun için ciddî çalış
malar vardır. (Sonra şunu da arz edeyim : Sa
vunma sanayiini, millî sanayiden ayrı düşünmü
yoruz. Savunma sanayii, millî sanayinin bir 
parçası ve onun tamamlayıcısı olacaktır. Sa
vunma sanayiinin tamamını, Millî Savunma 
Bakanlığının bünyesinde kurmayı da elbette ki, 
düşünmüyoruz; zaruri olanlar orada kurula
caktır. Fakat, bunun yanıbaşında, İktisadî Dev
let Teşekküllerine, hattâ özel sektöre kurduru
lacak tesisler olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; bütün bunları orga
nize etmek ve istikamet vermek üzere, Millî Sa
vunma Bakanlığı bünyesinde bir Millî Savun
ma Sananayii Dairesi kurulmuştur ve çalışmak
tadır. Savunma sanayiini bu daire koordine et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bazı arkadaşlar de
ğindikleri için ben zamanınızı alarak, tekrar et
mek istemiyorum. Bugün savunma sanayii ko
nusunda biraz evvel işaret etmiştim, bazı önem
li adımlar atılmıştır. Bilhassa hafif silâhlar ba
kımından, bugün birçok silâhlar memleket için
de imal edilmektedir : Tüfek, makinalı tüfek, 
güdümlü tanksavar roketi, hava kuvvetleri ro
keti, kuru pil yapım], çeşitli mühimmat, tank 
yenileştirme fabrikası, gaz maskesi, refakat muh
ribi yapımı, denizaltı muhripleri yapımı bu ara
dadır. Yine deniz tersanelerimizde, yani ordu 
bünyesinde bulunan iki tersanemizde, gemi ya
pımı işlerimiz oldukça memnuniyet veren bir 
seyir içerisindedir. Beş Yıllık Plana uygun ola
rak, Birinci Beş Yıl döneminde 32 500 tonilato
luk muhtelif büyüklükte gemi yapılmıştır. Ay
rıca, tersane onarım tesisleri tevsi edilmiştir ve 
gerek millî bütçelerimiz, gerekse Amerikan 
yardım programından sağlanan imkânlarla şim
diye kadar 6 muhrip, 4 denizaltı, 1 yüzer havuz 
Deniz Kuvvetlerimize katılmıştır. 3 muhrip ile 
4 denizaltı vs Alman yardımından 1 yük gemi
si alınması ve 2 denizalı yapımı da programlaş-
tırılnıış bulunmaktadır; yakın zamanda önü
müzdeki yıllarda tahakkuk edecektir. 

Muhterem arkadaşlar; savunma sanayiimiz, 
Millî Savunma ihtiyaçları dışında, döner serma
ye ile özel sektöre ve diğer müesseselere de fay
dalı olmaya çalışmaktadır. Bilhassa, birçok ha
rita ihtiyaçları - bazı arkadaşlar da belirttiler, 
kendilerine teşekkür ederim - memleketin hari
ta ihtiyaçlarını bugün Harita Umum Müdürlü
ğümüze bağlı tesisler karşılayacak seviyeye gel
miştir. Deniz tersanelerinde, faraza Sadık Al-
tuncan gemisi gibi gemiler, gümrük motorları, 
jandarma botları döner sermayeden inşa edil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar; sayın sözcülerin de 
üzerinde durdukları gibi, ciddî bir reorganizas-
yona ihtiyaç vardır. Bu reorganizasyon biraz 
övvel işaret ettim - Silâhlı Kuvvetler bünyesin
de yapılmaktadır. Bu çalışma ayrıca, Millî Sa
vunma Bakanlığı bünyesinde de, yine bir reor
ganizasyon çalışması yapılmaktadır. Bu çalış
maların hedeflerinden biri de, savunma hiz
metlerimizin en az masraflı ve en rasyonel, en 
verimli şekilde yürütülmesidir. Bu suretle, yapı
lacak tasarruflardan sağlanacak imkânlar, Si-
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lâhlı Kuvvetlerimizin hareket ve ateş gücünün 
artırılmasına tahsis edilecektir. 

Millî Savunma Bakanlığında yapılan çalış
malar : Bildiğiniz gibi Genelkurmay Başkanlığı 
ile Millî Savunma Bakanlığı görev ve yetkile
rini düzenleyen Kanun 1970 te yürürlüğe gir
miştir. Bu kanun gereğince, Bakanlığımız sa
vunma görevlerinin siyasî, hukukî, sosyal, ma
lî ve bütçe hizmetlerini, savunma politikası çer
çevesinde tespit olunacak ilke ve öncelik prog
ramlarına göre yürütecektir. Kanunun görev 
verdiği, bu görevlerin tamamının, millî savun
ma bünyesi içinde toplanmasına çalışıyoruz. 
Faraza, ikmal işleri, kuvvetlerimizin müştere
ken ve merkezden sağlanması gereken ve çok 
büyük bir yekûn tutan tedarik hizmetlerinin 
hepsini, Millî Savunma Bakanlığının bünyesi 
içinde ve ikmâl Dairesine yaptırmak gayretin
deyiz. Yine silâh, araç ve her çeşit lojistik ih
tiyaçların tedariki de Millî Savunma Bakanlığı 
bünyesinde yürütülmektedir. Harb Sanayii hiz
metlerinin yürütülmesi de - yine biraz önce 
işaret ettiğim gibi - Millî Savunma Bakanlığı 

. Harb Sanayii Dairesinde toplanmıştır ve geri 
kalan tesisleri de burada toplamaya çalışmak
tayız. 

Hususiyet arzeden inşaat hariç bütün inşaat 
işlerinin Millî Savunma Bakanlığı bünyesi için
de kurulmuş olan, İnşaat Dairesinde toplamaya 
gayret ediyoruz. 

Asker alma hizmetlerinin, azamî, tasarrufla ve 
en verimli surette yapılmasını sağlayacak ted
birler üzerinde ciddî çalışmalar vardır. Asker
lik daire şubeleri bu sebeple, bu programın ge
reği olarak merkezileştirilmektedr. Bazı arkadaş
lar bir endişe izhar ettiler: Askerlik şubeleri 
kalkan yerdeki hizmetlerin aksamasından endişe 
duyduklarını açıkladılar. Muhterem arkadaş
lar, Askerlik şubelerinin sayısı 1/3 e indirile
cektir. Bu, geçen yıl kabul edilmiş ve Genelkur
mayca tespit edilmiş olan bir programa göre ola
cak; ciddî bir çalışmaya dayanan bir program
dır ve her şey en ince teferruatına kadar hesab-
edilmiştir ve bunu 1/3 e indirmek suretiyle hiz
metler aksamayacak, bilâkis hizmetler daha ve
rimli, daha az masraflı şekilde yürüyecektir. 
Büyük kadro tasarrufu sağlanacaktır. Buna 
mukabil Askere alma muameleleri, bu heyetler 
tarafından eskiden olduğu gibi ilçelere gidile

rek orda yapılacaktır. Ayrıca askere alma mua
melelerinde, bilhassa yoklama usullerinde bazı 
basitleştirmeler yapılmıştır, tebliğ usulleri ba
sitleştirilmiştir, celp işlerinde basitleştirmeler ya
pılmaktadır ve bunun için yakında huzurunuza 
bir kanun tasarısı da getireceğiz. 

Bu vesile ile şunu arzedeyim; memleket dı
şındaki işçilerimizin Askerlik ve yoklama mua
melelerinin mahallinde ve en az külfetle yapı
labilmesini sağlamak için ciddî bir çalışma yap
tık/ hattâ Askere Alma Dairesi Başkanını Al
manya'ya kadar gönderdik, orada ilgililerle te
mas ederek bu işin organizasyonunu vücuda ge
tirdi ve bu suretle işçilerimizden, bu konuda 
gelen şikâyetler de tamamen ortadan kalkmış 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, kanun çalışmalarımız 
hakkında bir nebze bilgi vermek istiyorum. Ge
çen yıl yüksek Meclisin ilgisiyle, Millî Savunma
yı ilgilendiren 13 kanun kabul edilmişti. Bunlar 
arasında yapılan değişiklikler, Harb Akulu Ka
nunu, Harb Akademisi kanunları. 
Harb Akademsi Kanunları. 

Gene Anayasada yapılan değişikliklere pa-
relel olarak Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili ka
nunlarda değişiklik yapılmak üzere yeni tasarı
lar hazırlanmıştır. Askerî Yargı Usulündeki de
ğişiklik, Askerî Ceza Kanununda değişiklik, 
Yüksek Askerî idare Mahkemeli kurulması hak
kında kanun, Millî Savunma Bakanlığı Görev ve 
Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına ait 
tasarı, Askerî Mahkemeler Kanununda değişik
lik yapılması hakkındaki tasarı. Bunlar, Anaya
sanın emri olarak tamamen Yüksek Meclise su
nulmuş bulunmaktadır ve bütçeden sonra, bil
hassa Anayasa bakımından çok önem arz eden 
ve belli bir zamanda bitirilmesi gereken bu ka
nunların Yüce Mecliste müzakere edilerek sürat
le kanunlaştırılmasını arz ve rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, buraya kadarki açık
lamalarımla Silâhlı Kuvvetlerimiz ve savunma 
hizmetleri hakkında genel bir bilgi vermeye ça
lıştım. Şimdi de Millî Savunma bütçesinin ra
kamları üzerinde kısaca duracağım. 

Sunduğumuz 1972 malî yılı bütçemizin öde
nek toplamı, bildiğiniz gibi 8 milyar 124 milyon 
liradır. Bu bütçe ile 1971 de uygulanan bütçe
miz arasında, 972 milyon 72 000 liralık bir fark 
vardır. Yani 977 milyonluk bir artış görülmek
tedir. Bu artışın oranı ise %.13'e tekabül eder. 
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Muhterem, arkadaşlar, 1972 bütçe teklifimizi 
hazırlarken, kalkınma planımız, yeni kanunlar, 
ekonomik şartlar ve geçen yılın uygulama şart
ları gezönünde bulundurulmuştur. Bu bütçenin 
% 97'si bildiğiniz gibi arz ettiğim kayıtlar içe
risinde carî yatırımlara, 71 milyonu yatırım 
harcamalarına, 84 milyonu ise transfer harcama
larına aittir. Biraz yukarıda da arz ettim. 
Yatırım harcamalarının çok düşük nispette gö
rülmesinin sebebi yatırım tarifindeki tariften 
doğmaktadır. 

Bluhterem arkadaşlar, Millî Savunma bütçe
si - huzurunuza gelen bütçelerin tetkikinden de 
anlaşılacaktır - artış oranı en düşük seviyede 
olan bir bütçedir. Genel Kurmayımız buna bil
hassa büyük titizlik göstermiştir ve hakikaten 
çok tasarruflu bir bütçe meydana getirmiştir. 

Diğer bakanlık bütçelerinde en azından 
•% 20'iik bir artış olduğu halde, Millî Savunma 
bütçesindeki artış % 13'ten ibaret kalmıştır. As
lında bütçe rakamlarını sabit fiyatlara irca etti
ğimiz takdirde; bütçemizde, satmalına gücü ba
kımından bir artış da olmadığı görülür. Artış 
değil, hatta biraz ela eksilme vardır. Zahirî ar
tış sebeplerinin büyük bir kısmı, Personel Kanu
nunun tatbikatiyle, fiyatlardaki artışlardan doğ
muştur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı ri
ca ediyorum. Açık oylama işlemi bitmiştir, oy 
kutularını kaldırınız. Devam buyurunuz Sayın 
Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FEEİD ME
LEN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, ez
cümle ; yiyecek, giyim - kuşam giderlerindeki ar
tış tamamen buna taallûk ediyor. Bir erin yiye
ceğinde fiyat artışları sebebiyle, bu yıl % 29 
oranında bir artış var. 1971 yılında bir ere yapı
lan giderin toplamı doğrudan doğruya 2 565 li
ra iken, 1972 yılında bu miktar 3 060 liraya 
ulaşmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, yine bütçemizin % 54' 
ünü personel masraflarına harcıyoruz. % 12'sini 
yiyecek, % 6'smı giyecek, % 16'sını savaş, 
% 2'sini ulaştırma ve % 4'ünü de savunma enf-
rastrüktürüne. 

Değerli arkadaşlarımın bazıları «Sefer stok
ları» üzerinde durdular. Biraz sonra bu konuş
malar hakkında ayrı izahat vereceğim zaman da 
arz edeceğim; bu yıl ilk defa olarak, bütçemize, 

161 milyon lira, sefer stoku için tahsisat koy
duk, yeni savunma sanayileri için de yine ilk de
fa olarak 100 milyonun üstünde bir tahsisat koy
duk. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle bütçemizin 
tümü hakkında izahat arz etmiş bulunuyorum. 
Bu izahatımın arasında verdiğim cevaplar, sayın 
konuşmacı arkadaşlarımın üzerinde durdukları 
konuların bir kısmına taallûk ediyor. Bu suretle 
ele kendilerine cevap arz etmiş oluyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımızın üzerinde dur
dukları diğer münferit meseleler hakkında tek
rara kaçmadan kısaca bilgi vereceğim ve cevap 
ar.!3 edeceğim. 

Millî Güven Partisi sayın sözcüsüne teşekkür 
ederim, ciddî bir tetkik mahsulü olan ve tama
men yol gösterici mahiyette tenkitler ileri sür
düler. Bu tenkitten çok faydalandık ve bunları 
arkadaşlarımız tamamen not ettiler, bu bakım
dan kendilerine tekrar tekrar teşekkür etmek 
isterim. Üzerinde durdukları meselelerin aşağı 
yukarı hemen hepsine, genel izahatım arasında 
cevap arz vermiş oluyorum. 

G-ene, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü ve 
eski Millî Savunma Bakanımız, değerli arkada
şım îlhami Soysal, (C. H. P. sıralarından «San-
car» sesleri) 

Affedersiniz, çok çok özür dilerim, evet îl
hami Sancar, emek ve tetkik mahsulü olan ve 
çok faydalandığımız bir konuşma yaptılar. Bu 
konuşmanın mühim bir kısmına umumî izaha
tım arasında cevap arz ettim, özellikle; Türki-
yemiziıı içinde bulunduğu durum, Silâhlı Kuv
vetlerin mevcudu, mühimmat gibi. 

Sayın arkadaşımız, «mühimmat mevzuunda 
1964'de verilen bir kararın uygulanıp uygulan
madığını» ileri sürdüler. Değerli arkadaşlarım, 
maalesef 1964'den bu yana mühimmat stoku için 
bütçe zaruretleri sebebiyle ayrı bir tahsisat 
konmamıştır. 1964'te verilen kararı, ancak bu 
sene yani ayrı bir tahsisat koymak suretiyle 
yerine getiriyoruz. Bununla beraber; elbette ki 
asgarî mühimmat ihtiyacımız da ihmal edilmiş 
değildir, bütçe tasarruflarından, diğer hizmet
lerdeki ödeneklerden, buraya kaydırmalar ya
pılarak, asgarî ihtiyacımız olan bir miktar mü
himmat ihtiyacı karşılanmıştır. Bu husus ihmal 
edilmiş değildir, fakat ayrı bir bölüm olarak 
ancak bu sene koymak imkânını bulduk, bu şe^ 
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ne bütçemizi tamamen uygulayabilmek imkânı
na sahibolursak, bu stoku da çoğaltmaya çalı
şacağız. 

Arkadaşımız, «Stokları NATO standartları
na ulaştırmak için ne miktar paraya ihtiyaç 
vardır» diye sordular. Bunun cevabını bu anda 
vermeye imkân yoktur ve bu standartları da hiç' 
şüphesiz düşünemiyoruz. Bizim standartlarımız, 
kendi imkânlarımızla bağlı olan standartlar ola
caktır. 

Değerli arkadaşım, «Harb Sanayinin, bil
hassa Makina Kimya'ya devredilmiş olan sana
yi bu hizmeti yapamamaktadır, kapasitesinin 
altında çalışmaktadır ve bu sanayinin tekrar 
Millî Savunmaya bağlanması için bir tetkik ya
pılmıştı. Bu mesele ne oldu» diye soruyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, Makina Kimya'ya 
devredilen fabrikalardan bir kısmının kapasite 
altında çalıştığı doğrudur. Bunun bir kısmı 
Makina Kimya'nm elemanlarının büyük bir 
kısmını kaybetmesi yüzünden, kaçırması yüzün
den meydana gelmiştir. Diğer bir kısmı da Mil
lî Savunmanın siparişlerinin yetersizliği yüzün
den doğmaktadır. Millî Savunma bütçesindeki 
ödenek yetmediği için bu kapasiteleri tamamen 
dolduracak siparişlerde bulunamıyor. Durum 
bundan doğmaktadır. Her ikisini telâfi edecek 
tedbirler alınması gerekmektedir ve almıyor. 
Ayrıca, Hükümetçe, İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin reörganizasyonu için ciddî bir çalışma 
yapılmaktadır. Gerek 1 nci Erim Hükümeti za
manında, gerek şimdi bu çalışma devam ediyor. 
Bu çalışmalar ve bu reorgazinasyon arasında 
bu türlü bir sanayinin Makina Kimya'da mı 
kalması daha doğru olur, yoksa Millî Savunma 
'bünyesine alınması mı veyahut Millî Savunma 
Bakanlığına bağlı bir teşekkül haline getiril
mesi mi doğru olur, bunun doğru kararı verile
cektir ve pek yakında sanıyorum reorganizas-
yon çalışmaları ile birlikte bu karar verilmiş 
olacaktır. 

Arkadaşımız, «Maluliyet hakkındaki hüküm
lerin farklı işlemlere tabi olduğundan» şikâyet 
ediyor. Maalesef doğrudur, muhtelif zamanlar
da her kuvvet için ayrı kanunlar çıkmıştır ve 
bunlar arasında bir ahenk mevcut değildir. Bu 
bir inceleme mevzuudur ve bir çalışma yapıla
rak mümkün olduğu ölçüde kuvvetlerin ve hiz
metlerin özellikleri de mevcut olduğu için bun-
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lar da dikkate alınarak ahengin sağlanmasına 
çalışılacaktır. 

Arkadaşım, gene «Personelin sürekli görev 
yolluklarının azlığından» şikâyet etti. Bundan 
biz de şikâyetçiyiz, hatta bu konuda Bütçe 
Komisyonunda bazı teklifler de olmuştu. Ko
misyonumuz bu teklifleri bütçe imkânsızlığı se
bebiyle kabul edememiştir, gene eski haldedir. 
Taym Bedeli tazminatının yeni bir ayarlamaya 
tabiî tutulması konusu, ara yere Personel Ka
nunu girdiği için bu konu üzerinde doğrusu du
rulmamıştır, bunu not etmiş bulunuyorz. 

Arkadaşımız, «Mahrumiyet bölgesinde mes
ken darlığı devam ediyor» diyor, biraz da ben 
işar öt ettim. Henüz bu ihtiyacın ancak % 20'si
ni karşılıyoruz, ama bu bir bütçe imkânı mesele
sidir, tabiî ki bütçemizde buna belli bir yer ayı
rabiliyoruz ve her sene bu program devam 
ediyor, birkaç sene içerisinde bu husustaki ih
tiyacın bir kısmının karşılanacağını ümidediyo-
rum. 

Lojmanlarda oturmayanlardan, kira alınma
sı konusu bana da bir garip geldi, onu da tet
kik edeceğim. Sanıyorum ki, yönetmelikte bu 
durumu doğuran bir hüküm varmış; ya yanlış 
tatbik ediliyor veyahutta hüküm öyledir. Ne 
sebebe dayandığını şu anda bilmiyorum. Bu bir 
tetkik mevzuudur; tetkik edip arkadaşıma ne
ticesini arz edeceğim. 

Sicil yönetmeliği konusu da yine bir tetkik 
konusudur. 

Arkadaşımız askerî tababet müesseseleri 
sarsıntı geçiriyor dediler. Doğrudur, tamamen 
katılıyorum. Sağlık personeli Ordudan ayrıl
maktadır ve bunları Orduda tutma çareleri üze
rinde duruyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica ediyorum efendim. Acaba konuşmanız da
ha ne kadar sürer? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI PERÎD ME
LEN (Devamla) — 15 dakika kadar. 

BAŞKAN — Şimdi, efendim sizin konuşma
nızdan sonra sorularımız var; 2 arkadaşımız da
ha örüşecek, ondan sonra oylamamız var. Bu 
itibarla öğle tatilinden sonra konuşmanıza de
vam etmenizi Başkanlık olarak rica ediyo
rum. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Devamla) — izin verirseniz 10 dakikaya 
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sığdırmaya çalışırım. («Devam edelim, bitire
lim» sesleri) 

BAŞKAN — Zaten bölünecek efendim. Eğer 
bitirmek istiyorsanız müsaade alayım? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Devamla) — Nasıl takdir ederseniz. 10 
dakikaya sığdırmaya çalışırım izin verirseniz. 
(«Devam edelim» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan konuş
malarını 10 dakikaya sığdırabilirler belki, ama 
sorularımız var; 2 sayın üyenin konuşması var, 
oylamalarımız var. Bu hususu dikkatinize arz 
ederek, ben Sayın Bakanın isteğini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Bakan, devam 
buyurunuz efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FEEÎD ME
LEN (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, sağlık personelinden 
bahsediyordum. Bu, Personel Kanununun ya
rattığı bir durumdur. Bu sadece Millî Savun
ma için değil, bütün teknik personel için mev-
zubahsolan bir durumdur. Hükümet bu mesele 
üzerinde ciddiyetle durmaktadır. Tetkikler ya
pıyor. Personel Kanununun prensiplerini zede
lemeden, teknik personeli tatmin edebilecek 
bazı formüller üzerinde personel dairemiz çalış
maktadır. Yakında bir neticeye varacağız. Bun
dan elbetteki, bizim Ordudaki sağlık personeli 
de faydalanacaktır. 

Askerî hastanelere sivil hasta kabul edilmesi 
meselesi üzerinde duruldu. Askerî hastanelere 
sivil hasta kabul ediliyor. Yalnız Gülhane'den 
kaldırılmıştır. Muhterem arkadaşlar, Gülhane 
bir eğitim müessesesidir. Sonra biliyorsunuz, 
sadece subaylar değil; subaylar, astsubaylar ve 
bunların eşleri, yakınları, emekli subaylar, emek
li astsubaylar ve bunların ailelerinin tamamı bu 
hastanelere gitmektedirler. Büyük yekûn tut
maktadır bunlar; büyük bir kütledir. Sivil has
ta kabul edildiği takdirde Gülhane'ye, bunlar 
açıkta kalmaktadır. Bu sebeple Gülhane için bu 
kayıt konmuştur, ama diğer askerî hastaneler
de, faraza Mevki Hastanesinde % 5 ölçüsünde 
sivil hasta da kabul edilmektedir. 

Arkadaşımız îaşe Kanunundan bahsettiler. 
îaşe Kanunu Meclistedir. Kendileri zamanında 
sevk edilmiştir, bugüne kadar Mecliste kalmış
tır; çıkmasını arzu ederiz. 

Yüksek Askeri Şûra Kanunu hazırlanıyor. 
A. P. Sözcüsü Sayın Mehmet Emin Duru'ya 

teşekkür ederim. Millî Savunma bütçesinin bir 
program bütçesi hüviyetine kavuştuğunu söyle
diler ve bundan dolayı tebrik ettiler bizi. Ken
dilerine, ben de arkadaşlarım adına, bilhassa 
bu bütçe işlerinde çalışan arkadaşlarım adına 
teşekkür etmek isterim. 

Arkadaşımıza bütçenin bir gelişme bütçesi 
değil idame bütçesi olduğunu söylemek isterim. 
Bu konudaki görüşlerimi arz etmiştim. 

Arkadaşımızın üzerinde durdukları diğer 
konular hakkında cevaplarımı arz etmiştim. 
Yalnız, kara, hava, deniz kuvvetleri oranları 
tespit edilmeli dediler. Muhterem arkadaşlar, 
bu oranlar tespit edilmiştir ve zaman zaman 
değişiklik de olur. Bu kuvvetlere verilecek va
zife ve nihayet stratejik duruma göre bu oran
lar üzerinde zaman zaman durulur ve değiştiri
lir. Bunun üzerinde Genel Kurmayımızın hassas 
olduğuna emin olmanızı rica ederim. 

Karayollarımızm, motorlu ve zırhlı birlikle
rimizin harekâtına müsait olmadığından şi
kâyet ettiler. Bunu Bayındırlık Bakanı arka
daşımın dikkatine arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, değerli arkadaşımız, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin sosyal yaşantılarına 
önem verilmesi üzerinde durdular ve bu konu
da çok değerli mütalâalar ve fikirler ileri sür
düler. Bilhassa Silâhlı Kuvvetlerimizin halkla 
münasebetleri konusunda; askerî kitaplıkların 
açılması konusunda değerli mütalâalar ileri 
sürdüler. Bu değerli mütalâlar üzerinde dikkat
le durup, bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. 
Hepsi yerinde görüşler ve mütalâalardır, özel
likle Türk İstiklâl Savaşı tarihinin piyasada 
mevcut olmaması dikkatimi çekmiştir. Bunu kı
sa zamanda telâfi etmeye çalışacağım. 

ISayın Mehmet Bilgin arkadaşıma da, tama
men bizim görüşlerimize, anlayışımıza muvazi 
olarak ileri sürdükleri görüşlerden dolayı te
şekkür etmek isterim. 

D. P. Sözcüsü Sayın Samet Güldoğan'm Mil
lî Savunma politikası, harb sanayii ve komşu 
devletlerimizin güçleri ve onlara karşı ne şekil
de memleketimizi savunacağımız hakkındaki 
mütalâalarına tamamen, aynen katılırım; yerin
de görüşlerdir. Yalnız, değerli arkadaşım görüş
leri arasında, hiç yeri yokken, Sayın Başbakanı 
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eleştirmeye çalıştılar. Birinci Erim Hükümeti
nin kendi içinde yıkılıp, hiçbir başarı gösterme
den yıkılıp, gittiğine işaret ettiler, ikinci Erim 
Hükümetinin de şimdiden başarısız olduğunu 
söylediler ve nihayet Sayın Erim'in çekilip, git
mesi lâzımgeldiğini ileri sürdüler. Bu mütalâa
ları, bilmiyorum bütçenin tümü üzerinde, ve-
yahutta Başbakanlık bütçesinde yapmadılar 
mı? Sanıyorum ki, yeri orası idi. Bu tartışmayı 
orada yapmaları yerinde olurdu. 

ISABRİ KESKİN (Kastamonu) — Her fır
satta söylemeye mecburdurlar. 

RASİM CÎNÎSLÎ (Erzurum) — Bakan adı
na mı konuşuyorsun? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Devamla) — Onları takibetmediğim için, 
belki orada da söylemişlerdir; ama Millî Savun
ma bütçesiyle bunu hiçbir şekilde münasebeti
ni göremedim; Millî Savunma bütçesi ile alâka
sını görmedim. Bu sebeple bunlara, bilhassa 
şahsiyet kısmına cevap vermek bana düşmez. 
(«Bravo» sesleri) yalnız, şunu arz edeyim, Bi
rinci Erim Hükümetinin başarısızlık yüzünden 
yıkılıp gittiğini kabul edemiyorum. Birinci 
Erim Hükümetinin üyeleri arasında görüş ihti
lâfları vardı ve ayrılanlar görüş ihtilâfı sebe
biyle ayrılmışlardır. Bunun başarı ile veya ba
şarısızlıkla ilgisi olmamak lâzımdır. Bunu böy
le mütalâa etmemek lâzım. Görüş ihtilâfından 
şikâyet edebilirdi arkadaşım; ama başarısızlık 
sebebiyle yıkılıp gitti demesini ben yerinde ve 
haklı görmüyorum. 

Bir diğer nokta, arkadaşlarımız bugüne ka
dar Erim Hükümetlerine en ufak bir yardımda 
da bulunmamışlardır ki, onun başarılı veya ba
şarısız olduğunu tebarüz ettirmek istiyorlar. 
(«A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

RASÎM CÎNÎSLÎ (Erzurum) — Muhalefet 
yardım değil midir Sayın Bakan; demokratik 
düzen içerisinde? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME

LEN (Devamla) — Evet. Muhalefetin çeşitleri 
vardır; muhalefetin de çeşitleri vardır. Yardım 
eden muhalefet vardır, yapıcı muhalefet vardır, 
bir de bunu esirgeyenler vardır. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Söz isti
yorum. Sayın Bakan muhalefetsiz meclis tasav
vuru gerçekleşemez. 

I BAŞKAN — Efendim lütfen karşılıklı gö
rüşmeyelim. Efendim, Samet bey lütfen; Sayın 
Güldoğan rica ediyorum müdahale etmeyiniz. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Devamla) — Bu sebeple sayın arkadaşı
mın görüşlerini haklı ve yerinde bulmuyorum. 
Yalnız, başında da söyledim; bu konu daha çok 
başka bütçelerde münakaşa edilmesi gereken 

I bir konu idi. Ben Millî Savunma bütçesi ile, 
I Millî Savunma mevzuları ile ilgisini görmediğim 

için arkadaşıma bu noktada birkaç kelime ile 
cevap verme ihtiyacını duydum. 

RASÎM OÎNİSLÎ (Erzurum) — Başbakan 
I nezaret etmiyor mu Sayın Bakan? 

'BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz 
lütfen. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Devamla) — Sayın Şinasi özdenoğlu'-
na candan teşekkür ederim. Bizim Ordumuzun 
tutumu, durumu, bilhassa reformlar karşısın
daki tutumu hakkında güzel fikirler ileri sür
düler; buna tamamen katılıyorum. Arkadaşı-

I mız 12 Mart Muhtırasının hedefi olan reform
lar gerçekleşmelidir dediler. Hükümetimiz ta
mamen bu yoldadır. Hükümetimiz 12 Mart Muh
tırasında işaret edilen reformları, arkadaşımı
zın da söylediği gibi, Atatükçü bir görüşle sii-

I ratle gerçekleştirme kararındadır ve bunların 
hazırlık çalışmalarının büyük kısmı bitmiştir; 
bildiğiniz gibi, bunlara ait kanunlar, birer iki
şer huzurunuza gelmektedir. Bundan emin ol
malarını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, bu suretle sayın ar
kadaşlarımızın Millî Savunma bütçesi üzerinde
ki mütalâalarına da cevap arz etmiş oluyorum. 

Değerli arkadaşlar, Millî Savunma bütçemi
zin memlekete hayırlı olmasını dilerken arka-

I daşlanma beni dinledikleri için şükranlarımı 
arz ederim. 

I Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 

rica ediyorum; arkadaşlarımızın soruları var
dır. 

ıSayın Atagün yazılı olarak, soru soracağını
zı beyan etmişsiniz, sorun efendim, buyurun. 

MEHMET^ ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, orta dereceli okullardan ve bazı yük
sek okul ve fakültelerden mezun olan gençlerin, 
askerlik görevini ifa etmek için müracaat ettik-

I lerinde kadro nedeniyle askere alınamadıkları, 
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diğer taraftan da askerlik vazifelerini ifa etme
diklerinden Devlet hizmetine giremedikleri bir 
gerçektir. Bu halin boşta geçen gençlerle veli
ler üzerinde yaptığı ve yapacağı etkiyi ifade et
mekten çekmiyorum. Ancak, şu durum karşı
sında Millî Savunma Bakanı olarak kısa ve uzun 
vadede de olmak üzere ne gibi tedbirler almayı 
düşünmektedirler -ve bu tedbirlerin kısa vadeli
leri hangi tarihte gerçeklecektir? Saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Devamla) — Muhterem arkadaşım mü
him bir konu üzerinde durdu. Bütçe Komisyo
nunda da mevzuubahis olmuştu, orada da cevap 
arz etmiştim. 

Muhterem arkadaşlar, bir defa erlerde birik
me yoktur. Erler zamanında silâh altına alın
maktadır. Yedek subaylarda bu birikme bu 
sene olmuştur. Bundan evvel orada da pek yok 
idi. Bu sene bilhassa geçen yıl kabul ettiğiniz 
kanunun, yari yüksek okul mezunlarından bir 
kısmının, testi kazananların yedek subay; ka
zanmayanların da astsubay olmasını sağlayacak 
kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, bugüne 
kadar çeşitli sebeplerle, mazeret ile, sununla, 
bununla geri kalmış olanların hepsi birden mü
racaat etmişlerdir. Bu sebeple bu sene büyük 
bir birikme olmuştur ve bunların hepsini silâh 
altına almaya imkân olmamıştır. Bu sene silâh 
altına alınamayanların önümüzdeki Nisan ayı 
içerisinde bir kısmını, tamamını değil, bir kıs
mım ki, muhtelif gruplardır bunlar, şimdiye ka
dar 11 grup olmuştur, yoklamasını yaptıran, 
askerlik kararı alan; 8 ve 9 ncu gruplara ka
dar olan kısımlar alınacaktır. Diğerleri önü
müzdeki Ekim ayı içerisinde alınabilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, kısa vadeli olarak bu 
mümkündür. Tabiî Ordunun ihtiyacından faz
lasını da almaya imkân yoktur. Uzun vadeli 
olarak biraz evvel işaret ettim, kabul buyurdu
ğunuz bir kanun vardır, test usulü ile bir kısmı 
yedek subay olacaktır, testi kazananlar; testi 
kazanamayanlar astsubay yetiştirilmek üzere 
silâh altına alınacaklardır. Bu testleri hazır
lamak bir hayli zor olmuştur, çetin olmuştur. 
Çünkü, muhtelif mesleklerden gelmektedirler. 
Hepsi için bir ölçü kabul ederseniz mağduriyet
ler olur; bazı okullardan mezun olanlar o testi 

kazanabilir; diğerleri kazanamaz. Bunu Ordu
nun ihtiyacına da uygun şekilde yapmak lâzım. 
Bu testi ciddî bir çalışma sonunda meydana ge
tirmeye çalışıyoruz. En uygun bir test, Bu 
meydana geldikten sonra test usulüne baş
vurulacaktır ve o vakit bu birikme hiç olmaya
caktır. Yalnız, bu arada gene geçen yıl kabul 
ettiğiniz bir kanun vardır, erler için: onlar da 
kura usulü ile silâh altına alınacak, ihtiyaç mik-
tarmca; kur'a dışı kalanlar da kamu hizmetle
rinde çalıştırılacaktır. Bunun üzerinde çalışıl
maktadır. Yakında huzurunuza bir kanunla 
geleceğiz; kamu hizmetlerinde ne suretle çalış
tırılacaklarına ait. Yedek subayların mevzuu
nu. da bunlarla birlikte halletmeyi düşünüyoruz. 
Yani onlardan da bir ölçüde kamu hizmetlerin
de çalıştırma imkânları düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

iSaym Esat Kemal Aybar, buyurunuz efen
dim. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sa
yın Başkan, istiklâl Madalyası için müracaat 
eden birçok vatandaşın bu müracaatlerının in
celenmesi ve sonuçlandırılması çalışmalarının 
yavaş yürütüldüğü söylentisi vardır. 

Bu müracaatler nasıl bir çalışmaya tabi tu
tuluyor, Millî Savunma Bakanlığı bünyesi içe
risinde bununla kimler uğraşıyor ve bugün so
nuçlandırılmamış kaç tane müracaat vardır? 
Bu müracaatların biran evvel karara bağlan
ması konusunda bir kararları var mıdır? 

Bu sorunun aydınlatılmasını istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Devamla) — Arz edeyim; 
Şeref aylıkları bağlanmasına dair olan Ka

nun yürürlüğe girdikten sonra bir tehacüm ol
muştur. 150 bin, hattâ biraz evvel bana ver
dikleri rakama göre 160 bin müracaat olmuştur 
muhterem arkadaşlarım; 160 bin müracaatı 
birden alıp tetkik etmek ve neticeye bağlamak 
imkânı olmadığı için bunlar, kısımlara ayrıta 
rak ve sıraya koyularak birer, ikişer halledil
meye çalışılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu gecikme doğrudur 
ve maalesef bundan dolayı biz de üzgünüz. Bu
güne kadar bu işin neticesinin tamamen alın-
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ması lâzımgelirdi; halbuki elimizde halen tet
kik edilmekte olan 8 bin dosya var ve bir o ka
dar da usulsüz olarak müracaat edildiği için 
reddedilmiş dosya vardır. Belki onlar da ek
sikleri tamamlayıp tekrar müracaat edecekler
dir. 

Burada müşkilât şundan doğuyor: Kayıtlar 
eskidir, Arap harfleri ile yazık şube kayıtlarına 
dayanmaktadır. Bazı yerlerde bu kayıtlar pej
mürde hale gelmiştir; çünkü 50 senelik kayıt
lardır, iyi muhafaza edilememişlerdir. Sonra 
yanlışlar vardır. Ya kayıtta ya vesikasında adı, 
yanlış yazılmıştır, soyadı - tabiî o zaman yok
tu - şimdi değişiktir, doğum tarihi yanlış yazıl
mıştır. 

Ayrıca, istiklâl Madalyası Kanunu kabul edi
lirken firar ve izin tecavüzleri hariç tutulmuş
tur. Şimdi müracaat ediyor; tetkik ediliyor. 
Çoğu zaman kaydını bulma mesele oluyor. Ba
zıları vasikalarmı kaybetmişlerdir, onu ibraz 
edemiyorlar, bulunsa bile kayıtlarda hata çıkı
yor, bu hataları düzeltmek için mahkemelere 
müracaat ediliyor, bu zaman seyrediyor ve 
ara yerde de bu fırsattan faydalanarak hakkı 
olmadığı, halde kendilerine maaş bağlanmasını 
isteyenlerin de müracaatları mevcuttur; bunlar 
da maalesef az değildir. 

İşte bu sebeplerle bu muamelelerin sonu alı
namamıştır ve sonunu almak için büyük gayret 
sarf ettim. Şahsen ben de bizzat meşgulüm. 
Hattâ dairesini değiştirdik. Evvelce Askarî Per
sonel Dairesi tarafından yürütülüyordu, As
kerlik şubeleri Personel Dairesine bağlı değil. 
Sicil âmirleri, Askere Alma Dairesi olduğu 
için Personel Dairesi ile münasebetleri o kadar 
iyi cereyan etmiyordu. Daha iyi münasebetleri 
olsun diye bu servisi Askere Alman Dairesine 
bağladık. 

Bunu bitirmeye çalışıyoruz. Arz ettiğim gi
bi, elde daha 8 bin kadar ve bir o kadar da red
dedilmiş ve tekrar gelmesi ihtimali olan mua
mele vardır; ama bunlar en pürüzlüleridir. Pü
rüzsüz olanlar bitmiştir. Kaydı bulunamayan
lar için, eski kayıtların bulunduğu 1 - 2 yerde 
depo vardır oradan aranmaktadır. Yani müş
külât büyüktür ve bu müşkülâtı yenmeye ça
lışıyoruz. 

Bu arada bazı iptaller de yapmaya mecbur 
oluyoruz. Faraza geçen sene haksız olarak 
madalya vesikası almış, kendisine maaş bağ

latmış - ihbarlar oluyor - kimseler vardı ve 
bunların sayısı da maalesef az değildir; kanu
nun emri sebebiyle bunları da iptal ettirme du
rumuna giriyoruz; ama önümüzdeki Ağustos 
sonuna kadar bunun sonunu almak için ciddî bir 
gayret sarf ediyoruz, inşallah iyi netice alırız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Buyurun, Saym Asutay. 
NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, bizim yazılı olarak takdim ettiğimiz so
rumuz vardı?.. 

BAŞKAN — Okunacak Beyefendi müsaade 
buyurunuz. Bitmedi ki... 

Buyurun, Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, yurt dışındaki işçilerimizin askerlik 
yoklamalarından yakındıkları tespit edilmiştir. 
Yurt dışındaki işçi arkadaşlarımız için daha ko
lay usullere bağlı bir yoklama sistemi üzerinde
ki. çalışmalar ne yöndedir? 

Bu hususta bir izahat verirlerse minnettar 
olurum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Devamla) — Biraz evvelki konuşmam
da bu konuya işaret ettim. Yoklama işlerini 
umumiyetle basitleştirmek istiyoruz. Faraza ih
tiyat yoklamasını her yıl yapıyorduk, bunun 3 
yılda bir yapmayı düşünüyoruz ve yurt dışında
ki işçilerimizin askerlik muamelelerinin kendile
rine en uygun şekilde, yani işlerine sekte ver
meden, kendilerini büyük müşkülâta uğratma
dan yapılabilmesini sağlamak üzere Askerlik 
Dairesi Başkanımız bir Generali Almanya'ya 
gönderdik; tetkikler yaptırdık, dün gelmiştir. 
Bir çalışma yaptı. 

Bütün şikâyetleri önleyecek, bazı esaslara 
bağlayacağımıza emin olmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımız 

sorularını yazılı olarak Başkanlığa göndermiş
lerdir, Başkanlık, bir sorunun önce veya sonra 
cevaplandırılmasında bir fark gözetmediği için 
arkadaşlarımızın yerlerinden soracaklara önce
lik vermiştir. 

Bunu bilgilerinize arz ediyorum. 
Buyurunuz, Sayın Cinisli. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Ba

kanın ifadelerindeki «Yapıcı muhalefet, yıkıcı 
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muhalefet» sözünün, verilen güvenoyu ile eş
değerde tutulduğunu... (A. P. sıralarından an
laşılmayan bir müdahale) 

BAŞKAN — Onu ben takdir edeceğim Be
yefendi müsaade buyurun. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Anlamış 
bulunuyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Bir grubun, bir partinin muhalefetinin yapı
cı olup olmaması hususu Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesi ile ilgili bir soru telâkki edile
mez. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) —• Sayın Ba
kanın kürsüden söylediği her şey Bakanlığını 
ilzam eder. 

BAŞKAN — Etmez efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Devamla) — «Yıkıcı» kelimesini kullan
madım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Siz
den de rica ediyorum efendim. 

Bakanlık Bütçesi ile bir sorunuz varsa lüt
fediniz Sayın Cinisli. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sözcümüz 
Sayın Başbakanı eleştirirken, bunu, hükümet
lerin müteselsil mesuliyetlerine inançtan ötürü 
yaptığını kabul etmek lâzımgelir. 

Acaba Sayın Bakan, Sayın Başbakanın bu 
müşterek mesuliyete iştirak ettiğini kabul etmi
yorlar mı? 

BAŞKAN — Bunu da ben soru olarak kabul 
etmiyorum efendim. 

Buyurunuü, Sayın Abbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, suallerimin cevabını yazılı olarak istiyo
rum. 

Mâneviyatsız, zayıf bir ordunun harb etme 
gücünün düşük olacağı bir gerçektir. Bu ba
kımdan ; 

1. Eevvelce Millî Savunma Bakanlığı, Silâh
lı Kuvvetlerimizin moral eğitimini yürütmek 
için ilahiyat Fakültesinde talebe okuturken 
1960 dan sonra bundan vazgeçilmiştir; sebebi 
nedir? 

2. Halen Ordumuzun; Kolordu, tümen, alay 
ve tabur seviyesinde ne miktar moral eğitimi 
subayına ihtiyacı vardır? 

3. Halen mevcut moral eğitimi subayı mik
tarının bu ihtiyacı karşılayıp karşılayamadığı; 

4. Ordumuzda moral eğitiminin zarureti 
her zamankinden daha çok ortaya çıktığına gö
re; 

a) Millî Savunma Bakanlığı, mevcut ihti
yacı karşılamak için. yeniden ilahiyat Fakülte
sinde veya Yüksek islâm enstitülerinde talebe 
okutmayı düşünüyorlar mı? 

b) Yedek subaylık devrelerinde; doktor, 
mühendis ve hâkimlerden branşlarından istifa
da edildiği halde, moral eğitim subayı ihtiyacı
nı karşılamak için ilâhiyet Fekültesi veya Yük
sek islâm Enstitüsü mezunlarından da aynı şe
kilde bu devrelerde istifade edilip edilmeyeceği 
düşünülüyor mu? 

Cevaplarını, yazılı olarak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın arkadaşı
mız cevaplarınızı yazık olarak istemiştir; yazılı 
olarak Meclis Başkanlığına vereceğiniz cevap, 
zabıtlara intikal ettirilecek ve ilgili arkadaşı
mıza da bildirilecektir efendim. 

Sayın Hanağası, buyurunuz efendim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakandan 1 - 2 sorum var. 

1. Her yıl Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinde NATO enfrastrüktür bölümüne ayrıl
mış (bir miktar para gösterilmektedir. 

Malum; bu altyapı tesislerinin inşasını yap
ması için NATO'ya verilen bu para Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesi içerisinde kabarık bir 
hane olarak gösterdiği halde bu para Millî Sa
vunma Bakanlığına verilmemekte, Merkez 
Bankasına yatırılmakta, Merkez Bankası da 
bu parayı, Maliyeye, dolayısiyle Hazineye mal 
etmektedir ve zamanı gelince istek üzerine Ma
liye Bakanlığı bu parayı Millî Savunma Ba
kanlığına vermektedir; fakat gerçek böyle ol
mamaktadır. Ekseriya Millî Savunma Bakan
lığı, Maliyeden; «Malî imkânsızlıklar nedeni 
ile bu parayı ödeyemeceğim» cevabını almak
tadır. 

Acaba Millî Savunma Bakanlığı buna bir 
çözüm yolu aramakta mıdır? Bu paranın di
rekt olarak Millî Savunma Bakanlığına verilme
si ve bu masrafı bizzat kendisinin yapması ge
rekir. Acaba görüşleri nedir?. 

Diğer bir soru; biraz evvel sayın arkadaşım 
temas buyurdular. Sahte beyan ile (kendisini 
Millî Mücadeleye katılmış gibi gösteren ve bu 
sebeple Milî Mücadeleye katılmış olanların he-
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men hemen 3 misli bir yekûn arz eden bu kişi
lerin, Bakanlığı izaç ve işgali, diğer gerçek 
hak sahibi olanları geriye atmaktadır. Bu 
sahte beyan sahiplerinin aldıkları hakları iptal 
etmek veya ret cevabı vermek şekli değil de, 
tecziyesi yoluna da gidilip Savcılığa teslim 
edilmekte inidirler, bunlara ne gibi işlem ya
pılmaktadır, yapılmış olan var mıdır? 

Diğer (bir sorum; bundan evvelki Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçelerinde -eski bir asker, 
Ordu menşeli bir arkadaşınız olarak - bâzı ko
nulara değinmiştim. Maalesef o konuların 
hiçbirinin gerçekleşmediğini müşahade etmiş 
bulunuyorum. Tabiî hepisinin gerçekleşmesi
ne imkân yok... 

BAŞKAN — Sayın Hanağası, siz söz almış 
konuşuyor gibi... 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Kısaca sorunuzu lütfediniz. 
Geçen bütçeye kadar indiniz de efendim... 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Bi
liyorum arkadaşlarımın da sabrı kalmadı. 

Orduda yıllarca Türk iSilâhlı Kuvvetler si
garasını içme itiyatında olan ve 30 yıl, 35 yıl 
sonra Ordudan emekli olarak ayrılan subay ve 
astsubaylar bu haklardan mahrum bırakılmak
tadırlar. Dolayısiyle zamanında komuta et
miş oldukları astlarından Özel surette bunu sağ
lamak yoluna gitmektedirler. Acaba Millî Sa
vunma Bakanlığı Ordudan ayrılmış olan subay 
ve astsubaylara da Türk Silâhlı Kuvvetler si
garası verilmesi hususunu düşünüyor mu? 

Son bir soru olarak; emekli subay, astsubay
lar ve yakınlarının, gerek ordu pazarlarına, 
gerek sinemalara ve gerekse dinlenme kampla
rına ve diğer yerlere girebilmek için tek bir 
hüviyet sistemine gidilmesi düşünülüyor mu? 
Malum, sağlık cüzdanının gösterilmesi isteni
yor. Sağlık fişi kocaman bir kitap halindedir. 
Bunun yerine hepsine şâmil olmak üzere tek 
bir sistemin uygulanması düşünülüyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Hanağası. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 

Bunun üzerine hepsi şâmil olmak üzere tek bir 
hüviyet sisteminin uygulanması düşünülüyor 
mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — ıSayın, arkadaşımızın üze
rinde durduğu NATO enfranstrüktür paraları
nın, bütçedeki paranın Merkez Bankasındaki 
fona yatırılması mevzuu. 

Muhterem arkadaşlar, ıbu, ilgili 6095 sa
yılı Kanun sanıyorum. 6095 sayılı Kanun ve 
NATO Anlaşmasına göre, bizim iştirak payı
mızı, daha doğrusu her proje için mahallî iş
tirak payımızı Merkez Bankasındaki NATO fo
nuna yatırmaya mecburuz. NATO Merkezin
den gelen para da oraya yatar ve bu fon bir 
heyetin emrindedir. Bakanlıklararası bir ku
ruluş var, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının 
Genel 'Sekreterinin başkanlığı altında, bunla
rın emrinde NATO projelerine harcanır. Bu
nun yüzde 5 i idare masrafları olarak Maliye
ye gitmektedir. Biliyorsunuz, idare masraf
larını bizim bütçede görüldüğü halde, gider 
bütçesinde görülür. Halbuki bir kısmı idare 
masrafları payı olarak ayrılır ve bunu her se
ne Maliye alır, bütçesine irat kaydeder ve bu 
konu Maliye ile Millî Savunma Bakanlığı ara
sında devamlı olarak bir tartışma konusu ol
maktadır. Millî Savunma bunun da kendi büt
çesine iade edilmesini ister, Maliye buna razı 
olmaz. Bu tartışma mevcuttur. Onu arz ede
yim, bir hal yoluna bağlanacaktır. 

Sahte beyan nedeniyle Millî Mücadeleye ka
tılmamış olduğu halde, izaç edenler hakkında 
ne muamele yapılıyor? 

Muhterem arkadaşlar, bunlar iki türlü, bir 
(kısmı müracaat ediyor, müracaatı sahte de
ğildir. Sadece firarı vardır, onu beyan etme
miştir veyahutta izin tecavüzü vardır, onu be
yan etmemiştir, bilâhara meydana çıkıyor. 
Bu sebeple iptal ediliyor. Bir kısmı da fara
za, Birinci Dünya Harbine iştirak etmiş, ken
disini o da haklı görüyor, böyle bir müracaat 
yapıyor, «Ben harbe iştirak ettim, bana da 
verin» diyor veyahut o devrede Halife Ordu
sunda bulunmuş, müracaat ediyor ve bunlar 
hakkında bir cezai muamele takilbetmek sanı
rım ki güçtür ve yerinde de olmaz. Bunları 
tetkikle anlayacağız, yalnız sahte vesika ib
raz etmiş olurlar. Hiç şüphesiz ki, Ceza Ka
nununa göre cezalandırılması lâzımgelen bir 
suç işlemişlerdir. Vesikaları sahte veya tah-
ripli ise, onlar hakkında muamele yapılmakta-

I dır ve yapılması tabiîdir. 
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Emekli subayların da sigara hakkından is
tifade ettirilmesi; bunu ilgili Bakan arkadaşım
la görüşeyim. Eğer Gümrük Bakanlığı bakı
mından büyük bir gelir kaybı mevzuu olarak 
telâkki edilmezse, bunu Silâhlı Kuvvetler ola
rak biz isteriz, eski mensuplarımızın bu hak
tan faydalanmalarını. 

Sonra, emekli subaylara ve astsubaylara 
ordu pazarlarına girebilmek için.. Evet doğru
dur. iSağlık karneleri var, onu aynı zaman
da ibraz ediyorlar. Bunun için de pratik ol
mak üzere bir ayrı vesika verme konusunu tet
kik ettireceğim, eülbetteki daha pratik olur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın iSönmez, buyurunuz efendim. 
MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eski

şehir) — iSayın Başkan, Trabzon, Erzurum, 
Elâzığ, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Ada
na gibi illerimizde yeni açılan yüksek öğretim 
müesseselerimiz mevcuttur; fakat bunların öğ
retim üyesi noksanlıkları hepimizce malûmdur. 

Bu öğretim üyeleri ve yardımcıları askere 
alındığı zaman kıtadaki ve okuldaki talimleri 
bittikten sonra kendi müesseselerinde öğretim 
-üyesi ve yardımcısı olarak devam ettirilmeleri 
mümkün müdür? 

ikinci sualim: Yine İstanbul, Ankara ve 
İzmir'deki yüksek öğretim müesseselerinde, 
Anadolu'nun diğer şehirlerindeki yüksek öğre
tim müesseselerine de yetecek kadar fazlasıyla 
öğretim üyesi mevcuttur. Bunların askerliği 
esnasında da kendi müesseselerine fazla gel
dikleri için gerek Anadolu'nun diğer kısımla
rında, biraz evvel arz ettiğim şekilde çeşitli 
yüksek öğretim müesseselerinde askerliklerini 
devam ettirmeleri mümkün olur mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Devamla) — Şimdi askerlik mükellefi
yeti hiç şüphesiz, her şey ordu içinde yapıl
mak lâzımgelir. Çünkü, sulh zamanında asker
lik mükellefiyeti bir eğitim içindir. 

Binaenaleyh, bir subayın ordu içinde ka
lıp, bu eğitimi görmesi lâzım. Ordu dışında 
kendisini vazifelendirirsek, tabiî ki, bu eğitim 
imkânını da elden kaçırmış oluruz. Yalnız, 
Jbiraz önce başka bir arkadaşın sorusu münase
betiyle verdiğim cevapta da arz ettim, ihti

yat fazlalarının kamu hizmetlerinde kullanıl
ması mevzuu konuşulurken bu hususlar da göz 
önünde bulundurulabilir, bu bir teknik mev
zudur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Buldanlı, buyurunuz. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakandan 2 sorum olacak. 
Bütçe ve Plân Komisyonunda da sormuştum, 
ama bugün de sormakta fayda umuyorum. 

1. Memleketimiz jeopolitiği itibariyle Türk 
Hava Kuvvetlerinin bölgede en büyük güç ol
ması icabeder. Bu bakımdan Fantom uçakla
rının müttefiklerimiz kanalıyla veya kendi im
kânlarımızla satmalmıp alınmaması düşünü
lüp düşünülmediğini öğrenmek istiyorum. 

2. Yine, şeref madalyasını hak ettiği halde 
askerlik şubelerinin yanması, kayıtlarının bu
lunmaması yoluyla bâzı hak sahipleri bu hak
tan faydalanamamaktadırlar. Bu işler için 
Millî Savunma Bakanlığı (bir şey düşünür mü? 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz Sa
yın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — iSayın arkadaşımız işaret 
ettikleri gibi Bütçe Komisyonunda da temas et
mişlerdi. Maalesef bu anda Ordumuzda Fan
tom uçağı mevcut değildir. Elbette ki isteriz, 
en modern olarak Fantom uçaklarına sahibol-
yı; fakat bize yardım yapan müttefiklerimiz 
henüz ıbu uçakları bize vermemişlerdir. 

Para ile satınalmaya gelince, belki de buna 
mecbur olacağız ilerde. Müttefiklerimizden 
ısrarla isteyeceğiz ve vermeleri lâzım. Çün
kü, bu uçaklar çıkdıktan sonra bilhassa iSov-
yetlerin uçaklarına karşı ancak bu uçaklarla 
mücadele edilebilir, öteki uçakların değeri 
azalmaktadır. Hava Kuvvetlerimiz hakikaten 
müdafaa gücünü kaybetmektedir başka uçak
lar karşısında. Bunu ısrarla isteyeceğiz, olma
dığı takdirde belki de ileride almayı düşünece
ğiz. Yalnız bunlar çok pahalıdır. Değeri 3 
ilâ 5 milyon dolardır. 

Askerlik şubelerinin yanması meselesine ge
lince ; 

Muhterem arkadaşlar, bunun için bazı im
kânlar var. Mahkemelere müracaat edip tes
pit yaptırması, ispatı, haketmesi gibi yollara 
müracaat etmek suretiyle maaş bağlanmasını 
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isteyenler vardır; fakat bunların neticesini al
dıktan sonra, bunlar için de başka kolaylıklar 
düşünülebilir, bunu bir tetkik mevzuu yapa
cağım. 

BAŞKAN — iSoru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Başkaca, yerinden soru soracak arkadaşı
mızın olmadığı anlaşılıyor, yazılı 2 soru var
dır, okutuyorum efendim: 

iSaym Başkanlığa 
Harp sanayimizin kurulup geliştirilmesinde 

Koç - Holdingin, Burla Biraderler Şürekâsının 
. ellerinde mevcut büyük imkânlar ve günlük 
kazanç seviyesinin de gözetilerek, milletçe des
teklenen bu kampanyaya katkılarının ne oldu
ğunun Sayın Bakandan sorulmasını saygıla
rımla arz ve istirham ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Naci Gacıroğlu 

BAŞKAN — Buyurun (Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME

LEN (Devamla) — Hava Kuvvetlerini Güçlen
dirme Vakfı, Millî Savunma bünyesi dışında 
bir teşekküldür. 

BAŞKAN — O vakit, Sayın Bakan size 
taallûk eden bir sual olmuyor efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Vatandaşlar Hava Kuvvet
lerini güçlendirmek için... 

BAŞKAN — Hava Kuvvetlerini Güçlendir
me Vakfı bakımından mı sormuştunuz -Sayın 
Gacıroğlu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Vakıf da Millî Savunma 
bünyesine dâhil !bir teşekkül değildir. Tama
men özel ve Medenî Kanunumuza göre kurul
muş bir teşekküldür. O derneğe yardım ya
pılmaktadır. Bu sebeple bahsettikleri müesse
selerin bir yardım yapıp yapmadığını bilmiyo
rum. Vazifem içinde değildir. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Millet
çe bu kampanya desteklenmiştir... 

BAŞKAN — Hangi kampanya efendim. 
NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Bu Ku

rum desteklenmektedir. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, «Benim Bakan

lığımın dışında» buyurdular efendim. 
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NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Milleti
mizin imkânları muvacehesinde... 

BAŞKAN — Efendim, arz edecek bir hu
sus kalmadı Sayın Gacıroğlu, soruyu sordunuz, 
okuttuk, Sayın Bakan da cevabını verdiler. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar Va
kıf, Millî Savunma Bakanlığına bağlı bir te
şekkül değildir. Bu teşekkülde cereyan eden 
işleri bilmek benim vazifem değildir. 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum: 

(Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakan

lığınca cevaplandırılmasını dilerim. 
Kars Milletvekili 

Turgut Artaç 

Hudut bölgelerinde hususiyle Kars ili hu
dut köyleri halkına ait hayvanatın askerî mın-
tıkalardaki otlakiye ve ıkışlakiyelerden istifade 
hususunda çetin iklim şartlan altında Bakan
lığınızca müasaade edileceği hususunda her 
hangi bir tedbir düşünülmekte anidir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Umumiyetle Silâhlı Kuv
vetlerimizin çeşitli sebeplerle ya memnu mın
tıka olması dolayısiyle veyahutta hudut bölge
lerindeki girilmesi yasak bölgede bulunması 
sebebiyle bu gibi yerlerden vatandaşlar istifa
de ettirilmektedir. Bir ölçüde, bir mahzur 
teşkil etmemek şartıyla, Kars'da durum nedir, 
bilmiyorum, özelliği olmak lâzım, tetkik etti
receğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Bakan, başkaca sorumuz yok, yerini
ze buyurabilirsindz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Muhterem Meclise saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, son söz 
oluyor efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım, Silâhlı Kuv
vetlerimizin değerli Bakanı ve mümtaz men
supları ; 

Gruplar adına konuşan arkadaşlarım bütçe
nin teferruatı hakkında konuştukları için, yal-
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nız ben, Silâhlı Kuvvetlerimizin mânevi cephe
sine temas ederek kısaca sözlerimi bitireceğim. 

Sözlerime, iSilâhlı Kuvvetlerimize iman do
lu miUîyetçiliIk, vatanseverlik ve kahramanlık 
aşk ve ruhunu veren, Türk İstiklâl ve Cum
huriyetini, vatan ve milletimizin varlığını ve 
bütünlüğünü, iç ve dış düşmanlanmıza karşı 
ilelebet müdafaa ve muhafaza etme emir ve 
vasiyetini bırakan ebedî Başkumandanımız Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ümüze maddî ve mâne
vi bütün varlığı ile sarsılmaz sevgi ve saygıla
rımı sunarak başlıyorum. 

ıSayın Başkan ve mümtaz Silâhlı Kuvvetleri 
mensuplarımız, kuvvet ve kudretini damarla
rındaki asil Türk kanından alan Alpaslan, Fa
tih, Kanunî, Barbaros, Yavuz Selim ve Mus
tafa Kemal'leri kendine rehber seçen Yüce 
Türk milletini, kahramanlığını, vatansever
liğini temsil ve sembolize eden Silâhlı Kuvvet
lerimiz, vatan ve milletimizin varlığını, bü
tünlüğünü, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini, 
Atatürk inkilânlarmı iç ve dış düşmanlara ve 
tehlikelere karşı ilelebet müdafaa ve muhafaza 
etmeye kararlıdır. 

Bu kadar büyük ve şerefli vazifeyi üstün 
ibir vatanseverlik ve başarı ile ifa eden Mil
lî ıSavunma Bakanlığına ve Silâhlı Kuvvetleri
mize, milletimizi temsil eden Yüce Millet Mec
lisinin bir üyesi olarak iftihar dolu sevgi ve 
saygılarımı sunarak, bütçenin, hem kendileri
ne, hem vatanımıza, milletimize hayırlı olma
sını diler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Savunma Bütçesi üzerinde yeteri ka

dar görüşme yapılmıştır. Müzakerenin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Çorum Milletvekili 
Yakup Çağlayan 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir. Müzakeresinin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

Mehmet özbey 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, yeterlik aley
hinde söz istemişsiniz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Yeterlik önergelerini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/l) cari harcamaları 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 24000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 4 407517 009 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3145 587 079 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 12 759 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 5 677 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 54206001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

17.000 ıSavunma enfrastrülktür hiz
metleri 332 606 002 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

650 002 
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Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 65 667 005 
BAŞKAN — Kaibul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 5 677 002 
BAŞKAN — Kabul eden-
der... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

20 482 000 

Bölüm 

34.000 Malî transferler 

Lira 

63 001000 

4 858 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı 1972 
yılı Bütçesi Meclisimizce kabul edilmiştir. 

5 704 000 

II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KUEULA SUNUŞLARI 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin saygı ve güven duygula
rının ulaştırılmasına dair Grup Başkan ve Baş-
kanveklileri tarafından verilen önerge. 

BAŞKAN 
rum efendim. 

Bir önerge gelmiştir, okutuyo-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî varlığımızın ve bütünlüğümüzün ebedî 

Türkiye Cumhuriyetimizin şerefli savunucusu 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin sevgi, saygı ve güven duyguları
nın ulaştırılması hususunun karara bağlanması
nı arz ve teklif ederiz. 

A.P. Grup Başkanvekili C.H.P. Grup Başkanvekili 
izmir Bolu 

Ali Naili Erdem Kemal Demir 
M.G.P. Gruı* D.P. Grubu 
Başkanvekili Yönetim Kurulu Üyesi 

Konya Kocaeli 
Vefa Tanır Vehbi Engiz 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bu öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı önergesini geri 
almışlardır. 

Okunan bu önergenin gereği Başkanlıkça ya
pılacak, yerine getirilecektir. 

Millî Savunma Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi
nin aziz milletimize memleketimize, Kahraman 
Ordumuza ve Millî Savunma Bakanlığının müm
taz mensuplarına hayırlı olmasını, Başkanlık 
Divanı adına, temenni ediyorum efendim. (Al
kışlar.) 

Açık oylamanın sonucunu arz ediyorum: Va
kıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe' kanunu 
tasarısının açık oylamasına 230 sayın üye katıl
mış, 228 kabul, 2 ret oyu çıkmıştır, bu suretle 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi de Meclisi
mizce kabul edilmiştir ve kanunlaşmıştır. 

Efendim saat 15,00 te Birleşime devam etme 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 15,00 te Birleşime devam etmek üzere, 
ara veriyorum efendim. 

(Kapanma saati : 13,50) 
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İKİNCİ OTURUM 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 44 ncü Birleşiminin ikinci oturamunu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 
(Devam) 

B) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Sayın komisyon ve sayın Hükümet yerlerini 
almışlardır. 

içişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan 
sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum: Grublar 
adma söz alan arkadaşlarımız; M. G. P. Grubu 
adına Sayın Orhan Öztrak, A. P. Grulbu adına 
Sayın Münir Daldal, 0. H. P. Grulbu adına Sa
yın Şinasi Özdenoğlu, D. P. Grubu adına Sa
yın Ata Bodur. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımız: Sa
yın Kemal Ataman, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın 
ismet Hilmi Balcı, Sayın Ekrem Kangal, Sayın 
Mustafa Kaftan, Sayın Hüseyin Yenipınar, Sa
yın Hüseyin Abbas, Sayın Mehmet Şemsettin 
Sönmez, Sayın Sami Arslan, Sayın Hüseyin Ba
lan, Sayın Mehmet Türkmenoğlu, Sayın Ahmet 
Buldanlı ve Sayın ibrahim Sıtkı Hatiboğlu'ndan 
ibarettir. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
Orhan Öztrak yerini Sayın Kabadayı'ya vermiş
tir. Grubumuz adına ihsan Kabadayı konuşacak
tır. 

BAŞKAN — Olur efendim. 

içişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde grubları 
adına ilk söz M. G. P. Grubu adına Sayın İh
san Kabadayı'dadır. 

Buyurunuz Sayın Kabadayı. 

M. G. P. GRUBU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 

içişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde M. G. P. 
Grubunun görüş ve mütalâalarını arz etmek üze
re huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

içişleri Bakanlığı; bütün yurtta asayiş, em
niyet, huzur ve güvenliğimizin sağlanması görev
lerini yapan bir Bakanlığımızdır. 

Çeşitli ve ağır hizmetlerin bağlı bulunduğu 
içişleri Bakanlığı, bu hizmetlerini, daha verimli 
hale getirememiş ise bunun sebebinin; yıllar yılı 
sözü edilip de «idarî reformun» gerçekleştiril-
memesini, Millî Güven Partisi Grubu anasebe-
bolarak kabul etmektedir. 

İdarî reformun yapılması için Bakanlığın 
elinde, çok değerli hazırlıkların bulunduğuna, 
ne yazık ki bu hazırlıkların, gelmiş, geçmiş ikti
darların tutumu yüzünden bir türlü Bakanlığın 
kapısından çıkıp da Meclislere gelememesinden 
ötürü M. G. P. Grubu olarak üzüntülü bulun
maktayız. 

Halen mevcut idare; bundan yarım asır ge
ride kalan metotlar, partizanlıkları, siyasî yara
lar dolu bir tablo olmaktan kurtulamamıştır. 

Bundan dolayıdır ki; idare kalkınmada ve 
diğer görevlerde idarecilerin bütün çabalarına 
rağmen gerekli başarı hedeflerine varamamak
tadır. 

Öte yandan da vatandaşlar; işlerini Hükü
met merkezinde bizzat takip gibi güçlüklerle 
kıvranmaktadırlar. 

Yurdun her köşesinde sağlanması gerekli 
olan hizmetlerde de büyük farklılıklar, hattâ 
adaletsizlikler doğmaktadır. 
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iltimaslı ve imtiyazlı tutumlar illerimizi âde
ta, itibar sınıflarına göre tasnife tabi kılmışlar
dır. 

Siyasî kudreti elinde bulunduranların seçim 
(bölgeleri arslan payı alırlarken, aynı şartlara 
haiz diğer illerimiz aşikâr şekilde ihmale uğra
mış (devede kulak denecek derecede) az nasip 
almışlardır. 

Bu hal geçmişte öyle hale gelmişti ki; iller 
temsilcilerinin, iktidar kadrosu içindeki itibar 
ve nüfuzuna göre, Devlet idaresi anlayışı ile 
hiç de bağdaşmayan imtiyazlı bölgeler hiyerar
şisi meydana getirmişlerdir. 

Bunun içindir ki; İdarî reformun çok cid
dî bir konu haline geldiğine ve mevcut partiler-
üstü bu Hükümet tarafından ve hassaten mes
lekten gelmiş çok değerli ve çalışkan içişleri Ba
kanı tarafından süratle Meclislere şevkini M. 
G. P. olarak arzu etmekteyiz. 

Yapılacak ciddî bir idarî reformun kalkın
ma planlan üstünde çok daha iyi değer taşıya
cağını, yurtça kalkınmanın; iktisadî, sosyal, 
kültürel, coğrafî bünyeler dikkate alınarak mey
dana getirilecek mülki taksimatla gerçekleşece
ğine inanmaktayız. 

Merkezi âmme hizmetlerinin isabetli ve sürat
li yürütülebilmesi, murakabesi için tüm merke
zî âmme hizmetlerinin sorumlu bir mercie bağ
lanması zaruridir. 

Böylece kurulacak modern idare keyfilik, 
partizanlık, hesapsızlık ve isabetsizlikten kurtul
muş olacaktır. 

Küçük idari ünitelerde yürütülmekte olan 
âmme hizmetleri ve yapılmakta olan kalkınma 
çaJbaları semerelerini gerektiği ölçüde, ancak o 
zaman verebilecektir. 

Bu yönden de bütün merkezî âmme hizmetle
rini içinde toplayan iktisadî, sosyal, coğrafî ger
çeklere uygun geniş tabanlı ve geniş yetkili ida
re ünitelerini kurma zamanı gelmiş ve hattâ geç
miş bulunmaktadır. 

Halkımızın kendilerinden pek çok hizmetler 
beklediği vilâyet özel idareleri, belediyeler ve 
köy idareleri bugünün ihtiyaçlarını karşılamak
tan ve malî yetenekten yoksun bulunmaktadır
lar. 

Planlar bu idarelere birçok kalkınma görev
lerin verdiği halde maalesef yapamamaktadır
lar. 

20 . 2 . 1972 0 : 2 

Belediyelerimiz hassaten uhtelerine verilen 
zaruri ihtiyaç maddeleri üzerindeki yersiz fiyat 
artışlarını, çarşı ve pazar kontrollarını birtakım 
siyasî ve rey mülâhazalariyle yapamıyarak fa
kir halkın ezilmesine, pahalılığın artmasına göz 
yummakta ve birtakım kazançların üretici ve 
tüketici sırtından doğmasına vasıta olmaktadır
lar. Ayrıca büyük belediyelerde seçimlerden 
seçimlere şişen personel kadroları, tekmil gelir
lerini carî giderlere sarf etmekte bundan dolayı 
da âmme iş ve hizmetlerinin yürütülmesine im
kân vermemektedirler. 

Şunu M'. G. P. si Grubu olarak cesaretle ve 
açıkça söyleyebiliriz ki; üç büyük şehirde son 
yapılan belediye seçimlerinden bu tarafa 3 000'e 
yalan hiç işi ve hizmeti olmayan personelin alın
dığı ve özel olarak yaptığım istihbaratıma göre 
de bunların pek çoğunun aybaşından aybaşına 
maaş aldığı bir vakıadır. Sayın Bakan, son be
lediye seçimlerinden bu tarafa şu üç büyük şe
hirde kaç personelin işe alındığını ciddî bir se-
leksiona tabi kılarsa, hangi ölçü ve nedenlerle 
işe alınıldığını meydana çıkaracak ve zavallı 
fakir halkın sırtından hiçbir hizmeti olmayıp da 
şişen kadroların nedenlerini bulacak ve bu yol
da da bu büvük şehirlerin kalkınma imkânı do
ğacak, bu büyük şehirlerin belediye başkanları 
da kalkınmanın yalnız ve yalnız genel bütçeden 
değil, kendi imkânlariyle kalkınmanın nedenini 
öğrenerek kendi kaynaklarını işletmesini genel 
bütçeye yük olmaktan kurtulmanın nedenini an
lamış olacaktır. 
İçinde bulunduğumuz aylarda da sözü geçen 

belediyelerin bir kısmı kontrol görevlerini örfî 
idareye bırakmış olmaktan âdeta memnun gö
rünmektedirler. ' *^8 

Belediyeler bugüne kadar rey mülâhazasın
dan, siyasî mülâhazadan uzak kalsa idi, kanun
ların kendilerine vermiş olduğu ciddî murakabe 
vazifelerini görse idi, nefsine hâkim, vicdanına 
esir olarak görevlerini yürütmüş olsa idi bugün 
fakir fukaramn tümünün, bizler de dâhil şikâ
yet etmiş olduğumuz pahalılık konusu bu dere
ce canavarca hortluyan bir seviyeye gelmiyece-
ği inancında olduğumuzu Yüce Meclise duyur
mak isteriü. 

özel idareler hâlâ şahsiyetlerini bulamamış
lardır. Yeni belediye ve köyler kanunları yıllar
dan beri sözleri edildiği halde maalesef çıkarıla-
mamıştiı. 
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Türkiyemiz; geçtiğimiz son yıllarda içten çö
kertilmek istenen bölücü ve yıkıcı hareketlerle 
dolmuş kanun hakimiyeti sağlanamamıştır. 

içinde bulunduğumuz günlerde de yer, yer 
de olsa hâlâ dumanı tüten acı ve anarşik hâdise
lerin kalıntılariyle doludur. 

Geçilen yıllarda kanun hakimiyeti kurulama
dığı için, maddî ve manevî çok kurbanlar ver
dik. 

Büyük millî ziyanlara uğradık. 
Ciddî sorumsuzluklar; sokaktan üniversitele

re, yüksek okullara ve işyerlerine kadar sirayet
le kimi yerde işgal, kimi yerde boykot ve kimi 
yerde de kanunsuz toplantı ve yürüyüşlerle her 
türlü anarşi, soygun ve kıtallerin kaynağı oldu. 

Kanun hâkimiyeti yerine kaba kuvvet hâki
miyeti kurulmak istendi. 

Vatanda; huzur ve emniyet kalmadı. 
Bunun yanı sıra da vatandaşın yarınlara gü

ven duygusu çok azaldı, ümitsizlik milleti sarstı. 
Tüm millet ve vatan var olma, yok olma nok

tasına geldi de 12 Martlara onun için geldik. 

Bu noktaya gelişimizde, elbette çok sorumlu
lar ve sorumluluklar vardır. 

Bu iktisadî, sosyal sorumlulukların yanında 
idarî, siyasî ve adlî sorumluluklar da vardır. 

Bütün bu olaylarda en çok ızdırabı ve yıp
ranma payını ve kurbanı içişleri Bakanlığının 
değerli teşkilât mensupları verdi, hâlâ da ver
mekte olduğunu üzüntü ile burada kaydetmek 
isterik. 

Memlekette ve birtakım çevrelerde kanun an
layışı, kanun saygısı ve kanun gereğini yapma 
duyguları zayıfladı ve hattâ kalmadı. 

Genel idare ciddî yaralar aldı. 
Antik <geçön geçti. Hürriyetin asla anarşi 

demek olmadığını, anarşi olan yerde hürriye
tin kalmayacağımı yeter ki, hep beraber öğ
renmiş olalım. 

Yeni geçmiş olaylardan tekmil vazifeliler 
ibret almalı, kulaklara küpe olmalı ki, de
mokrasimiz artık örfi idarelerin gücü ile de
ğil, kendi kaynağında, kendi nefsinde bulduğu 
kuvvetlerle yaşar hale gelsin, (bu ıstırap ar
tık dinsin. Geçmişteki .toptan silab. kaçakçı
lığının bortlamamaJsı için alman ciddî ted
birler, önemle ve ciddiyetle yürütülmelidir. 
Silâih ruihJsat işi, yeniden mutlaka elden ge-
çiriîmelidiır. idare haısisaten, halkın çok ıstı

rap çektiği rüşvet olayları üzerinde daha cid
diyetle durmalıdır. 

İçişleri Bakanlığı, asayiş, 'emniyet ve iç 
güvenliğimizi sağlamak için iki aııateşikilâta 
sahiptir. Bunlardan birâi olan Cumihurijret 
jandarması, hemen hemen teşkilât yönünden 
ilk kurulduğu gündeki gilbd durmaktadır. 
Yükü, mütemadiyen artmış, fakat fbu yükü ta
şıyan çiok ciddî ve ehliyetli personel ve ku
mandan kadrosunun yanında, yıllardan beri, 
aracı, gerici, .silâhı, lojman ve büroları ye
teri derecede teknik imkânlara, yapıtlara ka-
vuştuturulp, lüzumu derecede maaleisef mioder-
nize edilememiştir. Jandarmamız, yazın ya
kıcı sıcağında, kişin kavurucu soğuğunda kır
da, dağda eşkiya, kaatil, kaçakçı takifoeden, 
adeta canpazarında vazife görer ceaur ve fe
dakâr evladımızdır. Bu güzide Sınıfın, artık 
yaya ve mavzerle değil, motorlu vasıtalar ve 
otomatik silâh ve telsizle vazife görür hale 
gelmesi, Millî Güven Partisi Grubunun en bü
yük özlemidir. 

Cumhuriyet jandarmasının bağlantı sta
tüsü ele alınmalı ve günümüze uyîgun şekle 
kavuşturulmalıdır. Türkiye'de asayiş ve emniyet 
yönünden 571 kişiye bir piolis düşerken, 747 
kişiye bir jandarma düşmektedir. Polis, şehir
lerin belediye hudutları içerisinde vazife gö
rür, bir km. kareye sekiz polis isabet ederken, 
şehirlerin dışında vazife gören jandarmamıza 
da 29 km. kare düşmektedir. Bir Jandarma 
erine 29 km. kare yer düşmektedir ki, bu adedî 
rakamlar dahi, jandarma hizmetinin ağırlığını 
ispatlamak için en ciddî bir rakamdır. 

Uzatmalı uzman çavuşlara birtakım özlük 
haklar verilmişse de, moksan kalanlarının biran 
evvel verilmesini Millî Güven Partisi Grubu 
olarak arzulamaktayız. 

içişleri Bakanlığının, aisayiş, emniyet ve i$ 
güvenliğimizi sağlamakla görevli diğer bir teş
kilâtı, Emniyet Genel Müdürlüğüdür. Türk 
ıplolisdni, her yönü ile onore etmeye, Tüırlki-
ye'de yıkıcı faaliyetlerin yeniden başkaldır
malarına engel olacak şekilde güçlendirmeye 
meclbur olduğumuzu, onu, muktedir bir kuv
vet haline getirmek için hiçbir gayret Ve fe
dakârlığın esirgenmemesi kanısında olduğu
muzu Millî Güven Partisi. Grubu olarak yıl-
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laryılı söyieyegelmıişjadir. Bugünkü bütçe mü
zakereleri Vesilesiyle bir kere dalha söylemeyi 
ve hatırlatmayı faydalı bulmaktayız 

Tarik polisi de tıpkı jandarması gibi, ge
celi gündüzlü, çtok kere tehlike dlolu şartlan 
içeriskııde vazife gören, görevlerinin gereği 
olan imkânlardan yoksun olan bir sınıftır. 
Kıt ve kifayetsiz yetenekler içerisinde vazif3 
görmeye mecbur tutulmuştur. Geçim imkân
ları ve sosyal haklar bakımından da, yeterli 
seviyeye maalesef kavuşturulmamış tır. Türk 
pilisi, bütün tanilhi boyunca, iyi baş ve iyi yö
netimlerde çtok üstün ve başarılı hizmetler 
görmüş ollmıasından dolayı, onu İMillî Güven 
Partisi Grubu adına huizurl&rıniEda takdir ve 
tebrik ettiğimizi duyurmak isteriz. 

iSon İstanbul olayında dabi, kuyumcuyu 
katil hâdiisesinde, bir saat camından kaatili 
ve stoylguflicuyu bulabilmiş olması, onun, zekâ 
ve mıösleJk basiretinin en kuvvetli delili olarak 
göstermeye yeter kanı'sındayım. 

Trafik poBsi mevzuunda, yetkililerin has
saten üzerinde durması, bu sınıfa seçilecekle
rin çok ciddî bir seleksâyiona tafbi kılımmaisı, 
m'evcudolanlrının da halk münasebetinde daiha 
centilmen hale getirilmesi için öızel kurslara 
tabi kılımmuası lüzumuna, Millî Güven Partisi 
olarak inanmalktayıız. 

Yeni trafik kanununun çıkarılmasının lüzu
munu mutlak görmekteyiz. Trafik ehliyeti ver
menin, bugünkü bozuk düzen şekli, şaibe dolu 
hali, Millî Güven Partisi Grubunu üzmektedir. 
Bu mevzua zaman zaman dokunmuşuzdur. Bu
nu realize edecek, üzüntü ve ıstırapları silecek 
bir kanunun hazırlanmakta olduğunu duyduk. 
Millî Güven Partisi Grubu olarak bunun biran 
evvel Meclise sevk edilmesini, bu yoldaki halk 
ıstırap ve dertlerinin dinmesini hassaten özle
mekteyiz. Bunun her vilâyette olan acı misalleri 
vardır, ama şurada Konya'ya son gelen Emni
yet Müdürünün dikkatli vazifeperverliğiyle bu 
şaibelerin dinmiş olduğunu, idarede yetkili, seç
kin elemanlar bulunursa bu şaibelerin de kal
mamış olacağı inancını huzurlarınızda söyleme
yi bir borç bilmekteyiz. 

Konuşmalarıma son vermek üzereyim. Şu 
arada, şunu arz etmeye mecburuz ki, 12 Mart
tan bu tarafa, emniyet mensupları arasında bir
çok nakillerin yersiz yapıldığı konusu, hep şi
kâyet edilegeldi. Devlet hizmetinde birçok sı

nıflar, meslekler vazife alırlar, ama bunların 
hiçbirisi özel muameleye, imtiyaza tabi değildir. 
Talimatlarına göre vazife görürler, talimat 
müddetleri gelince elbette ki, başka yere nakle
dilirler. Asker, polis ve ciddî vazife gören bu 
türlü arkadaşlar, bir mahalde uzun müddet kal
mamalıdırlar. Kalırlarsa, mahallîleşirler, kendi
lerinden beklenen lüzumlu görevleri göremez
ler. 12 Marttan bu tarafa, yaygın olarak yapı
lan kampanya, emniyette yersiz ve haksız tâyin
lerin yapılmış olduğu şeklindedir. 

Yaptığım özel tahkikat şudur ki, 1969 yılın
da 68 emniyet müdürü, 56 emniyet âmiri, 19 ko
miser, 1970 yılında 48 emniyet müdürü, 29 em
niyet âmiri, 17 komiser, 1971 yılında da 37 em
niyet müdürü, 36 emniyet âmiri, 16 komiser tâ
yin edilmiştir. Bundan da anlaşılıyor ki, yıllar 
yılı bu büyük şehirlere yerleşen, orada rahatça 
kalmayı beceren, mahallîleşen bu kişilerin, kal
dıkları on beş, yirmi sene yetmiyormuş gibi, 
bir de, talimatları gereği başka yerlere nakle
dildikleri zaman, «kilit personel oldukları, yer
lerinden alındıkları zaman hizmetlerin görüle
mez hale geleceği» yönünde kasıtlı olarak kam
panya açtıkları kanısındayız. 

Devlet hizmeti şahısla kaim değildir. Birisi 
gidecek, elbette bir diğeri gelip yetişecektir. 
Bu yetişme sistemini, kanun ve talimatın gere
ğini yerine getirmeyi önleyici şekilde, belli kişi
lerin nâmı esabma orada kalmasını sağlayıcı 
kampanyayı hoş karşılamadığımızı da burada 
namı hesabıma arz etmek isterim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Kendi nam ve 
hesabınıza mı? Grubunuzun mu? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Evet, 
onun adına da. 

Konuşmalarımın sonuna gelirken şunu da 
arz etmek isterim ki, idare mesleği, iyi idareci
lerle, milletçe yücelmenin ve kalkınmanın yolu
dur, Millet ve devletleri tarih boyunca yaşatan, 
var kılan, ancak ve ancak iyi idareci kadroları
dır. Meslek üzerinden artık her türlü tâvizler 
kalkmalı, ciddî seleksiyonlara göre idareciler 
seçilmelidir. Verimli yaş ve tecrübeleriyle bir
çok idareci otoriteleri, merkez valiliği sistemi, 
bünyesine almış bulunmaktadır. Ve bu kıymetli 
arkadaşların, mesleklerinin baharında değiller
se de yazlarında, en verimli çağlarında âtıl bir 
kapasite olarak bırakılmasını Millî Güven Par
tisi Grubu olarak üzüntü ile karşılamaktayız. 
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Mesleği çok bilen bir kişi olarak Sayın Ba
kanımdan, buna da bir çare bulmasını, verimli 
hale getirilmesi hizmetlerinin yapılmasını Eullî 
Güven Partisi Grubu olarak arzulamakta oldu
ğumuzu bildirirken, mevcut bütçenin, başta 
memlekete, sonra içişleri Bakanlığı mensupları
na hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, Yüce 
Meclisi ve Bakanlığın kıymetli mensuplarını 
saygı ve sevgi ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Münir Daldal, buyurun efendim. Saat 
15,20 efendim. 

A. P. GRUBU ADINA MÜNİR DALDAL 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1972 yılı içişleri Bakanlığı Bütçesi müzake
relerinde Adalet Partisinin görüşlerini arz ede
ceğim. 

Sayın Başvekilin, Türk toplumu için lüks 
olarak vasıflandırdığı ve değişmesine önayak 
olduğu 1961 Anayasasının yeni 11 nci maddesi, 
temel hak ve hürriyetlerin özünden bahseder, 
«kanunlar, temel hak ve hürriyetlerin özüne 
dokunamayacağı gibi, bu hürılyetler, Cumhuri
yeti ortadan kaldırmak kastıyla kullanılamaz» 
der. 12 nci madde ise, «Hiçbir kişiye, aileye, 
zümreye imtiyaz hakkı tanınamaz» prensibini 
getirmişi/ir. 

Anayasa dışı bir ideolojinin tahakkukuna ce
vaz verilmemiştir. Anayasanın eski şekli ile de, 
Türkiye'deki gösteri ve yürüyüşleri, direniş ve 
eylemleri, mitingleri tasvibetmeye imkân yok
tur. 1961 - 1971 arası cereyan eden olaylar ve 
gelişen anarşi, 1961 Anayasasını değiştirme za
ruretini ortaya koymuştur. 

Sayın Cumurbaşkanmın 22 Aralık 1971 ta
rihli bir istanbul gazetesinde çıkan özel deme
cinde, «memleketin 12 Mart ortamına sürüklen
mesinden dolayı hükümetlerin suçlanamayaca-
ğı» şeklinde bir görüş ortaya konulmuştur. Ay
nı demecinde Sayın Cumhurbaşkanı, «Atatürk 
zamanında, onun irşadıyle yapılmış bir Anaya
sa vardı. Bu Anayasa, 27 Mayıstan sonra değiş
tirildi, fakat 1961 Anayasasında birçok boşluk
ların olduğu bariz şekilde görülüyordu. Ama 
bu boşlukları kabul edip, bunların tesirleri üze
rinde . partilerin veyahut bir partinin kurduğu 
hükümetin netice alması imkânı bulunamadı. 
Bu arada, anarşik hareketler aldı yürüdü, Dev
let haysiyetine yakışmayacak çok acıklı, feci 
olaylar meydana geldi» diyor. 
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Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisinin, 
kuruluşundan bu yana bütün tutum ve davra
nışları Anayasal ve kanunî olmuştur. Adalet 
Partisi medeni bir toplum olabilmenin ilk şartı
nı, hür bir siyasi nizam içerisinde yaşamak saa
detine ermede görür. Vatandaşı, siyasi vesayet 
altına almak isteyen, insan haysiyetini rencide 
eden insan hak ve hürriyetlerini hiçe sayan hay
siyetini rencide eden, insan haik ve hürriyetleri
ni hiçe sayan, insanı, devletin ve siyasi otorite
nin bir alet ve vasıtası olarak görmek isteyen 
her türlü totaliter düşünce ve temayülün karşı-
sındadır. Adalet Partisi, batı demokrasi âleminin 
müşterek gayesini teşkil eden, vatandaşa ve fer
de hukuk güveni sağlayan, hukuka bağlı devlet 
düzen,inin yanındadır. Adalet Partisi Türk Mil
letine, onun her ferdine, topyekûn Türkiye 
Cumhuriyetine huzur, güven, refah getirici hiz
metlerde bulunmaktan başka bir hedef gütme-
mişjtir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri). 11 
ilimizde uygulanmakta olan sıkıyönetim 10 un
cu ayını ikmâl etmiş bulunmaktadır. İlânına se
bep olan hususlar kesinlikle bertaraf edileme
miş. demokratik ve lâyik Cumhuriyetimiz tehli
kelerden henüz uzaklaştınlamamıştır. 

Müzakeresini yaptığımız bakanlık bütçesi de, 
11 nci aya tekaddüm eden bir devreye rastgel-
mişltir. 12 Marttan önce, Atatürkün vatanı, Ho -
Şi - Minhlerin, Leninlerin, Gueveralarm, Tros-
kistlerin, Castroların parsellediği bir vatan hali
ne getirilmek istenmişti. «12 Mart öncesine dön
mek yok» sözünü paylaşan gerçek Türk aydın
lan, çok şükür, şu anda ekalliyette değildir. 12 
Marttan önce gösteriler, yürüyüşler, mitingler, 
kanunî ve kanunsuz her türlü toplantılar, aşırı 
sol için mükemmel bir propaganda vasıtası idi. 
Ne yazık ki, bir kısım üniversite mensupları bu 
tuzaklara bilerek veya bilmeyerek düşmüşlerdi. 
Ve arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Ku-
seyrinin tabutu arkasında, akademik kıyafetle
riyle sokaklarda yürümüşlerdi. Sonra, bunun 
adına, «Anayasaya saygı yürüyüşü» demişlerdi. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Maksat, 
Türk çacuğu değildi. Kitleleri harekete geçir
mek için kullanılan bir heyecan unsuru, bahane, 
bir slogan idi. 

Aslı, son merhale olan profesyonel ihtilâlci 
olmayı başarabilmekti. Profesyonel devrimci 
adedini çoğaltmaktı. O kadar ki, yalnız Mark-
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şist, Leninist, yani komünist olmayı dahi kâfi 
bulmamaktı 

Kısacası, her maskeyi denemiş, her kılığa 
girmiş, her yere, makama sızmak istenmişti. 
Bunların dışında bir profesyonel devrimci kadro 
bulunmaktaydı ki, Lenin bu kadroyu şöyle ta
rif etmiştir; «Nazari bilgisi, siyasi tecrübesi, 
teşkilâtçılık alışkanlığı olan güvenlik kuvvetle
rine karşı mücadele yürütmekte ve bu kuvvetin 
elinden sıvışmakta maharet peydah etmiş bu
lunan sayıca az, militan ruhlu rehber bir kadro». 

Türkiyede de toplumun dinamit fitili olmak 
isteyen bir avuç anarşist gence, Türk işçisi ve 
köylüsü ile tüm millet kapıyı suratlarına kapata
rak gerekli dersi vermiştir. 

Sıkıyönetim ile, tehlike sinmiştir. Yoksa, 
geçmemiştir. Bu dönemi atlatmak için demok
ratik düzenin bekasını sağlamak hususunda bü
tün kuruluşlar mesuliyetlerini idrak etmelidir. 
Sıkıyönetim yetkilileri şimdilik, anarşik hare
ketleri önlemekte muvaffak olmuştur. Ama bü
tün güçlerin bu istikametlte olmalarını istemek
teyiz. Hükümet icraatının da bu yolda yürütül
mesini temenni ederiz. Son zamanlarda yetkili 
kişilerce beyan edilen halifeliğin geri getiril
mesi, şeriat ahkâmının hâkim kılınması ve Filis
tin kamplarında eğitim gören yüzlerce anarşis
tin faaliyetleri hakkındaki bilgiler yeteri dere
cede bizleri teçhiz etmemiştir. Bu hususlarla 
ilgili olarak Yüce Parlamentonun aydınlatıl
masında fayda görürüz. 

Sıkıyönetim vasıtasiyle asayişin sağlanması 
olağanüstü halin icabıdır. Aslolan asayiş ve em
niyetin Hükümetçe ifasıdır. Bu itibarla Sıkıyö
netim icraatiyle Hükümetin icratı arasında bir 
paralellik ve uygunluğun olması hem Anayasa 
gereğidir, hem de fevkalâde şartlar Hükümeti
nin bünyesinin icabıdır. 

Bu nedenlerle Sıkıyönetimin kısa süreli ol
ması normaldir. Başarılı Hükümet, Sıkıyönetim 
dışında da üyeleriyle rejime sahip çıkan iktidar 
sahibi, basiretli ve tahriklere kendini kaptırma-
yıp, bugün söylediğini ertesi günü inkâr etme
yen bir ekiptir. Konuşmalariyle anarşistlere 
ümit verip cesaretlendiren kimseler değildir. 
12 Marta kadar tarihi sorumluluk taşımış olan 
iktidar ve muhalefet partilerinin, tüm Parla
mento üyelerinin Türkiye'de cereyan eden 
olaylara ve bu olayların gelişmesine sebebolan 

j amillere dönüp, ama soğuk kanlılıkla bakılması 
yeterlidir sanırız. 

Ateşe çanak çanak benzinle gitmenin, kö
rükle üflemenin sonunda hayrete düşecek, »he
yecan duyacak kimseler değiliz. Zamanında sa
mimî veya gayrisamimî, ısrarla ifade edilmiş 
ve tasvip görmüş olan bazı söz ve sloganların 
ise yaramadığını iddia edemeyiz. Türkiye'nin 
içinde bulunduğu şartlar ağırlaşmıştır. Hür 
vatan sevgisi, fert ve zümre çıkarlarının mu
hakkak üstünde tutulmalıdır. 

Cumhuriyet Senatosunda söylenmiş bir sö
zü, gerçekleri hatırlatma bakımından tekrar 
etmeyi faydalı buluruz. Tarih 16 . 12 . 1969, 
Tutanak Dergisi Sayfa 548, konuşan Mucip 
Ataklı, «Ne değişir, isterse kesilsin devrimci
lerin başları birer birer. Oysa bir yasadır, bu. 
Mümkünü yok, devrimciler ölür, devrimler ya
şar. (C. H. P. ve M. B. G. sıralarından alkış
lar)». 

Bir tanesini daha hatırlatıyorum. 21.1.1971 
Tutanak Dergisi sayfa 682, konuşan Haydar 
Tunçkanat, «ıSizi bu kürsüden gençlerin kaatili 
olarak suçlayacağım, peşinen duyururum». Ko
nuşmanın sonunda Başkan, «Teşekkür ederim» 
diyor. «(M. B. G. ve C. H. P. sıralarının bir kıs
mından alkışlar, A. P. sıralarından «alkışlayın» 
sesleri)». 

ıSayın üyeler, devrim sözünü Atatürk'ün 
görüşü ile ağıza almak isteriz. Maksat bu ise, 
tamam, diyecek bir şeyimiz yok. Ama devrimi 
revolüsyon, ihtilâlci anlamda alırsak, Türkiye'
nin geleceğini tâyin etmek zor olmaz. Devrimci 
gençlik, ihtilâlci gençlik demek değildir. Dev
rimcilik marksizmin tahakkuku için bir icra 
vasıtası olamaz. Bunu bir uyku hapı olarak kul
lanmaktır. Sadece marksist ayaklanma, mark-
sist ihtilâl, devrimci gençlik deyince ihtilâlci 
gençlik anlaşılır diyenlerin karşısında birleş
mek, asgarî müştereklerde birleşmek davetini 
kendiliğinden yapmış demektir. 

Devrim sözünün cazibesine kapılanlar bil
melidir ki, maskenin altında Leninist ihtilâl 
sıntıyordur. Atatürk'ün devrim sözünde has 
ekmek gibi burcu burcu milliyetçilik, reform
lar, hürriyetler, bağımsızlık, millî kalkınma ko
kar. Gerçek mânası da budur. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri). 

Aşırı sol 12 Mart ile yenilgiye uğramış, şim-
| dide reformu gerçek anlamının dışında efsane-
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leştirip parmağına dolayarak arkasına gizlen
meye çalışmaktadır. O dolanan parmak ne ka
dar cazibeli olursa olsun gövdeyi saklayamaya-
cağı gibi, ufuneti de kendisini rahat bırakma
yacaktır. Bu kimselerin arzuladığı reform anla
yışı, Türk Milletinin gerçek ihtiyaçlarına uy
gun bir reform tatbikatiyle bağdaşması müm
kün değildir. 

Atatürk'ün emaneti 2 yıl sonra 50 yaşını id
rak etmiş olacaktır. Cumhuriyeti 50 yıl sonra 
aynı sağlam temeller üzerinde kurulu olduğunu 
bir kere daha göstereceği sevgili Atamıza, baş
ka türlü rahat uyumasına imkân olmadığını bi
lerek, zaten o da ihanete uğrayacağını aklının 
köşesinden dahi geçirmeden gönül rahatlığı ile 
Cumhuriyeti emanet edip. huzurla gitmişti. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim her hangi bir 
kimseye veya her hangi bir siyasî partiye ta
rizde bulunmayacağımız açıktır. Parlamenter 
nizamı yaşatmak isteyen bizler bugün karşı 
karşıya bulunduğumuz tehlikenin bütün parti
ler ve Parlamenterler tarafından görülüp teş
his ve tedavisini istiyoruz. Düşmanın hedefi 
belirlenmiştir. Bu kürsü milletin elinden alın
mak istenmektedir. Bir birimizi haksız yere 
kötüler, bir siyasî menfaat bulacağız diye suç
larsak bunlardan sadece bu kürsü düşmanları 
faydalanır. 

Adalet Partisi, yurdu bir teokratik düzen 
şekline sürüklemek isteyenlerin ve diktatörlük 
heveslilerin kesin şekilde karşısmdadır. Bunu 
cesaretle tekrar etmeyi millî ve kutsî bir vazi
fe telâkki ederiz. 

Bu mevzunun parti polemiklerine tahammül 
etmediği görüşümüzü teyiden, senelerden beri 
tekrar ettiğimiz asgarî müştereklerde birleşe
lim sloganına son günlerde gösterilen iltifata 
ümitle bakıyor, bunun yanında mel'un ve şer 
kuvvetlerce engellenme endişemizin zail olma
sını temenni ediyoruz. 

Rejimin muhafazası hususunda yapılan mü
cadelenin tek yönlü olamayacağı inancındayız. 
Ama en iyi niyetler gafletle paralel giderse 
bundan kötü neticeler doğar, pek tabi. 

Rengi ne olursa olsun, ama bir dikta ida
resi kurulsun diyenlerin karşısına çıkmak için, 
Türkiye'de bir iç savaş çıkartmak isteyenlerin 
kökünü kurutmak için, Türkiye'de lâyik Dev
leti istemeyen kimseleri kazımak için, Türk 
Milletini «Türkiye Halkları» sözüyle bölüp par

çalamak isteyen azgınları yoketmek için asgari 
müştereklerde birleşmek lâzımdır. Hür demok
ratik rejimin, hukuk devletinin yaşaması, ayak
ta kalması, ancak partilerarası asgarî müşterek
leri tespit ile mümkündür. Hukuk devleti ve 
hürriyetçiliğin yanlış kavramalara imkân veren 
bir ülkenin Türkiye olamayacağını bütün parti
ler benimsemiştir, inancındayız. Ancak, bu şekil
de aşırı sola yeşil ışık yakmak isteyen politika 
cambazlarına kırmızı ışıkla dur demek mümkün 
olabilecektir. 

Kavgasını yaptığımız hususlardan biri bu oh 
duğu için bu sözü sonuna kadar tekrarlamaktan 
bıkmayacağız, Her ne kadar tespit ettiğim millî 
hedefler bir sarsıntı safhası geçirmekte ise de 
başından beri mefkuremiz olan Türk milliyetçi
liği, halkın yararına reformlar, hürriyet içinde 
planlı kalkınma, gerçek bağımsızlık anlayışı 
mutlaka gerçekleşecektir. 

İçerdeki aşırı uçlarla mücadele derken, dı
şarısını da gözden uzak tutmamak lüzumu bü
tün ehemmiyetiyle belirmiştir. Almanya'da 50 
bin Türk işçisine ihtilâlcilik metotları aşılan
mak istenmektedir. Bir bildiride şöyle denili
yor. «Talebe ve işçilerin hiç olmazsa yarısı ihti
lâlci bir ruh içinde ve politik bir eğitimden ge
çirilerek Türkiye'ye dönsünler. 

Sovyet taraftarı ve Mao'cıı gruplar, propa-
gandist olarak yetiştirdikleri militanlarını Türk 
işçilerinin kesif bulunduğu işyerlerine tercü
man, sosyal yardım memuru, işçi sözcüsü veya 
sendika temsilcisi adı altında faaliyetlerini sis
temli bir şekilde artırmaktadırlar.» 

Alman güvenlik makamları, aşırı solcu grup
ların daha iyi organize edildiklerini, milliyetçi 
grupların üç derneği ve iki küçük gazetesine 
mukabil, aşırı solcuların 30'dan fazla dernek ve 
18 gazete ile dergi çıkarabildiklerini tespit et
miştir. 

Sovyet taraftarı olarak tanınan Avrupa Türk 
Toplumcuları Federasyonu adlı teşekkülün ayrı 
bir önemi olduğu zikredilmektedir. Batı Berlin'
den başka 7 şehirde şubesi olduğu ve Londra, 
Paris, Stokholm gibi merkeplerde de sıkı irti
batı olduğu bildirilmektedir. Ayrıca Türk - Al
man Öğrenci Federasyonu da 14 derneğe sahip
tir. Bunların bir kısmı Sovyet, diğerleri Çin 
komünizmi üzerinde kavga ve ihtilâf halinde 
oldukları açıklanmıştır. 

<<? 
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Demokratik Türkiye için Yurtsever Birleşik 
Cephe adlı bir teşekkül ise Mao taraftarıdır. 
Bunlar da Batı Berlin Nürnberg, Münih, Stutt-
gard, Frankfurt, Köln, Hamburg ve Salzburg'-
da dahil olmak üzere 14'ten fazla işçi - köylü 
adlı aktif rol oynayan bürosu olduğu bildiril
mektedir. 

Ayrıca Federal Almanya'nın Türkiye'deki 
ekonomik ilişkilerini yeni bir emperyalizm şekli 
olarak takdim edildiği zikredilmektedir. Dışarı
da kaynayan bu kazanı ilgililer her halde bil
mektedirler ve gereken tedbirleri de almış ol
malıdırlar. Biz, sadece burada bir hatırlatma 
görevimizi yapmış oluyoruz. 

Sıkıyönetimin suni olarak temin ettiği sükû
nete kendimizi kaptırmayalım. Uzun vadeli ted
birlerin bir an önce alınması ve plan kademesi 
içinde tatbiki şarttır. Bunun içinde güvenlik 
kuvvetlerinin güçlenmesi için maddî ve manevî 
imkânların tanınması, fedakârlık icabediyorsa 
çekinmeden yerine getirilmesini öngörmekteyiz. 
Zamanımızda bir milleti içten çökertme usulleri 
ve taktikleri değişmiştir. Normal ahval avdet 
ettiği takdirde polisin hali hazır değişmeyen 
şartları devam edecekse, mücadele kabiliyetin
den endişe duymaktayız. 

Tüm güvenlik kuvvetlerinin miktar, teçhizat, 
araç ve eğitim bakımlarından güç ve itibar ka
zanması kaçınılmazdır. Şer kuvvetlerin polisi 
tesirsiz, itibarsız ve güçsüz kılmak için yoğun 
bir çalışma içinde bulunduğu, yıllardan beri bi
linmeyen bir şey değildir. Sinsi metotların tesir
siz hale getirilmesi hususunda Hükümeti tekrar 
tekrar ikazda zaruret görürüz. 

Türk polisinin dirayetini, vefasını, cesareti
ni, insan ve vatan sevgisini her vesile ile değer
lendirmek icabetmektedir. Türk zabıtasını mua
sır seviyeye ulaştırmakta kesinlikle ihtiyaç var
dır. Türkiye'yi sonu karanlığa varan bir dikta 
rejimine sürüklemek isteyenlerin propaganda
dan ne derece istifade ettiklerini de gözden uzak I 
tutmamak lâzımdır. Öyle bir propaganda ki, 
aydınını, profesörü sokağa dökmüş, birçok ma
sum genci büyük bir kuvvetle önüne katmış, 
kıyama vardıran eylemleri yaptırtabilmiştir. 
Propagandanın aslında sadece kanunun ve mev
zuat sınırları içinde kalmanın mahzurlarını da 
düşünmek zorundayız. Bundan sonra böyle bir 
pişmanlığın telâfisi imkansızlaşır. I 
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Böyle ağır bir vazife duygusu ile yükümlü 
polis teşkilâtından gerekli şefkat ve ihtimam 
esirgenmemeüdir. Anarşik olaylar ve TÖS dire
nişlerine karşı bihakkın vazife yapmış, meslek
lerinde itibar kazanmış valiler 12 Marttan son
ra merkeze alınmışlardır. Yerlerine Mülkiyeliler 
Birliği Dergisinin 24 . 11 . 1971 tarih ve 22 nci 
sayısında gösterilen direniş komitesi üyelerin
den bir kısım idarecilerle bir siyasî partinin ak
tif politikasına karışmış kişiler tercih edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Daldal, ek süreyi de kul
lanacak mısınız? Süreniz doldu. 

MÜNİR DALDAL (Devamla) — Az bir şey 
kaldı, bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN —- Devam buyurun efendim. 
MÜNİR DALDAL (Devamla) — Sayın üye

ler; tecrübeli, yetişmiş, ehliyetli merkez valile
rinin daha aktif ve daha verimli bir duruma 
getirilmeleri, memleketin ihtiyacı olan idarî, si
yasî potansiyele büyük dozajda katkıda bulu
nacaktır. Sayıları bir hayli artan merkez vali
leri gün geçtikçe önemli bir problem haline 
gelmiştir. Bu kimseler yetişmiş, kıymetli idare
cilerdir. Bugün bir vazife verilmemiş olup, âtıl 
durumdadırlar. 

Bunun yanında yüzü mütecaviz emniyet mü
dürü. ile üç bine yakın tecrübeli, ihtisas sahibi 
emniyet mensubu yerlerinden alınmışlardır. Yı
kıcı faaliyetleri takiple görevli istihbarat Teş
kilâtında çalışan amir ve memurların bir kıs
mı, hizmetin özelliği gözetilmeden ve tecrübe
leriyle ilgili olmayan yerlere tayinleri yapıl
mıştır. Huzura kavuşturulamayan bir zabıta 
teşkilâtından hizmet beklenemez. 

ISayın Bakanın, geçen gün aynı bütçe müna
sebetiyle Senatoda ifade ettiği sözlerden ümit
lenerek, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu eğitim, 
araç ve gereçlerin temini, düşünülen ve ihtiyaç 
duyulan kanun tasarılarının en yakın zamanda 
tahakkukunu beklemekteyiz. Rahatlıkla şunu 
söyleyebiliriz ki, 12 Mart sonrası kurulan Bi
rinci Erim hükümeti 11' lerin istifa gerekçeleri
ne uygun düşüncede kimler varsa, bu şahıslar 
Devlet mekanizmalarının kilit noktalarına geti
rilmiştir. 

İkinci Erim Hükümetinin Türk Devletinin 
hayrına olmayan bu tayinlerin düzeltilmesi hu
susunda, kararlı olduğu hususundaki inancımızı 
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muhafaza etmekteyiz. Bu hususu böylece belirt
tikten sonra bir önemli konuya daha temas et
mek istiyorum. 

Polisin eğitimi kaçınılmaz bir zarurettir. 
Eğitimsiz zabıta teşkilâtı olamaz. Yeni personel 
sıkı bir süzgeçten geçirilmeli, teşkilâta imti
hansız eleman alınmamalıdır. Bu işte yetkilile
rin polis okullarının mezuniyet imtihanlarında 
bulunmasını tavsiye ederim. 

Bir teşkilâtın büyüklüğü sadece insan çok
luğu ile değil, akıllı, faziletli ve kültürlü kim
selerin sayısı ile belli olur. Polis ile jandarma
nın iktisadî ve sosyal hayat şartları görülen 
hizmetin karşılığı olarak ta/tmin edici bir sevi
yede olması zaruri ve faydalıdır. Büyük bir fe
dakârlıkla, azim ve cesaretle hadiseler üzerine 
yürüyen polis ve jandarmanın güzide eleman
ları, zaman zaman toplu veya münferit olarak 
maruz kaldıkları hayatî tehlikelere şahidol-
maktayız. Kendilerini feda etmekten çekinme
yen bu kimselerin çoluk ve çocuğunun istik
ballerini düşünerek sosyal garantiye almak ça
relerinin bulunmasını arzu etmekteyiz. Bu cefa
kâr ve fedakâr zümre için alınacak her tedbi
rin yanındayız. 

Polisin, ağır ve tehlikeli hizmetlerine muka
bil verilmekte olan işgüçlüğü ve riskliği zam
mının, eğitime katılma, yaralanma, vazifede 
hastalanma hallerinde kesilmekte olduğunu 
üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun, en 
kısa zamanda telâfisini arzu etmekteyiz. 

Sivil Savunma hizmetleri üzerine de eğil
mek zaruretine inanıyoruz. 

Memleketin büyük vazifeler beklediği bu 
teşkilât, personel istihdam eden bir yer olmak
tan kurtarılmalıdır. 

Belediyelerimizin, kamu hizmetlerini yete
rince yapabilmeleri için gerekli olan tedbirlerin 
alınmasını zaruri görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Trafik kazaları gün geçtikçe çoğalmakta, 

çığ gibi büyümektedir. Türkiye, her sene ade
ta bir meydan muharebesi vermiş gibi bir vilâ
yet nüfusunu kaybetmekte veya birkaç fabri
kanın yapılması engellenmektedir. Sakat ka
lanların ve tekrar cemiyete dönenlerin mem
lekete neye malolduğu yüksek malûmlarıdır. Bu 
facialara bir son vermek iiçn başta mevzuat de
ğişikliği olmak üzere, kadro, araç ve gereç üze
rinde hassasiyetle durmak, Bakanlığın ilk ele 
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alacağı işler meyanında olmalıdır. Kaybedilen 
günler, kaybedilmiş basiretin, pişmanlığın ese
ri olacaktır. 

Bugüne kadar çok değerli hizmetler ifa et
miş olan Devletin İstihbarat Teşkilâtının, bu
günkü şartlar içinde daha başarılı sonuçlar is
tihsal edici bir çalışmanın içinde bulunabilmesi 
için, modern istihbaratçılığa uygun tarzda teş
kilâtlandırılmasında fayda ve zaruretler gör
mekteyiz. Bu suretle, her elde bir kulak, her bu
rada bir göz bulunan bir sistemin, günün birin
de üstümüze çör eki silmesini düşünmek istemi
yorsak; demokratik hukuk devletine, cumhu-
riystine has bir sistemi getirmekte geç kalma
malıyız. Türkiye'nin, bugün ve bilhassa yarın
ları için bu ihtiyacı giderecek acil tedbirleri 
gün geçirilmeden almak zarureti vardır. 

Sayın Başkan, sözlerime bu şekilde son ve
rir, Adalet Partisi Grubu adına Yüce Meclisi 
ve Bakanlığın kıymetli mensuplarını saygı ile 
selâmlarız. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Şinasi Özdenoğlu, buyurunuz 
efendim. Saat 15,47 efendim. 

(C. II. P. sıralarından alkışlar.) 
C. H. P. GRUBU ADINA ŞİNASİ ÖZDEN

OĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım, 

1972 İçişleri Bütçesini, alışılanın biraz dışın
da ve 1972'nin koşullan açısından, bir zaman
lar saflarında hizmet vermekten şeref duydu
ğum içişleri Bakanlığının aktüel konularını de
ğerlendirmeye çalışarak sözlerime başlıyorum. 

Konuşmanın Cumhuriyet Halk Partisi adına 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimin başında bu
hara belirtmek istediğim şudur: 

Hiç şüphesiz ülkesiyle, milletiyle ve bütün
lüğüyle bir Türk Devleti ve onun millî çıkar
ları, bütün siyasî polemiklerin üstünde tutma
ya mecbur olduğumuz yüce varlıktır. 

Değerli milletvekilleri, 
içişleri bütçelerinin eleştirilerine, hemen 

daima şu sözlerle başlamak bir gelenek olmuş
tur: 

«içişleri Bakanlığının başlıca görevi; ülke
de huzuru ve asayişi sağlamaktır.» 

Biz bu teşhisi şöyle tamamlamak istiyoruz: 
«içişleri Bakanlığı, Türkiye'de sosyal bir 

refah devleti yaratmanın tekmil çabalarını koor-
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dine «der. Ve böylece huzur ve asayişi sağlar.» 
öyleyse huzur ve asayiş; ekonomik kalkınma
nın bir sonucudur. 

Çağımızdaki huzur ekonomik huzurdur. 
Vatandaşın geçimiyle, yaşantısiyle ilgili huzur
dur. Memurun, bağlı olduğu statünün ona vere
ceği huzurdur. O halde huzur kavramını, artık 
bir «Jandarma Devlet» diyalektiğinin görün
tüsü içinde değil, modern çağın inkârı mümkün 
olmayan yalın gerçekleri açısından değerlendir
meye mecburuz. 

Huzur kavramı içinde sosyal adalet vardır. 
Huzursuzluk kavramında gelir dağılımındaki 
dengesizlik vardır; herkese hak ettiğini vereme
yen bir düzenin yarattığı reaksiyonlar var
dır. 

Memleket sorunlarına 1972'nin gerçekleri açı
sından, kendimizi ne aldatarak ne de umutsuz
luğa düşerek; amma mutlaka Türkiye'yi her tür
lü çıkar hesaplarının üstünde tutarak, obpek-
tif ölçülerle bakmak zorundayız. 

12 Mart Muhtırası, çığırından çıkmış bir 
Devleti, Devlet yapabilmenin elbetteki en vatan 
sever bir belgesi, bir ispatı olmuştur. O halde, 
bu muhtırayı hedeflerinden saptıran gayretler 
karşısında, hem bizzat bu muhtıra sahiplerin
den daha büyük bir hassasiyet beklemek, hem 
de bu hedeflere biran önce erişmekte Silahlı 
Kuvvetlere yardımcı olmak şaşmaz görevimiz 
olmalıdır. 

Orduyu bugünkü yönetimde âdeta karşımı
za alarak ve yılların bozuk düzeninden gelen 
hataları abartarak bunları askere yüklemek, 
orduyu dolaylı şekilde yıpratmaya çalışmak, 
anayurdun şu gerçekten güç günlerinde vatanı 
herhangi bir basit ihtirasla değişmeyecek insan
ların, izan ve vicdan sahiplerinin yapacağı iş de
ğildir. 

Sayın milletvekilleri, 
Kanunların yeterince uygulanamadığı, herke

se hakkının verilemediği bir toplumda huzursuz
luk ve asayişsizlik normaldir. Asayişe etken olay
ların artması normaldir. Çünkü asayişsizlik bo
zuk bir ekonomik ve sosyal düzenin, daha doğ
rusu düzensizliğin doğal sonucudur. Öyleyse, 
özlemini çektiğimiz bir namuslu düzeni, herkese 
hakknu veren bir âdil sistemi biran önce kur
mak, ortak hedefimiz olmalıdır. 

Bu hedefe, hiç şüphesiz reformlardan ge
çen yoldan varılır. Öyleyse 12 Mart Muhtıra

sının hedeflerini dejenere etmeden, reformları 
hızla ve cesaretle gerçekleştirmek, T. B. M. M. 
nin vazgeçilmez görevi olmalıdır. 

Reformların en önde geleni; bizce, tüm re
formları gerçekleştirecek olan idareyi, mutlak 
bir tarafsızlığa ve güçlü bir kişiliğe kavuştura
cak olan «idari Reform» olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Reformları, gerçekleştirecek olan insan unsu

rudur. Devlet görevlisidir. Onları hizmete 
sevk edecek ise yönetici kadrodur, öyleyse her 
şeyden önce «reformcu bir yönetici kadro» ya
ratmaya mecburuz. İşte bu yüzden ve bu re
formlar dönemiyle, Türkiye'mizde İçişleri Ba
kanlığı apayrı bir önem kazanmış olmalıdır. 

Reformlara inançlı 67 vali, 572 kaymakam, 
yetkilerle ve imkânlarla donatılıp halk hizmeti
ne verilmedikçe; plan ve program uygulan
masında başarı kazanılamıyacağı gibi, reform
larda çekici bir hayal olmaktan ileri gidemez. 

Değerli milletvekilleri, 
Reform hareketi; bizi, memur ve bürokrasi 

sorununun kısaca eleştirmesine zorlamaktadır. 
Bunun tartışılması yeri, elbette, hizmetlerin ko
ordinasyonu ile yetkili içişleri Bakanlığı Büt
çesi olacaktır. 

Bürokrasi, gerçekten en amansız illet gibi 
Devleti kemirmektedir. Kimse en basit bir so
rumluluğun altına girmek istememekte; telefon
la ve derhal halledilebilecek basit bir iş, kâğıt 
üstüne dökülmekte, en vurdumduymaz vicdan
ları bile isyana sevk edecek bir yavaşlık içinde 
haftalar, aylar, yıllar heba olup gitmekte
dir. 

işinin sahibi, ehliyetli, cesur kadrolar nere
de? Ne zaman yaratılacak? Herkesin birbiri
ne sorduğu soru bu olmuştur. 

Başka ülke insanları 10 günde Aya gidip 
dönerken; bizde bu süre içinde bir evrak bir 
servisten bir başka servise varamıyor. 

Sayın parlamenterler; böylesine gevşemiş 
kadrolarla ne idare, ne toprak, ne vergi, ne de 
eğitim reformunu yapamazsınız. 

Âmir, emrindeki memura hâkim değil. 
«Hâdise çıkarma, durumu idare et.» gibi 

oportünist telkinler, Devlet hayatında âdeta 
kurtarıcı bir felsefe haline gelmiş. 

Kamu hizmetleri; gerekli dinamizimden yok
sun, tabanda 400 lira alan hizmetlinin maddî 
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perişanlığiyle, tavanda siyasal iktidara hoş gö
rünüp, yeıini sağlamlaştırmayı hedef bilen opor
tünist kadroların uyuşukluğundaki talihsiz den
gede sallanıyor. 

12 Mart'm Türkiye için çizdiği tablo, işte 
budur. 

12 Mart Muhtırasının hedefi reformlar ve öy
leyse reformcu kadrolar yaratmaktır. Ama, 
üzüntüyle gördüğümüz manzara şudur : 

Böylesine vatansever ve ilerici bir hareket, 
aradan bir yıl geçtiği halde ve hâlâ Muhtıranın 
felsefesine ve hedeflerine uygun biçimde hizmet 
kadrolarını kurabilmiş değildir. 

Bu sözlerimle, idareye bir «teminat» tanın
ması zorunluğuna gelmek İstiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 

1970 yılı içişleri Bütçesi, Bütçe ve Plan 
Komisyonunda görüşülürken; idareye teminat 
tanınması gibi son derece önemli ve aktüel 
bir konuyu ilk kez bu komisyona getirmiş ve 
tartışmıştık. 

Tarafsız, âdil ve güçlü bir yönetim ihtiyacı 
her geçen gün iddiamızda bizi haklı çıkarmış
tır. 

idarenin teminatı; idareyi her türlü baskı
nın dışında tutacak, kanunları yüzde yüz ta
rafsız biçimde uygulatacak tedbirlerin tümü 
demektir. En kısa deyimle idare, partinin de
ğil kanunların emrinde olacaktır. Vali; siya
sal iktidarın değil, Devletin valisi olacaktır. 

Kalkınma planları Hükümetlerin değil, Mec
lislere mal edilmek suretiyle milletin malı ol
duğuna göre; bunu uygulayacak olan vali ve 
kaymakamlar; Hükümetlerin de üstünde mil
letin ve Devletin emrinde olacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türkiye; geçmişte, partizan idarelerin çok 

acı ve pahalı tecrübelerini yaşamış bir ülkedir. 
idareci görmüşüz ki, kanunların yerine, sorum
suz siyasî kademelerin, hattâ ocak ve bucak 
başkanlarının emrine girmiş, kökleşmiştir. 

İdareci görmüşüz ki; namuslu ve tarafsız 
kalmak pahasına ezilmiş, ama, kişiliğinden zer
re feda etmemiş ve böylece Türk idarecisinin 
şanlı tarihinde haysiyetli insan olarak yerini 
almıştır. 

Cumhuriyetle birlikte «vali paşalar devri» 
kapanmış; «inkilâp ya da Atatürk valileri dö
nemi» diyebileceğimiz bir dönem başlamış; ni-
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nayet demokratik dönemde ise, büyük halk küt-
leleriyle diyalog kurabilen, plan fikrini halka 
mal edebilen bir yeni idareciler dönemi açılmış
tır. 

Planlı denemde vali; planın icra organıdır. 
Toplum kalkınmasının lideridir. Ekonomisttir, 
sosyal psikologtur; çok yönlü ve büyük sorum
lulukları göğüsleyen yüksek idare adamıdır. 

Türk halkı bir valinin kişiliğinde tüm Dev
leti görür. Onda önce, Devletin tarafsızlığını, 
adaletini, ciddiyetini ve şefkatini bulmak ister. 

Şimdi bu yüce kürsüden soruyorum : 
Bu derece saygıya değer bir görevi; şu ya 

da bu siyasal baskının emrine vermek namuslu 
bir hareket olur mu? Bu derece yetkili bir ma
kamı siyasal baskılarla yıpratmak, Türk Dev
letinin bizzat temelini tahribetmek değil midir? 

Değerli arkadaşlarım, 
Hâkim teminatı vardır, savcı teminatı var

dır, belediye başkanının da teminatı vardır. El
bette olacaktır. Biz C. H. P. olarak bu teminat
ları savunmuşuzdur; ama, Devleti temsil eden 
bir valinin, Hükümeti temsil eden bir kaymaka
mın hiçbir teminatı yoktur. Böyle şey olamaz. 

Sayın milletvekilleri; 
Tasavvur buyurunuz. Valinin ve kaymaka

mın denetimi altındaki bir bucak belediye baş
kanının görevinden alınabilmesi için, belediye 
meclisince verilen güvensizlik kararının Danış-
tayca onanması gereklidir. Ama bir valinin; 
eserler yarattığı, halk hizmetinde halkın sevgi
lisi olduğu bir ilden alınması, politikacının iki 
dudağı arasındadır. Bu adalet değildir. Bu, bir 
hukuk devleti için ciddî mahzurdur. Ve biz 
Türk Parlamentosu olarak; bu hayatî konuyu 
memleketimizin gerçekleri ve şartları perspek-
tivinden çözüm yoluna bağlamaya, yani «idare
ye bir teminat getirmeye» mecburuz. 

Meclislerde ve komisyonlarda zaman zaman 
«valiler Başbakanlığa bağlanmalıdır, Cumhur
başkanlığına bağlanmalıdır» şeklinde fikirler 
öne sürülmektedir. Bizce önemli olan valilerin 
hangi makama bağlanacakları değil, valilik 
müessesesine teminat, imkân ve kişilik kazan
dırmaktır. 

'< Değerli milletvekilleri; 
Tayinde, nakilde ve terfide bir garanti çok 

şeyi halledecektir. Vali kendisini emniyette his
settiği zaman yetkilerini tereddütsüzce kullana
cak ve tarafsızlık prensibine sadık kalacaktır, 
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Öyleyse, bizim kasdetmek istediğimiz temi
nat; elbette valinin özlük işlerine ilişkin bir te
minattır. Bu mümkündür. Bunun kanım yoluy-
le, mevzuatla çözümlenmesi elbette mümkün
dür. Yüce Meclis meseleye sahip çıktıktan son
ra çözümlenmemesi için hiçbir sebep görmüyo
ruz, 

Geliyorum kaymakamlık müessesesine : Kay
makam bir ilçenin valisidir. Valide aradığımız 
kişiliği; insiyatifi ve cesareti kaymakamda da 
aramaya mecburuz. Halka hizmeti zevk bilen, 
halkla kaynaşabilen kaymakamlar sayesindedir 
ki, Devlet, millet önünde güç kazanmaktadır. 

Ne yazık ki, Personel Kanununun en ağır 
biçimde darbesini yiyenlerin başında kayma
kamlar gelmektedir. 

Temsil ödeneği kalkmış ama, temsil görevi 
devam etmektedir. Bugün valilerin ve kayma
kamların ücretsiz olarak 50'ye yakın komisyo
na başkanlık ettikleri dikkate alınırsa, Personel 
Kanununun idareci aleyhine nasıl bir sömürü 
düzeni getirdiği apaçık ortaya çıkar. 

657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla de
ğişik 20 nci maddesiyle 6 ay içinde düzenlenip 
yürürlüğe konulması gereken tüzük ve yönet
meliklerle idarecilerin yan ödemelerden fayda
landırılmaları gerektiği ve Sayıştaym 14.10,1971 
gün, 3533/1 sayılı kararıyle yan ödemelerdeki 
mevcut hakların devam edeceği hüküm altma 
alındığı halde ve daha garibi bu ödemelerin ya
pılması Bakanlar Kurulu kararıyle 1971 Bütçe 
Kanununun lö ve 17 nci maddelerine dayanıla
rak kararlaştırıldığı halde, bugün bu ödemeler 
yapılmamaktadır. 

idare amirliği «lider hizmet» tir, dedik. Plan 
ve program uygulamasından, tabanca vesikası
na; çiftçiye dağıtılacak tohumdan, stadyumda
ki hâdiseye kadar her olayı göğüsleyen vali ve 
kaymakam; sorumluluğunun ve emeğinin kar
şılığını asgarî anlamda olsun Devletten alama
maktadır. 

Bunun sonucu şudur; kabiliyetine güvenen 
idareci Devletten kopacak, Devlette liyakatli, 
güçlü idareci sıkıntısı sürüp gidecektir. Hükü
metin, idare amirlerinin bu en önemli sorunu 
üzerinde derhal dikkatle durup meseleyi olum
lu sonuca bağlamasını C. H. P. Grubu olarak te
menni ediyoruz. 

Sırası gelmişken, kaymakamların yurt dışı
na gönderilerek görgü bilgi ve ihtisaslarının ar

tırılması sorununun da ciddî şekilde ele alınma
sını öneriyoruz. Her yıl en as 50 kaymakam yurt 
dışına gönderilmeli; mesleğinde eser veren ida
reciler teşvik edilmeli ve değerlendirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi, polis ve jandarma hizmetlerine geli

yorum : 
Devletin vatandaşla temasında en uç nokta

sı polis ve jandarmadır. Vatandaşın kafasında
ki Devlet İmajı; polis ve jandarmanın hizmeti
ne göre belirir. Emniyet ve jandarma teşkilâtı; 
ülkenin en güç, en yıpratıcı işlerini sırtlamış 
iki büyük örgüt olduğu halde bütün Cumhuri
yet tarihinde bütçelerden nasibini alamamış 
olan da bu İki örgüttür. 

Polisin bugün için en önemli problemi; «eği
tim problemi» dir. 

Genel Müdürlük bugün, eğitilmemiş 9 000 
polisi dört okulda eğitmek zorundadır. C. H. P. 
olarak temennimiz; polisi; kültürlü, seçkin ve 
yabancı dil bilgisiyle donatılmış görmektir. Bu 
yıl emniyet mesleğine 52 lise mezunu alındığını 
memnunlukla tespit etmiş bulunuyoruz. Lise ve 
dengi okullar mezunlarının polise fazla sayılar
da alınarak; bunların, yabancı dil kurslarından 
da geçirilmek suretiyle yetiştirilmesini öneriyo
ruz. 

Bunun yanısıra emniyet hizmetlerinin ve
rimliliği anıacıyle üç ayrı Önerimizi de burada 
tespit etmeyi yararlı görüyoruz. 

1. Bütçe Kanununun 15nci maddesiyle; 
boşalan kadroların bloke edileceği hükmü ka
bul edilmiştir. Bu kadroların kullanılması an
cak, Maliye Bakanlığı ile Personel Dairesinin 
mutabakati ile mümkün olabilmektedir. Emni
yetin, âcil hizmet icaplarının gerektirdiği kad
ro sürkülasyonu, bu hükümle tamamen önlen
mekle, hizmet ciddî şekilde müteessir olmakta
dır. 15 nci maddenin 4 ncü fıkrasına eklenecek 
bir ibareyle, Emniyet Genel Müdürlüğü kadro
ları bu hükmün dışında bırakılmalıdır. 

2. Emniyet teşkilâtı, araç ve gereçleri ko
nusunda gümrüklerde büyük güçlüklerle karşı
laşmaktadır. Hizmet aksamaktadır. Emniyet 
için dışardan getirtilecek her türlü araç, gereç 
ve silâhlar ile bunların yedek parçalarına biran 
önce «Gümrük muaflığı» tanınması zorunluğu 
vardır. 
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3. Hizmette yaralanan ve eğitim hizmetle
rine alman emniyet mensupları için de «İş Güç
lüğü Riski» ödenmesi, hakkaniyetin bir gereği 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Trafik kazaları dolayısiyle, yurt sathı, za

man zaman acı bir benzetişle, bir «insan mez
bahası» halini almaktadır. Son on yıl içinde 
trafik kazaları Devletin resmî rakamları ile 
\% 250 artmış bulunmaktadır. En etkili ve şid
detli tedbirlere gitmek zamanı çoktan gelmiş
tir. 

Bütçe raporundan anlaşıldığı üzere, trafik 
kazalarında kusurun % 70'i sürücüye aittir. 
Sürücünün, haketmediği halde ehliyet aldığı 
Kanaati halkta yaygındır. Biz, bu konuda bir 
çözüm yolu olarak, öneride bulunacağız: Bilin
diği üzere, ehliyet sınavları üçer kişilik kurul
larca yapılmaktadır, önce, bu kurullarda görev
lendirilecek kişilerin Karayollarındaki trafik 
mühendisleriyle, Emniyet Genel Müdürlüğünde
ki trafik uzmanlarından seçilmesi ve sınavın iki 
ayrı kademede yapılması esası kabul edilmeli
dir. Birinci kademedeki sınavı başariyle veren
ler, daha kalabalık bir «ikinci Sınav Ekibi» 
önünde yine başariyle imtihan vermedikçe eh
liyet alamamalıdırlar. 

Bu konuda ikinci önemli problem, «Trafik 
bilirkişileri» sorunudur. Bu konuda da öneri
miz şudur1: 

Trafik kazalarından sonra olaya el koyan 
ve tarafların kusur derecesini tespit eden tra
fik bilirkişilerinin seçilmesinde büyük titizlik 
gösterilmesi bunların bir kişi olarak değil, Ka
rayolları trafik mühendislerinin de katılacağı 
ekipler halinde görevlendirilmeleri esası kabul 
edilmelidir. Çünkü bu bilirkişilerin verecekleri 
raporlar; gerek ceza ve gerekse hukuk dâvala
rında, sonuna kadar en güçlü delil olmaktadır. 
Küçük .bir ihmal, taraf tutma, ya da bilgisizlik, 
taraflardan birisini telâfisi mümkün olmayacak 
ölçüde mağdur etmektedir. 

BAŞKAN -^ Sayın özdenoğlu, ek süreyi de 
kullanacak mısınız? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Kul
lanacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, yine bu konuda üçüncü öneri
miz şudur : 

Trafik kazalarındaki ölüm fiillerini uygula
nan ve suçluyu âdeta koruyan T. 0. K.'nun 
455 nci maddesiyle birlikte uygulanan «karşı
lıklı kusur» sistematiğinin yeniden ve kamu 
yararı göz önüne alınarak gözden geçirilmesi 
şarttır. 

Jandarma hizmetleri : 
Saym milletvekilleri, 1706 ve 6815 sayılı 

temel kanunlarla verilen vazifeler yanında he
men bütün kanun, tüzük ve talimatnamelerle 
jandarmaya ek görevler verilmiştir. 

Enerji ve endüstri tesislerinin korunmasın
dan, telefon hizmetine; radyo evlerinin korun
masından adlî tebligat hizmetlerine kadar, jan
darma her şeyden sorumlu ve her hizmetin mu
hatabıdır. Jandarma bütün bu kesif hizmetleri, 
büyük bir personel sıkıntısı içinde ifa etmekte
dir. 

Halen Jandarma Subayı noksanı en büyük 
problem olarak karşımızdadır, ilçelerimizin 
208'indeki muvazzaf jandarma subayına karşılık 
352'nde astsubayı görevlendirilmiştir, % 44 
subay, % 56 astsubay. Bir yandan da polis teş
kilâtı bulunmayan 247 ilçemizde bu hizmeti 
jandarma yürütmektedir. Subay kaynaklarının 
hızla artırılması, jandarmanın motorlu araçla 
donatılıp, mobilize duruma getirilmesi önde ge
len dileğimizdir. 

imparatorluk devrinden kalma ve 58 yıldır 
uygulanan «idarei Hususiyei Vilâyat Kanunu» 
nun yerini alacak olan «il özel idaresi kanunu 
tasarısı» nm Parlamentoya sevkedileceği, iki 
yıl önceki Hükümet tarafından müjdelenmişti. 
Ancak, şimdi öğreniyoruz ki, bu tasarı içişleri 
Bakanlığındaki bir komisyonda henüz görüşül
mektedir. Yarım Yüzyılı geçmiş bir süre için
de ve hele bir plan ve program döneminde ma
hallî idarelerin bünyesi ve yönetim felsefesi 
çok değişmiştir. 

Şu gerçeği tespite mecburuz: 
Mahallî idarelerin ve Meclislerinin şahsiyet

leri ve görevleri belli değildir. Malî kaynakla
rı yetersizdir. Bu organlar, Devletin malî ve
sayeti altındadır. Batı ülkelerinde malî özerklik 
içinde çalışan, hattâ plan ve programlarını 
bizzat kendi olanaklariyîe uygulayan bu kuru
luşlar; bizde hizmet üretiminden yoksun, tü
ketici kadrolar halindedir. Biz, O. H. P. olarak, 
valilerin icra gücünü aksatmayacak bir doz 
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içinde, Vilâyet Meclislerine yetki ve şahsiyet 
kazandıran ve millî özelliğimizden doğan bir 
sentez görüşün, bu tasarıda hâkim olmasını 
öneriyor, tasarının hızla Parlamentoya şevkini 
bekliyoruz. 

özel idarelerin en can alıcı sorunlarından 
birisi de şudur: 

1319 sayılı Kanunla, bina ve arazi vergileri
nin özel idarelerden Maliyeye devri nedeniyle 
özel idareler bir krizin içine girmiştir. Bu yeni 
statü icabı, 4 000'i aşkın memurun Maliyeye 
devri gerekiyor. Oysa bu miktarın ancak 1/20 nin 
hizmete alınması kararlaştırılmıştır, özel idare 
hizmetlilerini huzursuz eden bu konunun da 
biran önce çözüme bağlanmasında zorunluluk 
görmekteyiz. 

Tıpkı bunun gibi; içişleri Bakanlığı merkez 
teşkilâtında çalışan görevliler; mevcut kadro
larına intibakları yüzünden gerçekten mağdur 
duruma düşürülmüşlerdir. Bunlara müktesep 
haklarına göre kadrolar verilerek bu açık hak
sızlığın biran önce giderilmesi hakkaniyetin 
(bir gereği olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, reform hareketlerinin 
İçişleri Bakanlığında hızla gelişmesini, yeni 
içişleri Bakanımızın bu çalışmaları hızlandırmış 
olmasını memnunlukla belirtmek isteriz. 

Yeni «il idaresi kanunu tasarısı» bitirilmiş
tir. Bu tasarıyla kaldırılmakta olan ve ömür
lerini adsız kahramanlar olarak uzak ve mah-
rumyetlerle dolu yurt köşelerine adayan bucak 
müdürlerimizin, idarenin başka kademelerinde 
değerlendirilmelerinin uygun olacağı kanısın
dayım. 

«Belediye kanun tasarısının» bitirilmiş oldu
ğunu yine memnunlukla öğrenmiş bulunuyoruz. 

İçişleri Bakanlığındaki bir komisyonda son 
değerlendirmeleri yapılan «Köy kanunu tasarı
sı» nın da biran önce bitirilip, Parlamentoya 
intikal ettirilmesini beklemekteyiz. 

Nihayet, her bütçede tekrarlanması âdet ha
line gelmiş olan merkez valiliği sorunun yapıcı 
bir görüş içinde ele alınması gerektiğine biz de 
dikkati çekmek istiyoruz. 

Demin, A. P. Grubunun sayın sözcüsü mer
kez valiliği konusunda, bazı valilerin bir siyasî 
partiye hizmet istikametinde faaliyette bulunma
ları nedeniyle merkeze alındıklarından bahsetti. 

Ben burada şu anda hiçbir siyasî partiyi it
ham etmek istemiyorum, hiçbir valiyi de itham 

etmiyorum, ama şunu ifade etmek isterim ki, 
eğer ithamların muhasebesini yapmak gerekir
se ; 12 Mart'tan önce iktidarda bulunan Hüküme
tin yalnız Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
kadrolarında 600 memuru değiştirmiş olduğunu 
burada ifade ve tescil etmek bizim için bir gö
rev olacaktır. 

Şimdi burada biraz evvel arz etmiş olduğum 
idarî teminatı eğer elbirliği ile gerçekleştirebi-
lirsek ne sizlerin, ne de benim buradan birtakım 
şikâyetlerde bulunmamıza mahal kalmayacaktır. 
Dâva budur. Teminatını idare âmirine verdiği
miz takdirde, idare âmiri tarafsız çalışmanın 
gayreti içerisine girecek ve beklenilen huzur or
tamı yaratılmış olacaktır. 

Aslında, önemli olan merkezlerdeki valilerin, 
bir iş bulmak için görevlendirilmeleri değil; on
ları, kendi kabiliyet, ihtisas ve kapasitelerine uy
gun biçimde değerlendirip, hizmete mal edebil
mektir. Bu konuda yapılacak operasyonun, arz 
ettiğimiz gibi, «Merkez valiliği müessesesinin 
hizmete en rasyonel şekilde intibakı» açısından 
ele alınmasını öneriyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. 
idare, kamu hizmetlerinin beynidir. Bütün 

hizmetliler, o bölgedeki en yüksek idareciye gö
re hizaya gelirler. Türk halkına gönül vermiş, 
ona kendisini adamış idareci, aslında Türkiye'
nin temelindeki en güçlü harçtır. Ve biz, Parla
mento olarak bu tip idareciyi korumayı, onore 
etmeyi, hele partizanlara ezdirmemeyi bir görev 
bilmeliyim. 

Sözlerimi bitirirken, içişleri Bakanlığının seç
kin mensuplarına, kendilerini halk hizmetine fe-
ragatla adamış değerli idarecilerimize ve tüm 
hizmetlilere; Jandarma ve Emniyet mensupla
rımızla onun değerli komutan ve âmirlerine 
grubum adına saygılar sunar, 1972 bütçesinin 
en evrimli biçimde uygulanmasında candan ba
şarılar dilerim. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al-
kışiai.'.) 

BAŞKAN — D. P. GRUBU adına Sayın Sü
leyman Çiloğiu, buyurunuz efendim. 

Saat : 16,15 efendim. 

D. P. GRUBU ADINA SÜLEYMAN ÇİL-
OĞLU (Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin muhterem üyeleri, 
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içişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Demokra
tik Parti Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huturunuzda bulunuyorum. 

1972 yılı içişleri Bakanlığı bütçe müzakere
lerinin Devlet hayatımız ve demokratik parla
menter rejimimiz bakımından önemi büyüktür. 
Hür demokratik memleketlerde eşine nadir ras-
lanan hadiseler Türkiye'de cereyan etmektedir. 

Jeo politik ve stratejik durumumuz, bölge
mizin hususiyetleri ve bölgemizde vukubulan 
olaylar dikkat nazara alınırsa Türkiye'nin dış 
güvenliği yanında iç güvenlik, asayiş ve huzu
ru ile ilgili meseleler ve Türk devletine, demok
ratik rejimimize vaki ve parçalama teşebbüsleri 
hususu ehemmiyet kazanmaktadır. Bu yüzden 
dünyanın gözlerini üzerimize tevcih ettiğini de 
unutmamak lâzımdır. 

1971 Türkiye'sinin Devlet güvenliği ve umu
mî asayişi yönünden tablosunu çizmek ve mese
lelerinin analizini yapmak zarureti vardır. 

Hadiselere doğru teşhis koyarak müessir ted
birler alabilmek için, hiç olmazsa yakın maziyi 
hafızalarda canlandırmak gerekir. 

1960'tan itibaren Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tutanakları tetkik edilirse, milletin vekille
rinin meselelere ve hadiselere bakış tarzlariyle 
Devlet yönetimi ve rejimimizle ilgili ifa ettikleri 
vazifeler hakkında salim bilgilere sahibolmak 
mümkündür. Bu itibarla olayların değerlendi
rilmesini, sağlam kaynaklara dayanarak yap
makta fayda ve zaruret mütalaa etmekteyiz. 

12 Mart öncesi cereyan eden elim olaylar 
karşısında şaşkına dönmüş ehliyetsiz ve basiret
siz bir hükümet, memleketimizin «Derin endişe 
ve ıstıraplar diyarı» haline gelmesinin şartlarım 
ve vasatını hazırlamıştır. Millî bünyemizi ve 
millî bütünlüğümüzü çökertmek isteyen yıkıcı 
ve ayırıcı faaliyetlerle Türkiye, dışardan bakıl
dığı zaman anarşinin hüküm sürdüğü, kanun 
hâkimiyetinin sağlanamadığı ve Devlet otorite
sinin hâkim kılınamadığı bir ülke olarak gözü
küyordu. 

Devletimizi parçalamaya, rejimimizi yıkma
ya müteveccih girişilen kanlı olayları yaratan
lar kimlerdir? Uyguladıkları plan ve metotlar, 
kullandıkları taktikler ve varmak istedikleri he
defler nelerdir? Hangi ideolojinin ve felsefenin 
mahsulüdür? Yani cereyan eden olayların ger
çek sebepleri nelerdir? 

Sayın milletvekilleri, 
Devlete kasteden hadiseler karşısında doğru 

teşhisler konamaz veya doğru teşhislerin gerek
tirdiği tedbirler zamanında eksiksiz olarak alına
mazsa Devlet hayatında buhranlar olur, sosyal 
patlamalara müncer olabilecek vahim olaylar 
zinciri zuhur eder. Ve neticede umumî asayiş, 
emniyet ve huzur büyük ölçüde bozulur. Ve 
tekrar sağlanması çok zorlaşır. 

Pekçok sorumlu ve aydın kişi, Türkiye'miz 
büyük tehlikelerle dolu uçurumun eşiğine ge
linceye kadar, can ve mallarının ve muazzez 
saydıkları varlıklarının yok edilme sırasının 
kendilerine geldiğini bizatihi yaşayıncaya ka
dar Türkiye'de oynanmak istenen korkunç oyu
nun içyüzünü ve tehlikenin vahametini anlamak 
ve inanmak istemediler. Aynı şekilde Hükümet 
son derece mütereddit, çekingen ve korkak ha
reket ederek hadiselerin üzerine gidemedi. Tür
kiye'de oynanmak istenen dramın içyüzünü ve 
ihtilâlci hareketlerin mahiyetini bütün açıklığı 
ile Türk ve dünya kamuoyunun önüne sereme
di. Türk Devletinin ve Anayasa nizamının düş
manlarına karşı cesaretle ve dirayetle çıkama
dı. Devlet otoritesini ve kanunları hâkim kıla
madı. 

Bugün artık herkes anlamış ve salim kanaate 
vasıl olmuştur ki, Türkiye'de oynanan oyunun 
adı komünizmdir. Bu oyun memleketimizde bü
tün kaideleriyle bilinen veya değişik taktik ve 
metotlariyle tam manasiyle sahneye koymuştur. 
Türkiye'yi tehlikelere, buhranlara ve ıstıraplara 
sürükleyenler ise, «Yetiştirilmiş, bilinçlendiril
miş, şartlandırılmış, örgütlenmiş ve silâhlandı
rılmış» ihtilâlci ve tedhişçi gruplar yani kır ve 
şehir eşkiyası adı takılan komünist militanları
dır. Türkiye'miz Kari Marks'ın, Lenin'in, Sta-
lin'in, Mao'nun, Kastro'nun, Guevera'nm ve ben
zerlerinin hem teori bakımından hem de tatbik 
bakımından deneme ve eğitim merkezi haline ge
tirilmiştir. 

Son yılların milletlerarası komünizm faali
yetlerini incelemek ve araştırmak isteyenler 
1980 - 1972 Türkiye'sinde, komünizmin her şek
line ait zengin materyali ve emsalsiz örnek uy
gulamalarını kolaylıkla bulabilirler. 

Türkiye bu hale nasıl geldi? Siyasî, iktisadî 
ve sosyal istikrarsızlığın ve buhranların sebep
leri, amilleri nelerdir? Bunlar üzerinde ciddî ve 
objektif tetkik ve araştırmalara ihtiyaç vardır. 
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Sayın milletvekilleri, 
Bugünün Türkiye'sinde içişleri Bakanlığı

nın mesuliyeti çok ağırdır. Memlekette umumî 
asayiş ve emniyeti, iç huzur ve istikran sağla
mak ve korumakla görevli bir devlet kuruluşu 
olarak hâdiselerin günlük görüntü ve yaşantı
larının umumî tesirlerinden sıyrılarak köklerine 
inmek ve sebeplerini arayıp bulmak mükellefi
yetini daima his ve idrâk etmelidir. Hızla geli
şen teknolojinin yarattığı yeni dünya meselele
rini, fikir cereyanlarını, yeni konjonktür içinde 
devletlerin tutumlarını dikkatle ve vukufla ta-
kibetmek mecburiyetindeyiz. 

Millî ve manevî kaynaklarımıza dayanan bir 
hayat felsefesi ve çağın şartlarına uygun ger
çekçi bir dünya görüşü ile Devletimizi ve Cum
huriyet müesseselerimizi tahkim ve tarsin etmek 
mecburiyetindeyiz. Ancak bu suretle Devleti
mizi yıkıcı cereyanlardan koruyabiliriz Türki
ye'de Devletimizin karşı karşıya kaldığı huzur 
ve istikrar problemlerini ancak bu anlayışla hal
ledebiliriz. 

Sosyal ve ekonomik menşeli meseleleri yal
nız cezai müeyyideler, yasaklar ve polis tedbir
leriyle halletmek mümkün değildir. Meselâ, 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar, 
Türkiye'nin her buhranlı ve çalkantılı devresin
de yıkıcı komünist faaliyetleri meydana çıkmış 
ve fakat büyük ölçüde yakalanarak tecziye edil
miş oldukları halde memleketimizde komünizm 
âfetinin gelişmesinin önüne geçilememiştir. Bir 
seneye yakın bir zamandan beri sıkıyönetimin 
üstün gayret ve çalışmalarına rağmen tedhiş, 
cebir ve anarşinin her şeklini deneyen ihtilâlci 
komünist militanların cüretkâr faaliyetleri ön-
lenememektedir. Bugün Türkiye'de sokaktan 
üniversiteye, köyden Devletin çeşitli idarî kade
melerine ve meydanlardan evlere kadar hemen 
her yerde yıkıcı sol, tahrik edici ve parçalayıcı 
gayretlerine devam etmektedir. 

Açığa çıkarılan veya aleniyete dökülemiyen 
soygunlardan, haraç almalardan, çeşitli şantaj 
ve sabotaj hareketlerine kadar, askerî cezaevin
den dahi adamlarını kaçırabileceklerini ilân ve 
ispat eden pervasız bir gizli teşkilâtın varlığını, 
uygulamalarını ve eylemlerini dehşetle müşahe
de ediyoruz. 

Bu gizli teşkilât, şerefli ordumuzun ve asa
yiş kuvvetlerimizin haysiyetini kırmak için her 

türlü iğrenç hareketlerine yurt için de ve yurt 
dışında devam etmektedir. «Ordudaki faşist su
bayları temizleyeceğiz, çıkan kanlardan kızıl 
bayrağımız doğacaktır» sözlerinin bazı Türk 
üniversitelerinde ve müesseselerinde pervasızca 
söylendiğini esefle beyan etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün hâlâ bazı üniversite ve yüksek okul

larımızda Marks'ı, Lenin'i, Engels'i, Stalin'i, 
Mao'yu, Kastro ve Guevera'yı yaşamak ve ya
şatmak için Moskova'da, Prag'da, Berlin'de, Pa
ris'te, Stokhalm'de, Sofya'da, Ottova'da ve Pe
kin'de Türkçe olarak basılıp dağıtılan kitap, 
broşür, beyanname ve klişelerin sayılarının hay
li kabarık olduğu yetkili resmî makamlarca 
açıklanmıştır. Diğer taraftan bazı üniversite 
ve eğitim müesseselerimizde komünizm propa
ganda ve faaliyetleriyle millî bütünlüğümüzü 
parçalayıcı teşebbüslerin devam etmekte oldu
ğunu da sıkıyönetim tebliğlerinden öğreniyo
ruz. Daha başka örnekleri de zikretmek müm
kündür. Görülüyor ki, bütün iyi niyet ve vatan-
perverane gayretlere rağmen tehlikeli ve tah
ripkâr komünist hareketleri yurdumuzda de
vam etmektedir. Komünizm Türkiye için bir 
«Millî tehlike» haline gelmiştir. O halde mese
le küçümsenemez. Ve müsamaha kabul etmez. 
Bugün sıkıyönetimin uygulama ve tedbirleriy
le sinmiş görünen ihtilâlci mihrakların tecrübe 
kazanarak tedhiş ve anarşi hareketlerine, çok 
değişik tarz ve şiddetle başlayacaklarını unut
mamak lâzımgelir. Mevcut olayların değerlen
dirilmesi bu endişeyi daima canlı tutuyor. 

Bu münasebetle şu tarihi gerçekleri de ha
tırlatmak istiyoruz. Türkiye'miz gibi asırlık ih
mallerin istismara müsait hale getirdiği bünye 
şartlarını, hırs, kin ve iğbirarları davet eden 
sosya! adaletsizlikleri komünist telkin ve faali
yetine sevk etmek, Devletin varlığına kasteden 
kimselere karşı affedilmeyecek bir tahammül 
olur. Demokrasinin yerleşme mücadele ve sü
resini yaşamakta olan Türk cemiyetinde böyle
sine bir tahammülü müsamaha ile karşılamak 
adaleti ve Devleti çökertme hazırlıklarını tasvi-
betmek ve onların fikir ranzalarında teslim ol
mak mânasını taşır. Büyük Atatürk Millî Mü
cadele yıllarında çeşitli sebeplerle, hattâ komü
nist partisinin kurulmasına izin vermiş ama bun
ların kurtarılmak istenen Devlete nasıl ihanet 
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edeceklerini anlayınca tedbirler ihdasından geri 
kalmamıştır. Böylece «Türk âleminin en bü
yük düşmanı komünistliktir. Her görüldüğü 
yerde ezilmelidir.» düsturunu bir inan ve müca
dele meşalesi olarak nesillere tevdi etmiştir. 

Komünizm, Marks'ın tarif üıe göre zirvesine 
ihtilâlle oturur. Ve sokakta tedhiş, cebir ve 
anarşi ile tahakkuk eden bu ihtilâl, yıktığı tan
rılar, kişiler ve inançlar yerine kendi tanrı, 
kişi ve inançlarını yerleştirir. Nasıl olur bu? 

Bu, «işçilerin kaybedecekleri, bir şeyleri yok
tur» diyen Marks'ı bugünlerin Türkiye'sinde 
aynen tekrarlamakla olur. 

Bu, Amerikan emperyalizmini lanetleme 
kampanyası içinde Batıya ve onun tekniğine dö
nük ama milliyetçilik ruhuna sahip insanları 
yıkmak ve kötülemek istemekle olur. 

Bugün Türkiye'de bunlar yapılmak ve ya
yılmak isteniyor. Sosyal bünye ve rejim buhra
nının sarsıntılarına mâruz Türkiye'mizde enter-
nasyonel komünizmin yapmak ve yaratmak is
tedikleri , oyunlarını, taktik ve stratejilerini 
teşhis ve teşhir etmek lâzımdır. Biz bu gayret 
içerisindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bir memlekette komünist ihtilâlini tahak-, 

kuk ettirmeye inandırılmış grupların miktarı 
üzerinde de şu hususları hatırlatmak istiyoruz. 
1917 ihtilâli olurken Rusya'da Marks'ı gerektiği 
şekilde bilen belki de 1 917 kişi yoktu. Mala-
part, Troçki'nin ihtilâli 1 000 kişi ile yaptığını 
«Darbei Hükümet Sanatı» adlı eserinde hikâye 
ediyor. Evet 1 000 kişi ile ihtilâl yapılmıştır. Zi
ra kütleler komünizme direkt ve doktriner mâ
nada suçlanamayacak olan fikri, sosyal ve süp-
jektif telkinlerle vs cebir kullanılarak kontrol 
altına alınmıştır. 1945 lerden sonra Polonya'da, 
Macaristan'da ve Çekoslovakya'da da komünist 
rejimleri büyük kütlelere muhtaç kalınmadan 
çok cüz'i gruplarla gerçekleştirilmiştir. Son Çe
koslovakya müdahalesinde büyük halk kütlele
rinin varlığına rağmen bu memleketin ancak 
% 1 lik bir yekûnu ile ne facialara sürüklen
diğinin hatıraları hafızalarda hâlâ canlılığını 
muhafaza etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'miz artık siyasi parti kalıplarını çok 

aşan ikiye ayrılışın billurlaşması içindedir: Bir 
tarafta kızıl maskeler ardında çılgınca tepinen 

ve renkleri uçuk penbeden en ağdalı kıtlık kır
mızısına varan sol akım, öbür tarafta bu tepi-
nişe hayretle bakan üzgün tedirgin, huzursuz 
ve sinirli büyük halk kütleleri. Bugün Tür
kiye'de bütün yıkıcı hareketlere rağmen Devle
timizi ayakta tutan orta sınıf halkımızdır. 

Açıkça beyan etmek mecburiyetindeyiz ki, 
1970 de Demirel Hükümetince başlatılan ve 
Erim Hükümetlerince devam ettirilen finans
man, vergi ve zam kanunları büyük ölçüde orta 
sınıfın sırtına yüklenmektedir. Bu zümre ta
hammül edilmez hayat pahalılığı ve geçim sı
kıntısı içerisinde ezilmeye, yok olmaya terk 
ediliyor. Komünist ihtilâlinin başarılmasında 
en önemli hedef orta sınıfların iğfali ve sonra 
da yok edilmesidir. Lenin, iğfal ettiği orta 
sınıfın yardımı ile iktidarı ele geçirdi ve sonra 
da bu sınıfı yok etti. Mao'da Çin'de çeşitli hile 
ve desiselerle orta sınıfı iğfal ederek ihtilâli ba
şardı ve böylece 650 milyonluk bir kütle, inan
dırılmış, teşkilâtlanmış ve silâhlı küçük bir 
grubun kontrolü altına sokuldu. Türkiye ola
rak bu tarihi gerçeklerden ders almak mecburi
yetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'deki komünist teşkilâtının dış mem

leketlerdeki teşkilâtlarla irtibatlarını ve elebaşı
larını tespit ve yakalayabilmek bakımından mil
letlerarası hukuk ve anlaşma esasları dâhilinde 
yabancı güvenlik servisleriyle ciddî işbirliğinin 
sıklaştırılması lüzumuna kanüz. 

isveç'ten Ürdün'e kadar Türk Devleti aley
hine kurulmuş olan komplo şebekesini parça
lamak için Hükümetin kararlı, ciddî ve ısrarlı 
gayretler sarf etmesi lâzımdır. Devletimize 
kasteden hıyanet şebekesini himaye edenlere 
mukabil tedbirlerle Türk Devletinin kudretini 
mutlaka ispat etmek gerekir. 

Saym milletvekilleri, 
Türkiye her gün biraz daha ağırlaşan siyasî, 

iktisadî ve moral bir çözülmenin içine sürüklen
mek istenmektedir. Ciddî, ilmî ve kesin tedbir
ler alınmazsa bu durum kısa zamanda çöküntü 
haline gelebilir ve ondan sonra alınacak tedbir
ler de faydasız kalır. Gaflet ve basiretsizlik 
içinde çok kıymetli zamanlarınızı heba eder, hâ
diselere seyirci kalırsak Türk Devletine ihanet 
etmiş oluruz. 

Bir kere daha önemle tekrar ederiz ki, ko
münizmle mücadelede esas olan fikrî, sosyal ve 
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ekonomik tedbirlerdir. Cezai ve polisiye tedbir
ler fer'i unsurları teşkil eder. 

Millî mefkureye akılcı ve ilimci bir metot 
ile günün ihtiyaçlarına ve Türkiye'nin realite
lerine uygun eğitim ve öğretim sistemini bütün 
müesseselerde yerleştirmek ve hâkim kılmak lâ
zımdır. 

Türkiye bugün âdil ve müessir bir icranın ve 
faziletli Devlet idaresinin hasreti içerisindedir. 
Sağlam karakterli, iradeli, prensip sahibi, ölçü
lü ve ciddî Devlet ve idare adamlarıyle kurula
cak âdil ve müessir bir icra yönetiminde huzur
suzluklardan ve buhranlardan kurtulabilir. 

Bütün bu beyanlarımız hiç şüphesiz bu Ba
kanlığın vazife ve mesuliyetlerini çok aşan, Dev
letimizin bekası ile ilgili temel meseleleri teşkil 
etmektedir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinin tarihi seyri içerisinde içişleri Bakanlığı 
Devlet adına bu ağır fakat şerefli vazifeyi yük
lenmiştir. Onun için şahsiyetine güven ve iti
mat beslediğimiz Sayın içişleri Bakanı Ferit 
Kubat'a ve sağlam potansiyele sahip içişleri Ba
kanlığının değerli mensuplarına Devletimizin bu 
buhranlı devresinde görüşlerimizi, fiikrlerimizi 
ve düşüncelerimizi ümitle sunmayı vazife telâk
ki ettik. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi içişleri Bakanlığı ile ilgili diğer bası 

konular üzerindelti görüşlerimizi açıklamak isti
yorum. 

Devlet idaresinde âdil ve müessir icranın yü
rütülmesinde, huzur ve istikrarın sağlanmasında 
baş görevli ve sorumlu olan içişleri Bakanlığı, 
her şeyden önce kendi bünyesinde bu temel esas
ları işletmesi, uygulaması ve gerçekleştirmesi 
lâzımdır. Bir sene zarfında üç Bakan değiştir
mek zaruretinde bırakılan içişleri Bakanlığın
da huzursuzluk, istikrarsızlık ve tedirginlikler 
vardır. 1970 yılından Sayın Kubat'ın Bakanlı
ğa geliş zamanına kadar Bakanlık merkez ve 
taşra teşkilâtında, mülki idare âmirleri kademe
lerinde ve Emniyet Teşkilâtında yapılan birçok 
keyfî, hissî ve partizanca tasarruf ve davranış
lar maalesef idareyi yıpratmıştır. Kırgınlık ve 
huzursuzluklar yaratmıştır. Bunların Devlet ve 
halk hizmetleri üzerindeki menfi tesirleri de
vam etmektedir. 

Memleketimizin huzura ve güvenliğe en çok 
muhtaç olduğu bir devrede emniyet teşkilâtı 
bünyesinde darbe tarzındaki değişiklikler, keyfî 

tasarruflar, polisimizin moral ve itibarını zede
leyici beyanlar ve davranışlar emniyet teşkilâ
tımızı huzursuz kılmış ve en nâzik devrede bek
lenilen hizmetleri yapamaz bir hale getirilmiştir. 
Senelerdir Devletimiz tarafından para ve emek 
sarf edilerek yetiştirilmiş, ihtisas görmüş fazi
letli, bilgili elemanlar, şefler yerlerinden ve ih
tisas şubelerinden uzaklaştırılarak tamamen ta
li hizmetlere nakledilmişlerdir. 

Siyasî polisimiz bugün yetişkin ve değerli 
birçok elemanlarından mahrum bırakılmıştır. 
istanbul, Ankara ve izmir gibi, büyük şehirleri
mizde zaman içinde büyük tecrübeler kazanmış, 
bu. şehnierin hususiyetleriyle yetişmiş elemanlar 
hallaç pamuğu gibi atılmış ve dağıtılmıştır. Em
niyet teşkilâtımızdaki bu tahribatı yapanların 
iyi niyetinden, ehliyetinden, meslek sevgisinden 
ve mesuliyet duygusundan şüphe etmekte haklı 
olduğumuzu bilhassa belirtmek isterim. 

Bunları şu sebsple ifade ediyoruz: «Her şey 
unutuluyor, herkesin yaptığı kesesine kalıyor» 
gibi bir düşüncenin halk vicdanında bir kaygı 
halinde yerleşmesini önlemek için söylüyor ve 
üzerinde ısrarla duruyoruz. 

Şahsiyetine ve idarî tecrübesine güven duydu
ğumuz yeni Emniyet Genel Müdürü Sayın Orhan 
Alâaddin Erbuğ'dan, maneviyatı ve itibarı ren
cide edilen emniyet teşkilâtımızda yapılmış olan 
haksız ve ölçüsüz tasarruf ve tahribatın biran 
önce telâfisi cihetine gitmesini ümidetmekte ve 
beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Jandarma ve polis kadrolarının geliştirilme

si, genişletilmesi ile modern cihaz ve vasıtalarla 
takviyesini demokratik rejimimizin selâmeti 
bakımından lüzumlu buluyoruz. 

Bugünün sosyal şartları sebebiyle toplum po-
3 lisi üzerinde itinalı olarak durulmasını, toplum 
\ polis teşkilâtımızın sayı, vasıta ve eğitim yö

nünden takviyesini zaruri görüyoruz. 
Jandarma Teşkilâtımızın takviyesiyle bü

yük yurt sathındaki değerli hizmetlerini daha 
müessir kılacak tarzda hazırlanmış bulunan plan 
ve programların tahakkuku için gerekli yardım
ların yapılması yürekten arzumuzdur. 

Sayın milletvekilleri, 
Personel Kanunu tatbikatı ve barem intibak

ları, içişleri Bakanlığı camiası içerisinde büyük 
huzursuzluk ve tedirginlik yaratmıştır. Eşitsiz
lik, haksızlık ve adaletsizlikler yapılmıştır. Mül-
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kî idare âmirleri arasında intibaklar dolayısiyle 
cidden elem verici tefrikler yapılmıştır. Mükte
sep hak halini almış tazminatlar kaldırılarak 
mağduriyetlere sebebiyet verilmiş, eşitsizlik ve 
adaletsizlik hâkim kılınmıştır. Meselâ aynı yıl 
ve aynı kurs mezunu aynı vilâyetin iki kazasın
da Sungurlu ve iskilip'te kaymakamlık yapan İM 
arkadaşın uygulanan intibak baremine göro ara
larında 12 yıllık fark husule getirilmiştir. Aynı 
sene mezunu, aynı şartları haiz bulunan mülki
ye müfettişi, vali muavini, şube müdürü hu
kuk işleri müdürü ve kaymakam olarak vazife 
gören 5 arkadaşa ayrı ayrı ve taban tabana zıt 
intibak uygulamaları yapılmıştır. 

Valiler, müşavir müfettişler, vali muavinle
ri, hukuk işleri müdürleri ve kaymakamlar 
içinde akıl almaz tefrikler yapılmış, sınıflar dü
zenlenmiş ve farklı intibak muameleleri.tanzim 
edilmiştir. Böylece idarede huzur ve istikrarı 
sağlıyacak olan bir Bakanlığın iç bünyesi huzur 
ve istikrarsızlık kaynağı haline getirilmiştir. De
ğerli içişleri Bakanından bu haksızlık ve ada
letsizliklerle dolu tatbikatın süratle düzeltilmesi 
hususunda gayretler göstermesini temenni edi
yoruz. Büyük Meclisimizin de bu konunun üze
rinde hassasiyetle duracağına inanıyoruz. Aksi 
halde Türk idaresinin itibar ve haysiyetine gölge j 
düşürüleceği endişesini taşımaktayız. ı 

Son iki sene zarfında bu yanlış ve haksız tu
tum yüzünden idaremizin birçok kıymetli ele
manını kaybetmiş olduğunu da üzülerek ifade 
etmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Devletimizin idarî bünyesi ve idare teşkilâ

tımız eskimiş ve yıpranmıştır. Türk idare me
kanizması; merkeziyetçi, bürokrat, statik, kırta
siyeci ve mesuliyetten kaçan sistem ve alışkan
lıklarla malûl bulunmaktadır. 

İdare cihazımız Türkiye'nin ve günümüzün 
gelişen ve değişen şart ve ihtiyaçlarına cevap ! 
verebilecek yapıda ve durumda bulunmamakta
dır. Bu itibarla idaremizin bütün kuruluşlarında | 
ve mahallî idarelerde, modern âmme idaresinin i 
esaslarına uyularak, planlı kalkınmamızın icap-1 
larım yerine getirecek tarzda ıslahat yapmaya, j 
yeniden düzenlemeye ihtiyaç ve zaruret vardır, î 

içişleri Bakanlığının hizmet ve teşkilâtı ye- I 
ni ihtiyaç ve şartlara göre düzenlemek maksa- | 
diyle 1967 yılında başlatılan ve çok değerli ele- I 
manlarla yürütülen araştırma ve proje çalışma- /] 

larımn büyük bir kısmının ikmal edilmek üzere 
bulunduğunu memnuniyetle kaydetmek isteriz. 
Böylece ciddî araştırma ve incelemeler sonucu 
ortaya konacak idarî ve mevzuat tedbirleriyle-
dir ki, idare cihazımızın yenilenebileceğine ina-
myorui.'. 

Sayın milletvekilleri, 
Kısa da olsa idare âmirlerinin yetkileri konu

suna da dokunmak istiyoruz. Devlette vahdet ve 
bütünlük esas olduğuna göre idare âmirlerinin 
salâhiyetlerinin dağıtılmasına, parçalanmasına 
ve daraltılmasına taraftar değiliz. Devletimizin 
temsilcileri mevkiinde bulunan vali ve kayma
kamların sorumlulukları nispetinde yetkilerini 
Anayasa esaslarına uygun olarak kullanmaları 
gerekir. Bu yetkiyi ortaklıklar sokarak kısıtla
mak ve sorumsuz tecavüzlere mâruz bırakmak 
idarede ahengin sarsılmasına, sürat ve verimli
liğin azalmasına sebebiyet verir. Sayıları gün 
geçtikçe artan bölge kuruluşlarını bu bakımdan 
değerlendirmenin ve yeniden gözden geçirmenin 
lüzumuna inanıyoruz. 

Mülkî idare Amirlikler müessesesinin mem
leketimizin şart ve gerçeklerine uygun olarak 
sağlam esaslara bağlanmasını zaruri görmek
teyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki Demok

ratik Parti Meclis Grubunun görüşlerini arz 
etmiş bulunuyorum. Kuruluşun mazisi, hizmet 
ve fonksiyonları itibariyle Türk Âmme idaresi
nin temel kuruluşu ve iskeleti olan içişleri Ba
kanlığının Bütçesinin memleketimize ve büyük 
milletimize hayırlı olmasını dilerken başta Sa
yın Bakan olmak üzere bütün Bakanlık men
suplarını en iyi duygularla selâmlar Jandarma 
ve Polis teşkilâtımızın fedakâr mensuplarına 
başarı temennilerimizle Yüce Heyetinize De
mokratik Parti Grubu adına saygılarımızı arz 
ederim. (Demokratik Parti sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Kemâl Ataman'in söz 
sırasını vermiş olması sebebiyle, sayın Kemâl 
Palaoğlu, buyurunuz efendim. 

MUSTAFA KEMÂL PALAOĞLU ((Sivas) — 
Sayın Başkan, sayın Arkadaşlarım; İçişleri Ba
kanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi sun
maya çalışacağım. Kısa kısa, bakanlığın temel 
sorunlarına değineceğim. 
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Temas etmek istediğim ilk konu, büyük ve 
temel bir meslek olan, fakat bir türlü anlaşıl
mak istenmeyen idare mesleğinin öncülerinin; 
valilerin, kaymakamların yetkilerinin her ge
çen gün yeni yasalar ve yasa değişiklikleriyle 
kısıtlanmakta oluşudur. Bölge kuruluşları, va
lilerin ve kaymakamların yetkilerini her gün 
parça parça ve dilim dilim ellerinden almakta
dır. Bu, sarî bir hastalık gibi yaygın hâle ge
liyor. 

Aslında hükümetlerin sayın üyelerine, bir 
şeyi hulûsla ve saygıyla anlatmaya ihtiyaç var. 
Gönlüm ister ki, hükümetlerin sayın üyelerine 
5442 sayılı ti İdaresi Kanununu armağan ede
bileyim. 

Meselâ bir sayın maliye bakanı, ildeki tem
silcisini defterdar sanır. Halbuki gerçek bu 
değildir. Sayın Maliye Bakanının ildeki temsil
cisi validir. Sayın Bayındırlık Bakanının ildeki 
temsilcisi bayındırlık müdürü değildir, validir.. 
İlâ ahir... Ve böyle olduğu içindir ki, bölge ku
ruluşlarıyla, şüphesiz hizmet ademî merkeziyet 
gereğinin yarattığı bölge kuruluşlarının dışın
da ve gereksiz kuruluşlar da adeta sarî bir has
talık gibi genişlemek istidadını gösteriyor, vali
lerimizin, kaymakamlarımızın yetkileri her 
gün ellerinden biraz almıyor. Bu çok sakıncalı 
ve çok tehlikeli bir istidattır. Buna işaret et
mek istiyorum. 

Türkiye, atılımlar yapmaya, hızla kalkınma
ya mecbur bir ülkedir. Böyle bir ülkede yapıcı, 
yaratıcı, her türlü yetkiyle ve güçle donatılmış, 
mücehhez kılınmış vali ve kaymakam tipine ih
tiyacımız vardır. Mesele hükümetlerin de boyu
nu aşmıştır ve bir Yüce Meclis meselesi olmuş
tur. 

Yüce Heyetinize şunu saygıyla arzetmek is
tiyorum ki, Türkiye bu konuda artık derin bir 
şekilde düşünmeye ve bir tercih yapmaya mec
bur hale gelmiştir. 

Türkiye, kalkınmaya muhtaç Türkiye, alın 
yazısı olmadığına daima inandığım bu yoksul
luk ve geri kalmışlık çemberini kırmağa mec
bur Türkiye, Devletin bütün olanakları, bütün 
gücü ve bütün yetkileri kendisinde düğümlenen 
Ve bütünleşen yapıcı ve yaratıcı bir idareci 
tipine mi muhtaçtır, yoksa majestenin Kanada 
genel valisi tipine mi? Bu tercihi yapmaya mec
buruz. 

Merkez valileri sorununun ciddî bir şekilde 
ele alınmasını ve halledilmesini temenni etmek 
istiyorum. 

Bu çok değerli arkadaşlarımızdan, her devir
de çok değerli arkadaşlarımızdan Devletin ve 
Bakanlığın Bakanlık bünyesi içinde ve dışın
da, amma millet hizmetinde yararlanma ola
naklarını aramasını gönülden temenni ediyo
rum. 

İdarî teminat sorunu ele alınmalıdır. Şüp
hesiz, idarenin bünyesine özgü özellikleri var
dır, bu bir yargı teminatına benzemez ve onun 
gibi olamaz. Ama kendi bünyesine uygun bir 
idarî teminat sorunu ele alınmalı ve işlenmeli-
dir. 

iSayın arkadaşlarım, Devlet Personel Kanu
nu İdare hayatına büyük ıstıraplar getirdi ve 
büyük haksızlıklar getirdi. Her şeyden önce 
sınıflar konusunda büyük ve ağır manevî dar
be teşkil etti. Bir «Genel idare sınıfı» var ki, 
içinde - pejoratif bir amaçla tahkir ve tezyif 
amacı ile kullanmıyorum - daktilograf da var, 
vali de var. öyle bir sınıf ki, valiyle daktilo
graf yan yana. Böyle şey olmaz. 

İdare sınıfı, valilik, kaymakamlık mesleği 
liderlik mesleğidir. Türkiye liderlere muhtaçtır. 
Başka bir sınıf ihdas edilmelidir ve herkes ye
rini bulmalıdır. 

Devlet Personel Kanunu uygulamasından 
doğan ve yazık ki, sadece malî yönüyle ele alı
nan ve bir türlü anlaşılmayan bir başka sorun 
da şudur: 

Bütün çabalara rağmen valilerimize ve kay
makamlarımıza temsil ödeneği vermeye, bu açık 
ve tartışılmasında da artık mahal bulunmamak 
gereken haklarını teslim etmeye gücümüz yet
medi, bu olağanı bulamadık. Bu büyük bir ek
sikliktir ve büyük bir haksızlıktır. Yüce Mec
lisin süratle bu meseleye eğileceğine inanmak 
istiyorum. Bunun şüphesiz malî yönü var, ama 
ondan da ağır basan ve ondan da önce ele alın
ması gereken, valiler ve kaymakamlar gözünde 
ondan da önde gelen bir manevi yönü var. Bu 
arkadaşlarımız, değer verilsin istiyorlar, onore 
edilmek istiyorlar. Kısmen amelî, çokça teorik 
olark maiyetlerindeki kimseler kadar en azın
dan aylık almak istiyorlar, şerefyabedilmek is
tiyorlar. 

İdare mesleği, şüphesiz bir konfor, bir lüks, 
bir ihtişam mesleği değildir, sayın milletvekil-
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leri. Ama, lütfen kabul edilmelidir ki, bir der
vişlik mesleği de değildir. Arabalarının önünde 
temiz Türk bayrağı dalgalanan valiler, Anado
lu'nun adsız kahramanları kaymakamlar bu il
giye çok da lâyıktırlar. 

Bunu Hükümet anlamadı, Maliye anlamadı, 
meseleye daima klasik bütçe açısından bakıldı, 
bürokratça bakıldı. Yüce Meclisin inisiyatifi 
ele almasını, meseleye eğilmesini bütün gönlüm
le diliyorum. 

Sayın arkadaşlarım, idareciler bütün bu il
giye fazlasıyle lâyıktırlar. Zira, Anadolu'da 
akan her çeşmede, tüten her okul bacasında, ge 
çit veren her köprüde ve ağız, dil veren her yol
da bir valinin, bir mutasarrıfın, bir kaymaka
mın, bir bucak müdürünün elinin izi vardır ve 
onlar, İstanbul'da Rum mezarlığı konusunda çı
kan bir ihtilâf üzerine, haddini ve boyunu aşan 
cümleler ihtiva eden bir dilekçe getirdi diye 
dilekçeyi Rum Patriğinin suratına fırlatan ve 
kovan bir vali muavini Fazlı Güleç'in, onlar son 
nefesinde «Kuvayı Milliye ölmeyecektir, Kuva-
yı Milliye ben değilim, bütün bir millettir» di
yen millî şehit Akbaş Kaymakamı Köprülülü 
Hamdi Beyin, onlar, millî şehit Eşme Kaymaka
mı Ahmet Şevki Beyin, Urfa Mutasarrıfı Nus-
ret Beyin, Boğazlayan Kaymakamı Kemal Be
yin ve onlar, ihtilâf Devletlerine Devletler Hu
kuku kurallarını çiğneyerek nota veren Ödemiş 
Kaymakamı Bekir Sami Beyin, onlar, Anadolu 
topraklarında ilk adımından itibaren Mustafa 
Kemal Paşaya gönülden ba,ğla<nan Sivas Varisi 
Reşit Paşanın, Van Valisi Haydar Beyin, Erzu
rum Valisi Münir Beyin, Bitlis Valisi Mazhar 
Müfit Beyin ve İzmit eski Mutasarrıfı ibrahim 
iSüreyya Beyin çocuklarıdır. Onlar Atatürk 
devrimlerinin öncüleriydi. Aziz Atatürk bir yıl
dönümü gününde onlardan «yarım yüzyıldan 
beri Türk Ulusunun tam anlamıyle millet olma
sına çalışan, en modern bir Türk Devleti kur
mak için insanlık fedakârlıklarının hiçbirini 
esirgemeyen insanlar» diye bahsediyordu. 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz bu açık hak
ları karşısında idarecinin büyük ödevleri var, 
onları yapıyorlar, ama idarecinin, kanımca ya
saların yazmadığı bir büyük ödaVİ daha var, 
o da şu : Biz Kurtuluş ıSavaşımısı bitirdikten 
sonra İmparatorluktan yanmış, kavrulmuş bir 
yurt parçası, yorgun bir ulus, tükenmiş bir ma
liye, dağlar gibi dış borç ve bir Orta Çağ eko

nomisi devraldık. Bütün bunlardan daha acı bir 
miras, yani iki ayrı dünya devraldık, İmpara
torluktan : Dili ayrı, yaşantısı ayrı, hayat yo
lunda imkânları ve şansları çok farklı ve kopuk 
iki ayrı dünya, havas ve avam dünyası, halk ve 
bürokrasi... 

Atatürk o güzellerden güzel ömrü boyunca 
işte bu ikileşmeyi, bu yabancılaşmayı ortadan 
kaldırmaya çalıştı. Onun milliyetçilik ve halk
çılık idealinin özü bu idi. Halkevleri politikası
nın da, Türk dili politikasının da amacı bu idi. 
Şimdi, Türk administrasyonunun büyük lider
leri valiler, kaymakamlar bu ikileşmenin, bu 
yabancılaşmanın, bu iki ayrı dünya kopukluğu
nun tamamen ortadan kalkmasına çalışmalıdır
lar ve sevinçle tespit edeyim ki, çalışıyorlar, bu 
yöndedirler. 

Sayın arkadaşlarım, 1969 seçim kampanyası 
günlerinde Sivas şehir merkezine çok yakm bir 
köyde - ilk defa uğradığım bir köydü, ama dört 
yıl mebusluklarını yaptıktan sonra uğradığım 
bir köydü, beni gıyaben tanıyorlardı, daha ev
velki mesleğimi de biliyorlardı - bir köylü yaşı
mı sordu. O yıl 40 yaşındaydım, bunu söyledim. 
inanmadılar; çünkü ben olduğumdan fazla gös
teren bir arkadaşınızım, yorgun bir arkadaşını
zım. Teyidettim, yine inanmadılar Teyidettım, 
inandılar ve içlerinden biri bana hiç unutama
yacağım, bütün ömrüm boyunca adıyla hatırla
yacağım şahıs şunu söyledi : «Kemal Bey, mil
letvekili olmadan önce memur olduğunuza göre 
gerekti ki, yıpranmamalıydmız.» 

Bu, şu demekti : Kemal Bey yıpranmak bize 
mahsus bir şeydir, size değil; kahır çekmek bize 
mahsustur, size değil ve 30'unda iken 50'sinde 
göstermek bize mahsustur, size değil; 40'ında 
iken 60'mda göstermek bize mahsustur, size de
ğil. 

Bu, hâlâ iki ayrı dünyada yaşadığımızı gös
teriyor. Türk idarecileri bu yabancılaşmayı or
tadan kaldırmaya çalışmalıdırlar, çalışıyorlar, 
çok da çalışıyorlar. Bundan emin olarak va bu
nu sevinçle tespit ederek huzurunuzdan ayrıla
cağım. 

Beni dinlediniz, Hepinizi, Sayın Bakanı, iç
işleri Bakanlığının sayın mensuplarını, değerli 
vali ve kaymakamlarımızı, bucak müdürlerimi
zi, kahraman jandarmamızı ve polipimizi derin 
saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyurun. 
(Alkışlar) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

Memleketimizin iç huzurunu, güvenliğini, 
emniyetini sağlayan sayın içişleri Bakanı ve 
değerli mensupları, hepinizi içten gelen sevgi ve 
saygı ile selâmlayarak sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlanm, sözlerimin başında 
vatanımızın, milletimizin bütünlüğüne, iç huzur 
ve güvenliğine kasteden komünist, emperyalist 
faaliyetlerinin bu memlekette yaşayamayacağı
nı, bu memleketi yıkamayacağını kanlarını ve 
canlarını feda ederek ispat eden, huzur, emni
yet ve asayişi sağlamış olan fedakâr polislerimi
ze ve jandarmalarımıza Yüce Meclisimiz adına 
en derin sevgi ve saygılanmı sunmak istiyorum. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlanm, bir memlekette po
lis ve jandarma kanunlan, Hükümeti ve otori
teyi temsil eder. Bizim bu iki unsuru muvaffak 
kılmak, büyük ve hürmete şayan kılmak için 
bunların ihtiyacı ve hakkı olan manevî değerle
ri, maddî imkânları vermemiz, onlara göster
mekle mecbur olduğumuz sevgi ve saygıyı gös
termemiz gerekir. Ancak bu suretle bunlar yü
celir, görecekleri vazife kolaylaşır ve on misli 
daha artabilir. («Bravo» sesleri) 

Binaenaleyh, milletimizi temsil eden Yüce 
Meclisimizden başlamak üzere bütün vatandaş
lar olarak polisimize, jandarmamıza, idarecileri
mize hakikaten hakları olan sevgi ve saygıyı 
göstermemiz, maddî ve manevî yönden onlan 
desteklememiz lâzımdır. («Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlanm, bir taraftan mad
dî ve manevî desteğimizi yaparken, onlann kah
ramanlıklarını, fedakârhklannı gururla göster
melerini temin için, her memlekette olduğu gi
bi, polis ve jandarmamıza yaptıklan hizmetin, 
kahramanlığın karşılığını gösterebilmek için 
bir madalya kanunu getirilmelidir. Bu memle
ketin yıkılmayacağını, huzur ve saadetinin bo
zulmayacağını göstermek için can ve kan ve
renlerin göğüslerinde o madalyalar parlamalı-
dır. içişleri Bakanlığından önemle ve ivedilik
le böyle bir kanunu Yüce Meclisimize sevk et
mesini bekliyorum. Bu kanunla birlikte, bu şe
kilde üstün fedakârlık gösterenlere ikramiye 
verilmesini temin edecek kanunun da Yüce 
Meclise gelmesini temenni ediyorum. 

Polis ve jandarmamızın, memleketimizi iç
ten yıkmak isteyen anarşistlerin kullandıkta 
dünyanın en modern silâh ve vasıtalarından da
ha üstün silâh ve vasıta ile teçhiz edilmeleri lâ
zımdır. Bu silâhlar polislerimize, jandarma 
âmirlerimize kendi mallan olacak şekilde ya 
Devlet tarafından ücretsiz verilmeli, veyahutta 
taksitle kendilerine satılmalıdır. Bir polis bura
da 9 milimetrelik Kınkkale tipi tabanca kulla
nacak, giderken teslim edecek, gittiği yerde de 
alışmadığı başka marka bir tabancayı alacak ve 
onunla asayişi temin etme gayretlerinde bulu
nacak... Olmaz böyle şey arkadaşlanm!.. Türk 
Milletinin şianndandır; atı, avradı, silâhı insa
nın kendisinin olmalıdır. Polisin silâhı daha va
zifeye başladığı ilk günden itibaren kendisinin 
olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, üç yıllık milletve
killiği hayatımda jandarma ve polis karakolla-
nmızı tetkik etmiş bulunuyorum; sizler benden 
daha esirisiniz, daha iyi bilirsiniz. Vatandaşı
mızla direkt temasta olan kapısından girildiği 
zaman orada otorite ve Hükümet garatisinin 
görünmesi lâzım gelen bu yerler, maalesef de
mirbaş ve döşeme malzemesi bakımından, kır
tasiye bakımından çok büyük noksanlık içinde
dir. «Arslan yattığı yerden belli olur» derler. 
Polisimizin, jandarmamızın yüceltilmesinin te
mini bakımından oturduğu, yattığı yerler onun 
şerefiyle mütenasip olmalıdır. Yüce Millet Mec
lisimiz bu maksatla hiç bir ödenekten sakmma-
malıdır. 

Muhterem arkadaşlanm, komünist emper
yalizm Türkiye'yi yalnız aşın sol, teokratik 
aşın sağ silâhlariyle, ideolojik fikir eylemle
riyle yıkmaya çalışmakla kalmıyor, «narkotik 
silâhlar» demek olan afyonnuyle, esranyle, 
L. S. D.'siyle, marijuanasiyle Türk gençliğinin 
bünyesine, benliğine, ahlâkını da yıkmaya çalı
şıyor. Büyük bir saldın vardır, gözümüzü aça
lım. Bu maksatla Emniyet Genel Müdürlüğü
müzün narkotik teşkilâtı -bazı münferit ve fe-
dakârane hizmetler yapmakla bereber - genel
likle bu saldınyı, bu milleti uyuşturma, zehir
leme faaliyetlerini karşılamaya kâfi gelmemek
tedir. Mutlak surette bunun icabı ne ise -gerek 
teşkilât yönünden, gerek vasıta yönünden- onun 
yapılmasını temenni ediyorum. Bu arada muh
terem arkadaşlanm, gençliğimizin daha küçük 
yaşlarda ahlâkının bozulmasına sebeibolan dis-
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köteklerin, barların, randevu evlerinin, buna 
benzer kulüplerin çok sıkı bir kontrol altında 
tutulması ve bunlarla mücadele edilmesi lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, iki dakikanız 
kaldı efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlanm, bildiğiniz gibi 1972 yılı Dev
let Planlama Teşkilâtı kararıyle, bugüne kadar 
dıhmal edilmiş, geri bırakılmış olan ve öncelikle 
kalkınma listesine alınmış olan il ve ilçelerimizin 
öncelik kalkınması için Devlet Planlama Teşkilâtı 
bünyesinde bir «öncelikle Kalkınacak Yöreler 
Şubesi» kurulmuştur. İllerde de il Planlama 
komisyonları kurulmuştur. Bu karara göre, ge
ri kalmış bölgelerimizin kalkınmasını planla
mak üzere vali ve kaymakamlar başsorumlu, 
başrehberdirler. Bugüne kadar, hangi sebeple 
olursa olsun, geri kalmış olan ilçe ve illerimiz
de, o bölgenin tabiî imkânlarını iyi tesbit ede
bilecek, kalkınma için o bölgede ne yapılacağı
nı iyi tesbit edebilecek çalışkan, vatansever, 
iktisadî, kültürel, sosyal ve sınaî kalkınmanın 
şartlarını iyi bilen seçme kaymakamların, seç
me valilerin gönderilmesini temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Süreniz doldu, lütfen tamam
layınız efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, trafik kontrol teşkilâtı başarılı 
hizmetler yapmaktadır. Fakat az da olsa trafik 
ıpolis teşkilâtını küçülten, onu halk nazarında 
kıymetsiz hale getiren münferit hadiseler var
dır. Trafik polisi, şoförü ve vasıtayı kontrol 
etmektedir. Ama, yanlış hareket eden, gayri-
kanunî veya keyfî hareket eden trafik memu
runu kontrol edecek daha müessir bir kontrol 
teşkilâtına da şiddetle ihtiyaç vardır. O münfe-
ferit hadiseyi yaratanların, benim şerefli trafik 
polis teşkilâtımı küçültmeye haklan yoktur, 
onlann mutlaka ayıklanması lâzımdır. 

Ayrıca, seyyar trafik mahkemeleri kurul
malıdır. Bir trafik kazasının olduğu yerde hadi
senin delilleri, görgüye müstenit şahitleri yok 
olduktan sonra trafik mahkemesinin hak te
celli ettirmediği hepimizin malûmudur. Trafik 
kanunu hazırlanırken bu kanun bünyesinde 
seyyar trafik mahkemelerinin kurulmasına da 
yer verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlanm, köyün kalkınma
sında en büyük rehber olan köy muhtan bugün 

40 lira maaşla hizmet etmektedir. Kasabaya 5 
kilometreden 80 kilometreye kadar mesafesi 
olan bölgelerden köyün âmme hizmetlerini ta
kip maksadıyle defalarca gelip giden, köye va-
rılışta nerede olduğu sorulan bu kişilerin mad
dî yönden tatmin edilmesi lâzımdır. Dahiliye 
Vekâletinin muvaffak olması isteniyorsa, mem
leket sathındaki 35 bin köy mulhtarmı asgarî 
250 - 500 lira arasında - köyün durumuna gö
re - bir maaşa bağlanması lâzımdır. Köy muh
tarlarının sosyal güvenliklerinin temini için 
gerekirse onların Sosyal Sigortalar Kanunu 
kapsamına almmalan lâzımdır. Bunları sayın 
Bakanlığımızdan temenni eder, bütçenin mille
timize ve memleketimize hayırlı olmasını dile 
rim. 

Yalnız, bir hususa daha değinmek... 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanızı 

rica ediyorum: Yüce Heyetin tayin ettiği süre
yi üç dakika geçmiş bulunuyorsunuz; bir tek 
cümle ile konuşmanızı lütfen tamamlayınız efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlanm, son yıl içinde Dahiliye Vekâleti 
başta olmak üzere ilçelerimize kadar bütün teş
kilâtta tarafsız, huzur verici, yapıcı bir sistem 
işler görünmektedir, idareyi bu şekle sokan 
başta Dahiliye Vekâleti, Emniyet Genel Müdür
lüğü, Jandarma Genel Komutanlığının men
suplarını takdir ve tebrik eder, faaliyetlerinde 
üstün başarılar dilerim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar, gülüşmeler) 
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergeleri 

gelmiştir; sayın Bakan her halde görüşmek is
teyeceksiniz?... 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Mü
saade ederseniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İçişleri Bakanlığı bütçesinin Yüce Mecliste 

görüşülmesi münasebetiyle söz alan ve bakanlı
ğımın hizmet ve faaliyetleri üzerinde, daima 
yararlanabileceğimiz ve çalışmalarımıza yön ve
rebilecek çok değerli tenkit, tavsiye ve irşatlar
da bulunmuş olan hakiki dertlerimizi dile geti
ren, şahsım ve arkadaşlanm hakkında kadirşi
nas beyanlarda bulunan sayın üyelere şahsım ve 
içişleri Bakanlığı mensuplan adına şükranlan-
mı sunmayı zevkli bir vazife sayıyor ve içten 
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saygılarımın kabul buyurulmasını arz ve istir
ham ediyorum. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri, 
Demokratik Parlamenter rejimlerle yöneti

len bütün ülkelerde olduğu gibi, yurdumuzda da 
İçişleri Bakanlığı, vatandaşın günlük yaşantı
sını huzur ve güven içinde sürdürmesine doğru
dan dağruya etkisi olan ana ve temel bazı fonk
siyonları yerine getirmekle yükümlü bulunmak
tadır. 

Vatan ve Cumhuriyetimize karşı yönelecek 
her tehlikeyi anında yoketmek, vatandaşlarımı
zın huzur, sükûn ve güven içerisinde, yarınla
rından emin olarak yaşamalarım sağlamak ba
kanlığımın temel görevidir. 

Kabul buyrulacağı üzere, bu önemli fonksi
yonun tatminkâr bir şekilde yerine getirilebil
mesi ancak ve ancak güvenlik kuruluşlarımızın, 
modern ölçüler içerisinde güçlendirilmesine ve 
bilinçlendirilmesine bağlıdır. 

Güvenlik kuvvetlerimizin güçlendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi zaruretini bu kürsüden dile 
getiren sayın üyelerin tavsiye ve temennileri bi
ze kıvanç vermiştir. Bu önemli sorun üzerinde 
bütün çevrelerin ve Yüce Parlamentonun titiz
likle durduklarını görmek, azmimizi daha da 
kuvvetlendirmektedir. 

Savın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Hükümet olarak da, olağanüstü yönetimin 

bir an önce sona ermesi arzu ve temennisi içeri
sindeyiz. 

Takdir buyurulacağı üzere, olağanüstü şart
lar henüz sona ermemiş, asın uçların vatan ve 
Cumhuriyetimize yönelen faaliyetleri büyük öl
çüde azalmakla beraber, henüz tamamen orta
dan kaldırılamamıştır. Anarşistlerin yakalanıp 
tesirsiz hale getirilmeleri için güvenlik kuvvet
lerimiz, canlarına kahredercesine çalışmakta ve 
insanüstü cabalar sarf etmektedir. 

Bağımsızlığımıza, hür demokratik düzene, ül
ke ve milletimizin bütünlüsüne, Anayasa ile ta
nınan temel hak ve hürrivetlere kasteden anar
şist. bölücü ve aşırı faalivetler en kısa zaman
da vok edilecek, vatandaşlar«nizin. özlemini duy
dukları huzur, güven ve mutluluk, mutlak sak
lanacak. demokratik ve layik cumhuriyetimizin 
gel^fio-i tenıma* altına alınacaktır. 

Bövie bir azim ve kararın içerisinde, bütçe 
ile verilecek imkânları en rasvmrel ve en verim
li şekilde kullanarak, güvenlik kuvvetlerimizi 
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| personel, araç ve gereç bakımlarından en yeterli 
ve müessir bir seviyeye çıkarmaya yönelmiş bu
lunuyoruz. 

Özellikle son yıllarda geçirdiğimiz tecrübe
ler, güvenlik mensuplarına, her şeyden önce ye
terli bilgi ve maharetin kazandırılması zorun-
luğunu açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. 
Bu nedenle, güvenlik personelinin hizmet önce
si ve hizmet içi eğitimlerine önem ve öncelik 
vermek ve elde mevcut imkânları en iyi şekilde 
değerlendirmek azim ve kararındayız. 

Bu amaçla, 1971 yılında Ankara ve İstanbul'
da yılda 1400 polis memuruna gerekli temel bilgi
leri vermek üzere, iki yeni polis okulu daha açıl
mıştır. Ayrıca, polis okullarımız ve polis ensti
tümüz program ve öğretim kadrosu bakımından 
güçlendirilmiş ve günümüzün ihtiyacına cevap 
verecek hale getirilmiştir. İnşaatı devam eden 
eğitim sitesi hizmete açıldığında, yıllık eğitim 
kapasitemiz 5 binin üzerine çıkarılmış olacaktır. 

Hükümet olarak, emniyet teşkilâtımızın 
araç, gereç, haberleşme ve diğer teknik imkân
larının da yeterli ve etkili bir seviyeye çıkartıl
ması için yoğun bir çaba göstermek azminde ve 
kararındayız. 

Bu cümleden olarak, 1971 yılında emniyet 
teşkilâtımız için, yeniden 142 aracın satın alın
dığını, 20 ilimizde yeniden şehir içi telsiz 

I sistemi kurulması için gerekli malzemenin 
ihale olunup, peyderpey tesellüm edilmekte ol
duğunu belirtmek isıterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Aynı yoğun çaba Jandarma kuvvetlerimizin 

güçlendirilmesi yönünden de gösterilmektedir. 
Bu amaçla 1971 yılında Ankara, İstanbul ve İz* 
mir ülerimizdeki Jandarma birliklerimiz takvi
ye edilerek-motorize birlikler haline getirilmiş
tir/Ayrıca, kaçakçılığın daha müessir bir şekil
de men ve taMbi ile sınır, kıyı ve karasuları
mızın güvenliğinin sağlanması amaçlarıyle giri
şilen reorganisazyon çalışmaları tamamlanmış 
ve öncelikle bir Jandarma Deniz Bölge Komu
tanlığı daha kumlmus bulunmaktadır. 

j Jandarma Teşkilâtımızın telli ve telsiz ha
berleşme olanakları geniş ölçüde artırılmış ve 
gelecekte en verimli bir haberleşme sistemine 
kavuşması için kısa, orta ve uzun vadeli elek-

I tronik banlar yamlmıs bulunmaktadır. 
Jandarmamızın harekat ve imkân kabiliye-

1 tinin artırılması için motorlu araçlarla takviye-
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si önplana alınmış bulunmaktadır. 1971 yılında 
223 pikap, 50 kamyon ve 22 ambulans yeniden 
hizmete konulmuş, 1972 yılında da, yeniden 
573 aracın satmalınması planlanmıştır. 

Ellerindeki silâhların eski model oluşu, jan
darmamızı hizmet ifasında güçlüklerle karşı
laştırmaktadır. Bir plan dâhilinde, bunların 
yıl be yıl yenilenmesi konusunda Millî Savunma 
Bakanlığımızla anlaşmaya varılmıştır. 

Güvenlik kuvvetlerimiz bakımından izlediği
miz politikanm temel felsefesi, halkla münase
betlerin normal ölçüler içinde tutulması, mut
laka tarafsız davranılması ve kanunların mut
laka hâkim kılınması ilkelerine dayanmaktadır. 

Sırası gelmişken, görevlerini daima üstün 
bir vatanseverlik duygusuyla ve cansiperane 
gayretlerle yerine getirmeye çalışan değerli 
Jandarma ve Emniyet mensuplarımıza şükran 
ve takdir duygularımı bu kürsüden tekrar be
lirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Güvenlik kuvvetlerimizin müessir, verimli 

ve süratli görev yapmasını güçleştiren önemli 
nedenlerden birisi de eskimiş mevzuatımızdır. 

1961 Anayasasında yapılan son değişiklikle
ri de göz önünde bulundurarak, bu eskimiş 
mevzuatı yenilemek için yoğun çalışmalar yap
maktayız. Çalışmalarımızda, Bakanlığım bün-
yermde 1967 yılında başlayıp, 1971 yılı so
nunda sonuçlanan bilimsel araştırmaların veri
lerinden de büyük ölçüde yararlanılmaktadır. 

Bu cümleden olarak, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hürriyeti hakkındaki Kanunun de
ğiştirilmesine dair tasarıyı ve Cemiyetler Ka
nununun yerini almak üzere hazırladığımız Der
nekler kanun tasarısını Yüksek Meclise sunmuş 
bulunuyoruz. 

Ayrıca, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunun
da değişiklik yapılması içjin hazırlanan tasan 
üzerinde Bakanlıkların görüsü alınmış bulun
maktadır. Yakında Yüce Meclise arz edile
cektir. 

Emniyet Teşkilâtı kanun tasarısı üzerinde de 
Bakanlık içinde kurulan komisyon çalışmak
tadır. 1972 Nisan ayı içerisinde bu önemli 
tasarıyı da huzurunuza getirmenin huzuru içe
risinde olacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bu arada bütün insanlık âleminin hayatî 

sorunu haline gelen karayolları trafiği konusu 

üzerinde de kısaca durmak istiyorum. 
Ekonomik ve sosyal alanlardaki kalkınma 

sonucu, ülkemizde karayolu trafiği hızla yo
ğunluk kazanmış, son 10 yıl içinde taşıt ki
lometresi 3 misli artmıştır, öte yandan yük ve 
yolcu taşınması yönünden de karayolları, de
miryolu ve havayollarına nazaran çok hızlı bir 
gelişme göstermiştir. Yurdumuzdaki yolcu 
nakliyatının % 86 sı ve yük nakliyatının % 
73 ü, uzunluğu 61 500 kilometreyi bulan kara-
yollarımızdan yapılmaktadır. 

Karayollarımızdaki bu hızlı gelişme, bâzı 
önemli trafik sorunlarını da beraberinde getir
miş ve trafik kazaları hızla artmıştır. 

1961 - 1971 yıllarını içine alan 10 yıHık 
sürede, karayollarımız üzerinde toplam ola
rak 173 106 trafik kazası olmuştur. Bu kaza
lar sonunda 31 516 vatandaşımız hayatını kay
betmiş, 153 185 vatandaşımız yaralanmış, top
lam olarak 376 046 049 liralık maddî hasar 
meydana gelmiştir. 

Bu dehşet verici tablo, karayolu trafiğinde 
karşı karşıya bulunduğumuz sorunlara, çok 
yönlü tedbirlerle ve süratle çözüm aramak zo
runda olduğumuzu açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu konuda İçişleri Bakanlığına düşen görev, 
karayolları trafiğini en müessir şekilde kontrol 
altına almaktır. Bugün için yeterli sayıda 
personel, araç ve gerece sahiboiduğumuzu söy
lemek mümkün değildir. Fakat, bir yandan 
trafik zabıtasını her yönüyle güçlendirmek, öte 
yandan ilgili mevzuatı, günün icaplarına cevap 
verecek şekilde yeniden düzenlemek konusun
da kesin kararımız vardır. 

Bu amaçla, Federal Almanya Hükümeti 
ile yaptığımız Teknik Yardım Anlaşması çerçe
vesinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünye
sinde bir Trafik Personeli Eğitim Merkezi aç
mış bulunmaktayız. Bu merkezde 5 i Türk, 3 
ü Alman, 8 uzman öğreticilik yapmaktadır. 
Şimdiye kadar 50 şer personelin katıldığı 7 eği
tim dönemi sonuçlanmış, 8 nci eğitim dönemi 
sürdürülmektedir. 

öte yandan, karayolu trafiği ile ilgili mev
zuatın, günün şartlarına uydurulması için 
başlatılan çalışmalar da hızla devam etmekte
dir. Karayolları Trafik Kanunu, Ulaştırma Ba
kanlığınca yeniden ele alınmıştır. Bakanlığım bu 
^alışmaya da katılmakla beraber, ayrıca Trafik 
Kontrol Kanunu ismi altında yeni bir kanun ta-
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sarısının üzerinde çalışmaktadır. Yakında Baş
bakanlığa sunulacak olan bu tasarının kanunlaş
ması halinde, ehliyet verme ve diğer teknik iş
lemler Ulaştırma Bakanlığına bırakılacak, içiş
leri Bakanlığı, sadece karayolu trafiğinin kont-
rolundan sorumlu olacaktır. Bu görev ayrımı
nın faydalı olacağı inancındayız. 

Bakanlık olarak, trafik zabıtasını personel, 
araç ve gereç yönlerinden de süratle güçlendire
rek, karayollarındaki trafik kontrolünün müessi-
riyetini, her ne pahasına olursa olsun artırmak 
kararında olduğumuzu belirtmek isterim. 

Bu amaçla, kazaların yoğunlaştığı (E - 5) 
Devlet yolu üzerinde 8 trafik kontrol istasyonu
nun inşaatını tamamlayarak hizmete açmış bu
lunmaktayız. Diğer istasyonlarımız da buna ta-
kibedecektir. 

Değerli Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Bütçe görüşmeleri, bakanlıklara yaptıkları ve 
yapmayı düşündükleri çalışmalar hakkında Yü
ce Meclise bilgi verme yönünden fırsat ve imkân 
bahşederler, bu imkândan yararlanarak Bakan
lığımın diğer hizmet ünitelerinin çalışmaları 
hakkında da kısa bazı bilgiler vermek istiyorum. 

Mahallî idarelerimizin günün şartlarına uy
gun bir teşkilât düzenine kavuşturulmaları, güç
lendirilip geliştirilmeleri amaçlariyle tasarılar 
hazırlamaktayız. Belediye gelirleriyle ilgili ta
san Yüce Meclise sunulmuştur. 

Halen il özel idaresi, belediye, köy, belediye 
cezaları, mahallî idarelerin iktisadî kurumları ve 
iştirakleri, mahallî idarelerin artırma, eksiltme 
ve ihaleleri, mahallî idarelerin malî denetimle
ri, mahallî idareler enstitüsü, mahallî idareler 
personeli ve taşocakları ile ilgili kanun tasarıla
rı üzerinde çalışmaktayız. 

Bütün bu taşanları en kısa zamanda Yüce 
Meclisinize sunabilmek için hummah bir çaba 
gösterilmektedir. 

Bu arada mahallî idarelerimizin hizmet yap
ma olanaklannı artırmak amaciyle eldeki imkân-
lan seferber ettiğimizi, 1971 yılı içerisinde Tra
fik Fonundan 66 belediyeye 9 029 955 lira, Be
lediyelere Yardım Fonundan 265 belediyeye 10 
milyon lira olmak üzere toplam olarak 
19 029 955 liralık yardımda bulunduğumuzu arz 
ederim. 

Vatandaşımızın bugünü ve geleceği ile çok 
yakından ilgili nüfus ve vatandaşlık hizmetleri

ni daha düzenli yapmak üzere eskimiş defterler 
planlı bir şekilde yenilenmektedir. Genel nüfus 
yazımı ve nüfus kanunu tasardan Yüce Meclisi-
nizce kabul edilmiş, Cumhuriyet Senatosuna gel
miştir. Türk Vatandaşlığı Kanununda değişik
liği öngören kanun tasansı ile kimlik bildirme 
kanun tasarısını da en kısa zamanda Yüce Mec
lisinize getireceğiz. 

tiler İdaresi Genel Müdürlüğümüz vatandaş
larımızı çok yakından ilgilendiren Cemi ianat 
Nizamnamesinin yerini alacak olan yardım top
lama kanun tasansı ile 5917 sayılı Kanunun ye
rini alacak olan taşınmaz mal zilyetliğinin ko
runması ile iligli tasardan hazırlamıştır. Âynca 
İl İdaresi Kanununun yerini alacak yeni bir ta
sarıyı da hazırlayıp, Bakanlık içi tartışmaya sun
muş bulunmaktayız. Ülke idaresi yönünden son 
derecede önem taşıyan bu tasarılan en kısa za
manda huzurunuza getirmeye çalışmaktayız. 

Bu arada, hizmet götürme, yönünden fonksi
yonlarını yitirdikleri anlaşılan bucak teşkilâtını 
peyderpey kaldıracağımızı, yetersizliğine bizim 
de katıldığımız mülkî idare bölümlerimizin re
vizyonunu, idarî Reform Komitesinin tespit ede
ceği ilkelerin belli olmasından sonra ele alaca
ğımızı, illerin merkez ve ilçelerinde de kayma
kamlık teşkilâtı kuracağımızı belirtmek isterim. 

Merkez valileri, Bakanlığımızın vazgeçilmez 
uzuvlan ve personelidir. Bu arkadaşlarımızın 
değerli hizmetlerinin, Yüksek Meclis üyelerince 
de takdir buyurulmuş olması, bizleri hakikaten 
bahtiyar kılmıştır. Merkez valileri hususunda da 
düşüncelerimiz ve çalışmalarımız mevcuttur. 
Merkez valilerinin büyük tecrübelerinden fayda
lanmak üzere, bunların bir kısmım mansup ida
re heyetleri kurmak suretiyle kendilerinin en
gin bilgilerinden buralarda faydalanmak istiyo
rum. 

ikinci faydalanmak şeklimiz; idarî mahkeme
ler kurmak ve bunlara bir nispet dâhilinde mer
kez valileri arkadaşlarımızdan üye vermek su
retiyle, orada da kendilerinden faydalanmak dü
şünülmekte ve bu kanun Devlet Şûrasınca muh
telif kademelerde incelenmektedir. 

Üçüncü düşüncemiz; Bakanlığımızın ihtiyacı 
olan, hakikaten bir Yüksek Müşavere Kurulu 
kurmak ve muayyen nispetteki vali arkadaşları
mızdan bu Kurulda istifade etmektir. Dolayı-
siyle arz etmek isterim M, merkez valileri üze
rinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 



(M. Meclisi B : 44 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uygula
mada kazanılan tecrübelerin ve bu konuda yap
tığımız bilimsel araştırmaların ışığında, Silvil 
Savunma Kanununu yeni baştan ele almış bu
lunmaktayız. Yeni tasarıyı en kısa zamanda Yü
ce Meclise getirmek azmindeyiz. Daha önce, Mec
lise sevk edilmiş bulunan ve önemli bir boşluğu 
dolduracak olan yangınla mücadele teşkilâtı ve 
tedbirleriyle ilgili kanun tasarısı, Geçici Ko
misyonda görüşülmektedir. 

Hükümet ve Bakanlık olarak, demokratik hu
kuk Devletinin felsefesine uygun şekilde, idare
nin mutlak tarafsızlığı ve vatandaşlarımıza eşit 
muamele yapılması konularında son derece has
sasiyet göstermek azim ve kararındayız. Anaya
samızın 119'ncu ve 657 sayılı Kanunun 7'nci 
maddelerinde ifadesini bulan «Tarafsızlık ilke
si» ne gönülden ve içtenlikle bağlıyız. Bu ilkeyi 
bütün yurt sathında titizlikle uygulayacak ve 
aksine davranışları asla müsamaha ile karşıla
mayacak, güçlü ve teminatlı idareyi kurmak ve 
yaşatmak, başlıca amacımızdır. 

Bu asil amaca ulaşmada, hükümetler kadar, 
Türk idarecilerinin fedakâr ve şerefli temsilcile
ri olan mülkî idare âmirlerine de görev düşmek
tedir. Bu görevi başarı ile yapabilmeleri için, en 
başta onların hal ve geleceklerinden emin, du
rumlarından memnun olmaları gerekir. Diğer ba
zı Devlet personelinin yanında, mülkî idare 
âmirlerimizin 657 sayılı Kanun muvacehesinde 
maruz kaldıkları durumun süratle düzeltilmesi, 
bu yönden de büyük zorunluk olarak karşımız
da durmaktadır. 

İçişleri Bakanlığının kuruluş ve işleyiş tarzı, 
personelinin yetişme ve ikmal bakımından arz 
ettiği özellikler, yüklendikleri ağır görev ve so
rumluluklar, mülkî idare âmirlerinin ayrı bir 
personel sınıfı olarak ele alınmalarını gerekli 
kılmaktadır. Mülkî idare âmirleri sınıfı olarak 
yeniden teşkili gereken bu sınıfa, «kaymakam
lık» sıfatım ihraz ettikten sonra, merkez veya 
taşrada görev alan personelin bütünüyle girmesi 
zorunluğu vardır. 657 sayılı Kanunun uygu
lanmasından doğan aksaklıkların düzeltilmesine 
yönelecek çalışmalar sırasında, bu hususun ele 
alınıp, mülkî idare âmirlerinin bütün sorunla
rını bu sımf içerisinde çözüme kavuşturmak, baş
lıca arzumuzdur. Bu konuda Yüce Meclisinizin 
bizi haklı bulacağına ve böylece olumlu sonuç-
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lara ulaşacağımıza inanıyor ve müzaharetinizi 
rica ediyorum. 

Bu vesile ile yurdumuzun her köşesinde, Dev
letimizi ve Hükümetimizi şerefle ve başarıyle 
temsil eden, kendilerini Atatürk sevgisine ve Yü
ce ulusunun hizmetine adayan değerli mülkî ida
re âmirlerimize ve Bakanlığımızın feragat ve fe
dakârlıkla çalışan diğer mensuplarına duydu
ğum şükran ve takdir hislerimi bu kürsüden dile 
getirmeyi görev sayıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; kısaca gerek 
grup sözcüsü sayın üyelerin, gerek şahısları adı
na konuşan değerli üyelerin temas buyurdukları 
konulara da kısaca arzı cevap etmek isterim. 

Değerli Millî Güven Partisi Sözcüsü, «idarî 
reformun biran evvel gerçekleştirilmesinde, 1967 
yılında Bakanlığımızda başlatılan araştırmalar
dan faydalanılmasını» tavsiye buyurdular. Tav
siyelerine teşekkür ederim. Tamamıyle bu yol
dayız. Gerek mevzuat ve gerekse fikir ve kafa 
bakımından reform yapma gayreti içindeyiz. 

Yine muhterem sözcü, «iltimas ve imtiyaz» 
dan bahis buyurdular. Zamanı idaremizde bu 
gibi şeylere asla ve kat'a yer verilmeyeceğini 
huzurunuzda şerefli bir söz olarak arz ediyorum. 
(A. P. ve M. G. P. sıralarından, alkışlar.) 

«Mülkî taksimat» hususunda dile getirdikle
ri, haklı dâvalarının yanındayız. Arz etmiş oldu
ğum üzere, mülkî taksimatı tüm olarak ele al
mışızdır ve kısa zamanda huzurlarınıza, takdir
lerinize lâyık olacak §ekilde sunmayı vazife ad
dediyoruz. 

Özel idare ve belediye ve köylerin durumu
nu arz etmiş bulunuyorum. Hepsinin kanunları 
en geç Mart ve Nisan ayları sonunda Meclisini
ze getirilmiş olacaktır. 

«Bölücü ve yıkıcı faaliyetlere iyi teşhis koy
mak ve bunlarla cesaretle mücadele etme» tav
siyesini de, tamamiyle benimsemişizdir. Bir defa, 
hâdiselere iyi teşhisimizi koymuşuzdur; daha da 
iyileştirme gayreti içindeyiz. Ve bu teşhis ışığı 
altında gerekli tedbirleri cesaret ve dirayetle 
alma yolundayız. 

«Kanun hâkimiyetinin sağlanmasını,» tavsi
ye buyurdular. Bu kaçınılmaz ve Anayasamızın 
emrettiği bir husustur. Bunun, bütün imkânla
rımızla ve vazifeye başladığım günden beri tam 
olarak sağlanacağını, kanunların müsamahasız 
ve eşit bir şekilde bütün yurt sathında tatbik 
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edileceği hususunu teminat olarak arz ediyo
rum. 

Silâh kaçakçılığıyle mücadelemiz devam et
mektedir ve bu mücadelemiz her gün daha mü
essir ve daha güçlü bir şekilde ileriye götürüle
cektir. 

Rüşvet ve irtikâp ile mücadelemiz aynı yön
dedir. Bu hususta, gerek çok değerli vatandaş
larımızın, gerek çok sayın parlamenterlerimizin 
irşat ve yardımlarını hassaten rica ediyorum ve 
bunu daima sizlerden rica etmekte devam ede
ceğim. Birleşik bir çalışma içerisinde olduğu
muz gün, bu gibi kötü itiyatları yenmek için 
güçlüyüz, demektir. 

'Sayın Kabadayı'nm, Emniyet ve Jandarma 
Teşkilâtımız hususunda lütfetmiş oldukları, çok 
iyimser ve nazik iltifatlarına minnet ve şükran
larımı arz ederim. Arkadaşlarımın, daha da bu 
itimada lâyık olacaklarına Yüksek Meclisin iti
mat buyurmasını istirham ederim. 

Nakiller, mevzu edilmiştir. Takdir buyurur
sunuz, nakiller her zaman olmuştur ve olacak
tır. Yeter ki, bu nakil ve tâyinler, yan tesirle, 
maksatlı olarak ve vazifeyi suiistimal şeklinde 
tecelli etmesin; gayretimiz bu yoldadır. Nakil
lerin adedi de mühim değildir. Yeter ki, iş gö
recek personeli yerine oturtmak ve ondan ge
rekli verimi almak ve adaletli bir nakil sistemi 
içinde bulunmaktır. Eğer bu nakillerde hatalar 
olmuş ise, bunların düzeltilmesi, yine iktidarımız 
içerisindedir. 

Değerli Adalet Partisi Grup Sözcüsü; «Anar
şinin, aşırı uçların ve bölücü faaliyetlerin sona 
erdirilmesi hususunda,» değerli tavsiyelerde bu
lunmuştur. Hükümet olarak, İçişleri Bakanlığı 
olarak bu yoldayız, bu yolda çok gayretler sarf 
edilmiştir ve edilecektir. Vatandaşımızın bekle
diği huzur muhakkak temin edilecektir. Dışarı
da içerideki rejim düşmanlariyle mücadelemiz 
amansız olacaktır. 

Hükümet ve sıkıyönetim münasebetleri tam 
bir ahenk içerisinde, işbirliği halinde devam et
mektedir. Takdir buyurulacağı veçhile sıkıyö
netim düzeni olağanüstü bir Anayasal düzendir. 
Hükümet olarak, İçişleri Bakanlığı olarak kısa 
zamanda normal düzene dönmeyi can ve gönül
den arzulamaktayız. Ancak sakat' kararlarla, 
acele kararlarla milletimizin aleyhinde olacak 
bir dönüşü düşünmemekteyiz. 

Güvenlik Kuvvetlerinin seçiminde, yetiştiril
mesinde ve eğitiminde burada lütuf buyurulan 
tavsiyelerden istifade etmekteyiz ve hakikî bir 
sorun olan zabıtamızın eğitimi üzerinde ciddi
yetle durmaktayız. Okullarımızı ayırımsızdır, 
bir kısmında siyasî polisimiz yetiştirilecek bir 
kısmında toplum polisimiz eğitilecek, bir kıs
mında genel zabıtamız eğitilecek, diğer bir kıs* 
mında trafik polisimiz ve istihbarat polislerimi
zin ayrı progoramlarla eğitilmesine süratle de
vam edilecektir. 

Araç ve gerek yönünden zabıtamızı güçlen
dirmeye ve hareketli hale getirmeye bütün gay
retimizle devam etmekteyiz. 

Sayın C. H. P. sözcüsü, «ekonomik kalkın
ma ile, reform yolunun bulunacağı ve huzurun 
ancak bu yolla sağlanacağını» lütfettiler, beyan 
buyudular. Tamamıyle beraberiz. Huzuru sağ
lamakta, yalnız cezai, yalnız polisiye tedbirler 
değil, ekonomik ve reform tedbirlerini de 
birlikte düşünmekteyiz ve çalışmalarımız bu 
yönde ilerlemektedir. 

İdarî reformu sözde değil, kafalarda yap
mak kararındayız ve bu yönde hızlı çalışmala
rımız devam etmektedir. 

Gene değerli sözcünün bahsettiği gibi, opor
tünist, kendi menfaatine düşkün, halk hizme
tinden uzak kimselere teşkilâtımızda yer ve
rilmeyecek hakiki personel, hakiki hizmet 
adamı, vatandaşı seven ve ona severek hizmet 
eden personel hizmete alınacaktır. 

idarede teminat konusu; senelerce bahse
dilen, fakat bugüne kadar henüz gerçekleş
memiş olan arzuladığımız bir husustur. Ancak 
idareci olarak yine İçişleri Bakanlığı mensubu 
olarak bu teminatı şahıslarımızda görmekteyiz. 
Yüksek Parlamentonun lütfedeceği böyle bir 
teminat da muhakkak ki, arkadaşlarımı güç
lendirecektir. Ancak, hizmet erbabı olarak 
hiçbir arkadaşım, hiç bir tesirin altında kalma
mak azminde ve kararındadır. Bu gibi haysiyet 
kıran davranışlara tam olarak karşıyız ve müsa
maha ile karşılamayacağız. 

Personel Kanun ile, konuşmamda arz ettiğim 
üzere hakikaten idareci arkadaşlarım büyük bir 
gadre uğramışlardır. Bunun telâfisini Hükümet 
olarak ele almış bulunuyoruz, sayın Başbakanı
mız teminat vermiştir, bunun kısa zamanda 
giderileceği inancındayım. 
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Kaymakam ve idareci arkadaşlarımızın yurt 
dışına gönderilmek usretiyle eğitimlerine önem 
vermekteyiz ve bunun her yıl artırılması çaba
sı içerisindeyiz. 

Emniyet kadrolarının Bütçe Kanununda 
bloke edilmemesi, araç ve gereçlerin gümrük
ten muaif olması ve emniyet mensuplarının has
talık ve eğitim sırasında aldıkları risk tazmi
natının kesilmemesi hususunda değerli sözcülere 
tamamıyle uymaktayız ve teşekkür etmekteyim. 

Çok sayın Demokratik Parti sözcüsü, «Dev
let düzeni üzerinde durdular. Hadiselerin 
doğru teşhis edilmesini ve tedbirlerin de ona gö
re alınmasını» beyan buyurdular. Tamamıyle 
aynı yoldayız. Teşhisler doğru konacak, teşhis
lerin gerektirdiği tedbirler alınacak ,aşırı uç
lar ve bölücü faaliyetlerle bilinçli ve çeşitli yön
lü katî ve azimli mücadele yapılacak, millî bü
tünlüğümüze kastedenlere fırsat verilmeyecek, 
özlenen sağlam, temelli huzur, mutlaka sağlana
cak. 

Gene değerli sözcünün, şahsım ve Bakanlık 
mensupları hakkında lütufkâr ifadelerle iti-
madlarına şükranlarımı arz ederim. 

Şunu da bir kere daha tekrar etmek isterim 
ki,, sayın sözcünün belirttiği gibi, yapanın yanı
na kalma sözü geride kalmıştır. Bugünden son
ra her yapanın, yaptığı işten hesabının sorul
ması geleneğimiz ve düsturumuz olacaktır. («Bra
vo» sesleri.) 

Toplum polisinin eğitimi, araç ve gereçleri
nin takviyesi üzerinde ciddiyetle durmaktayız ve 
süratle bu işi geliştirmeye çalışmaktayız, ra
porlarımız hazırlanmıştır, Hükümete bugünler
de takdim edilmek üzeredir. Yalnız rapor hazır
lamak değil, fiilî sahada da bu işe girmiş bulun
maktayız. 

Sayın Demokratik Parti sözcüsü, «İdare Ami
rinin yetkisinde» bahis buyurdular. Buna bü
tün kalbimizle iştirak etmekteyiz. Yeni il ida
resi Kanunu, sayın üyelerin lütfedip bahis bu
yurmuş, irşatta bulunmuş, tavsiye buyurmuş ol
dukları şekliyle huzurunuza gelecektir. 

Değerli Palaoğlu Beyefendi, «idare Amirleri
nin yetkisini» dile getirdiler. Merkez valileri, 
Teminat ve Personel Kanunu, konularını ifade 
ederken, bu hususta kâfi malumat arz etmiş bu
lunuyorum. 

Sayın Hasan Tosyalı, «Anarşist hareketler
den, polisin bir madalya veyahut ikramiye ka

nunu hususunda» lütufkâr beyanlarda bulundu
lar Bunu da tetkik etmek ve gereğinin yapılma
sını vazife addediyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bravo 
«Alkışlar.» 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Yine, polisin silâhının - kendi malı 
olması fikride yeni bir mevzu Olduğu için, 
tetkik ettirmek sureti|yle en iyi şeMlde huzur
larınıza getirmeyi vadsdllyorum. 

Diskotek, bar, kahve gibi yerlerle müca
delemiz devam etmektedir. Bunlar üzerinde 
'bir hayli kapatma ve cezaî tedbirlerimiz var
dır. Yeni Dernek Kanununda, bu kabil bazı 
yerlere temas ve müessir tedbirler alınması 
Ibeyan edilmiştir. 

Kalkınma bölgelerine öncelikle iyi idare 
âmirlerinin gönderilmesi, evleviyetle benimse
diğimiz bir husustur. Şunu da arz edeyim M; 
kötü idare âmirine teşkilâtımızda yer olmaya
caktır. 

Köy muihtarlarjnon durumu da Köy Kanu
nunda nazara almamış ve kendilerini refaha ka
vuşturacak tedlbirler dü#n:ülmıütjftür. 

Böylece, sayın üyelerin lütfetmiş oldukları 
tenkitleri cevaplandırmış oluyorum. 

Kısaca Bakanlığımın ilkelerinden de Yük
sek Meclisi malûmattar kılmak isterim : 

Değerli Başjkan, 
iSayın Milletvekilleri, 
Bakanlık olarak yöneldiğimiz anahedefleri 

de kusaca özetlemek istiyorum : 
il. Hukuk Devleti ilkesine bağlı olarak 

idarenin mutlak tarafsızlığını, vatandaşa şef
katli, âdil ve eşit muamele yapılmasını sağla
mak azim ve kararındayız. 

2. İdare ve zalbıta olarak evvelâ kendi
miz kanunlara saygılı olacağız. Yurtta kanun 
hâkimiyetin'in sağlanması için hiçlbir feda
kârlıktan çekinmiyeceğiz. Bu konuda hiç 
kimseye, ne pahasına olursa olsun asla tâviz 
verilmeyecektir. Devlet otorite ve itilbannı her 
şeyin üstünde tutacağız. 

S. Vatanımıza, Cumhuriyetimize, temel 
hak ve hürriyetlerimize kasdeden aşın ve bö
lücü uçların faaliyetlerine asla 'mıüısaade et
memek ve vatandaşlarımızın özlemini duydu
ğu mutlu, huzurlu ve güvenli ortamı süratle 
(gerçekleştirmek başlıca amacıımıız olacaktır. 
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4. Başjta Parlamento olmak üzere bütün 
Anayasal kurulanlara saygılı olacağız. Vatan
daşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmayı en 
büyük mutluluk sayacağız. 

ö. Atatünk ilkelerinin ve onun devrimle
rinin savunucusu ve yürütücüsü olarak dad-
ma güçlü, uyanık ve dimdik ayakta olacağız. 
Atatürklün deıvrim ve ilkeleri ile kanunları-
rauzm dışında hiçbir rehber tanımıyacağız. 

ISayın Parlömanterlerimizin ve basınımızla 
tüm vatandaşlarımızın ikaz ve irşatları daima 
Ibize doğru yolu bulmamızda ışık tutacaktır. 
Halkla beraber onun yanında bir idare siste
minin en başarılı sistem olacağına inancımız 
tamdır. Bütün gayretlerimiz halkımızın sevgi 
ve saygısına dayanan, özlemini çektiğimiz 
idareyi kurmaktır. 

ISayın Başkan, değerli milletvekilleri; gele
ceği, aziz milletimiz ve şerefli Cumhuriyetimiz 
için huzur, sükûn ve mutluluk dolu olmasını 
dileyerek maruzatıma burada son veriyor ve 
iSaym Başkan ve Yüce parlamento üyelerini 
saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar ve «Bravo» 
(sesleri.); 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen ayrılma
yınız, baızı öorular var efendim. Onları da ce
vaplandırmanızı rica ediyorum. 

Sayın Ajyıgün, buyurumuz efendim. 
ıSALiH AYGt*N (Amasya) — Sayın Baş

kan, kurs ve sair sebeplerle vazifelerinden ay-
rilan kaymakamların kadroları kazalardan 
alınmamak suretiyle yerlerine vekil bırakıl
maktadır.. Bu arkadaşlarımız, muvakkat, ida-
reoi olmaları hasebiyle vazifeleri üzerinde ne 
kadar titizlik gösterseler de makamın asıl sa
hibi gibi vazifeye eğilmemektedirler. Bu bir 
realitedir. Bu durum karşısında, Sayın Ba
kan; bumdan sonra kurs ve sair nedenlerle 
muvakkaten almış oldukları kaymakamların 
yerine yeniden bir kaymakam tayini düşünür
ler mi? 

Hükümet konakları, karakollar, inşaları 
programa alınmış olmalarına rağmen, sanki 
Bakanlık, Bayındırlık Bakanlığına iş havale 
edildikten sonra, kendilerinin vazifeleri ıbit-
mişeesine bu Hükümet konakları ve bu ka
rakolların inşaatını, Planlamadan çıJkmıtş ol
masına rağmen, takiibetmemektedirler. Misal 
verilmesini arzu ederlerse misal verebilirim. 
Bu konu üzerinde titizlikle dururlar ve bu iş

leri ne yolda takilbettiklerini izah ederler mi? 
Saygılarımı sunarım. 

/BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Bakan. 
(Sorulan burada da cevaplandırabilirsiniz Sa
yın Bakan, arzu ettiğinizi büâlhara yazılı ola
rak da cevaplandırabilirsiniz. Takdir size ait
tir. Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Burada cevaplandırıyıorum Sayışa 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De

vamla) — Vekil kaymakam, vekil, vali gönder
mek hukukî bir tasarruftur. Ancak, bundan im
kânlarımız içerisinde mümkün olduğu lispette 
uzak kalmayı tercih etmekteyiz. Çok sayın üye
nin buyurdukları gibi, hakikaten vekil memur 
kullanmayı itiyat haline getirmeme gayreti 
içerisindeyiz. Bu, çok az nispette, zarurî haller
de olmaktadır. Açık kalan yerlere süratle kayma
kam tayini yapılacaktır. Şöyle arzetmek isterim; 
esas kaymakam kararnameleri ilkbahar ve sonba^ 
harda hazırlanmaktadır, yönetmeliğimize göre; 
bunun için zaruri hallerde vekâlet müessesesi
ni işletmekteyiz. Ama, sayın üyenin fikirlerine 
tamamiyle uyuyorum; bunu asgari nispette ve 
çok zaruri hallerde yapmayı vadediyorum ve 
başka türlü zaten olmaması gerekir. 

Hükümet konakları ve diğer bazı inşaatla
rın Bayındırlık Bakanlığına intikalinden sonra 
Bakanlığımızca takübedilmemesi keyfiyeti, çok 
samimiyetle arz ediyorum, bahis konusu ola
maz. Bütün ciddiyetimizle, bütün alâkamızla bu 
inşaatları, bu yatırımları, planlı olan devre içe
risinde, yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Ancak, 
gene buyurdukları aksaklıkların bazı mevzuat 
zorluklarından ileri geldiğini kabul etmekte
yim. Nerede böyle bir aksaklık var ise, habe
rim olursa, bütün gücümle üzerine eğileceğimi 
huzurunuzda beyan ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandınlmışıtr. Sayın 
Güler, buyurun. 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan, Avrupa'da çalışan işçilerimiz, bil
hassa cumertesi ve pazar günleri charter uçuşu 
tabir edilen uçaklarla istanbul'a; Yeşilköy'e 
gelmektedirler. Sayın Bakan bu gelen işçileri
mizin saatlerce hattâ birkaç gün beklediklerinden 
haberdarmıdırlar? Şayet haberdar iseler, bu-
aksakhğın, pasaport polisinin orada kâfi 
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olmamasından ileri geldiğini tesbit ettirmişler 
midir? Bunun tedbirlerini almışlar mıdır? Eğer 
bugüne kadar bu mevzuda sayın Bakanlığa bir 
şey intikal etmemişse, bu sözlerimi ihbar telâk
ki ederek tetkik ettirebilirler mi? Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERÎT KUBAT (De

vamla) — Değerli üyenin söylediklerine zaman 
zaman ıttıla kesbetmiş ve derhal bu mevzuu 
halletmişimdir. Bana yalnız bir defa intikal et
miştir; derhal İstanbul Valisine telefon amışım-
dır; gereği kadar pasaport polisinin oraya gön
derilmesini istemişimdir ve neticesini de 12 tra
fik polisi ile takviye edildiği şeklinde almışım-
dır. Bir tek defa bana intikal etmiştir ve arzet-
tiğim şekilde gerekli alâkayı göstermişimde, 
neticeli olarak. Ancak, belki bu vatandaşları
mızın beklemelerinin bir sebebi de bazı uçak se
ferlerinin aksamasından, olmaktadır. Bazan da, 
getirdikleri eşyaların gümrük muameleleri do
layısıyla fazla beklediklerini de bilmekteyim. 
Yalnız, pasaport işi için olamaz, olmaması lâzım-
uır ve olduğu her yerde benim haberim olursa, 
derhal bunu önlemek, derhal vazifemizi yapmak 
en kutsal ödevimizdir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. İSa-

ym Nakiboğlu, buyurunuz efendim 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, emniyet hizmetleri sınıfında ça
lışanların ne derecede ağır şartlar içinde bulun
dukları, hayatî tehlikelerle karşı karşıya kaldık
ları malumlarıdır. Mevzuatın yetersizliği ve ka
fi sarahat bulunmaması yüzünden iş riski ve 
hizmet güçlüğü zamlarını, bu hâdiselerde yara
lanan polislerin, hatta bu yüzden hastanede te
davi altında bulunanların, alamadıklarına mut
tali oldum. Onun için, ben ve 2 arkadaşım bir 
önerge takdim etmiş bulunuyoruz ve Kararna
menin 23 ncü maddesinde bir tadilatı ihtiva 
ediyor, onun zamanında nazara alınmasını Sa
yın Başkanlıktan istirham ediyorum. Eğer bu 
önergemiz Yüce Meclis tarafından kabul buyu-
lursa ve bir tadilât yapılırsa bu zamları yara-
lanan ve hastanede tedavi görenler, eğitim hiz
metine, kurslara iştirak edenler alabilir mi? Bu 
bir. 

İkincisi; poliste izin nispidir ve mutlak de
ğildir; hadise çıkar yahut hizmetin gereği 
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icabı, hemen amir tebligat yapar, polis tekrar 
vazifeye başlar. Onun için izinde bulunduğu sı
rada, emniyet hizmetlerinde çalışanların yine 
bu zamları verilmemektedir. Eğer masraf artı
rıcı nitelikte değilse ve bütçede kâfi ödenek 
varsa bu konuda da ayrıca bir önerge takdim 
edeceğiz; bu konudaki düşüncelerini Sayın Ba
kandan öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. Buyurunuz Sa
yın Bakan, cevaplandırınız efendim soruyu. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Sayın Nakiboğlu ve diğer bir çok sa
yın Meclis üyeleri, bu hususta lutufkâr düşün
celerini bana lütfedip, daha evvelce de bildirdi
ler. Bakanlığım hakikaten bunları duymakla 
büyük bir bahtiyarlık içinde olmaktadır. Hiz
metin ve vazifenin değerli üyelerce her zaman 
takdir edildiğine şâhid olmuşumdur. Bunun bir 
kere daha teyidini görmek hakikaten heyecanı
mı çoğaltıyor ve bahtiyarlığımı sonsuzlaştırı-
yor. Sayın Nakiboğlu'nun taleplerini tamamiyle 
olumlu mütalâa etmekteyiz. Hakikaten hasta 
iken, eğitim zamanında ve izinli oldukları za
man polis arkadaşlarımızın bu ödeneklerinin 
kesilmemesi gerekmektedir. Takdir buyurursu
nuz, şu üç gün içerisinde 3 polisimiz hayatî teh
like ile hastaneye sevk edilmiş ve orada yat
maktadırlar; henüz hayatî tehlikelerinin geçip 
geçmediği kati değildir. Bir de bu vazifelinin 
ödeneğinin kesilmesinin ne kadar acı bir haki
kat olduğunu huzurlarınızda beyana ihtiyaç 
görmüyorum. 

Eğitim devresinde de aynı şekilde, hakika
ten evinden, yerinden ayrılmıştır; gelmiştir, 
masrafı artmıştır, buna rağmen ödeneği kesil
mektedir. İzinli oldukları devrede de, Sayın Na
kiboğlu'nun ve diğer birçok üyelerin bildikleri 
üzere, polis izinli olduğu yerde de kendisine te-
rettübedecek bir vazifenin zuhuru anında ona 
müdahale etmekle görevlidir. Bunun yanında 
da, gene Sayın Nakiboğlu'nun buyurdukları gi
bi izinlerini 5 gün kullanıp geri çağırılan, 15 
gün kullanıp geri çağırılan emniyet mensupla
rımız ekseriyette olmaktadır. Geri çağırılmasa-
lar dahi, arz etmiş olduğum üzere, polis izinli 
anında da vazifeli olduğu için, kendisine teret-
tübeden vazifeye daima koşmaya mecburdur. 
Bu bakımdan ödeneklerimizden tasarruf sağla
mak mümkündür. Yüksek Meclisin tasvipleri 
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olursa biz de minnet ve şükranlarımızı suna
rız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, efen
dim. Sayın Barlas Küntay buyurun efendim. 

BARLAS KÜNTAY (Bursa) — Sayın Baş
kan, Milletimizin ve Devletimizin emniyetini 
korurken daima hayatî tehlike ile karşı karşı
ya olan emniyet mensuplarımızın görevleriyle 
mütenasip maddî imkânlar içinde olmadıkları 
bir vakıadır. Biraz evvel Sayın Bakan Emni
yet Teşkilât Kanununda, emniyet teşkilâtının 
daha iyi çalışmasını mümkün kılacak değişik
likleri yapmak üzere çalışıldığını ifade ettiler. 
Halen, mevcut Emniyet Teşkilât Kanununa gö
re olağanüstü başarı gösterip, hayatlarını teh
likeye atan emniyet mensuplarına verilen mü
kâfat miktarını Sayın Bakan kâfi görmekte mi
dirler? Yapılacak değişiklikle bu miktarın ar
tırılması düşünülmekte midir? Sayın Bakan
dan bunları rica edeceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De

vamla) — Sayın üyemize gene şükranlarımı 
sunmakla sözüme başlamak istiyorum. Hakika
ten bu fedakâr arkadaşlarımıza verilen ikra
miye miktarları bizi tatmin etmemektedir. Ama, 
bunun üzerinde, tasarruflu bir bütçe önünde 
bir adımımız olmamıştır. Sayın üyemiz bize ce
saret vermiştir, .lütufta bulunmuştur; bunu da 
tetkik edip huzurunuza getirmek benim için 
zevkli bir vazife olacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. Sayın Müderrisoğlu, buyurunuz efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, sayın parlamanter arkadaşlarımız, 
gittikleri yerlerde, kendilerine intikal ettirilen 
İçişleri Bakanlığına ait meseleleri Sayın Ba
kana aktardıkları takdirde bu meselelerin Sa
yın Bakan tarafından tetkik ettirilmesi düşü
nülür mü? 

BAŞKAN — Bu gayet tabiî değil mi efen
dim? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan benim sormamda maksat var. 

BAŞKAN — Maksadınızı açıklayınız. Bu 
çok genel bir şey oluyor. Bütçe ile ilgili bir soru 
olamıyor iSayın Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Efen
dim bunun üzerinde hususi şeyler vardır, o 
bakımdan. 

BAŞKAN — Efendim, bunu Genel Kurulda ifa
de ettiğinize göre açıklamanız lâzım. Aksi tak
dirde özel olarak konuşunuz Sayın Bakanla. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Efen
dim, bize intikâl ettirilen ve bizlerce Sayın Ba
kana aktarılan, İçişleri Bakanlığına ait bazı 
meseleleri.. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu anlıyo
rum; yalnız, soru belli ve muayyen bir konu
da olur. Bunu ya İçtüzüğe uydurunuz veya özel 
olarak Sayın Bakanla görüşünüz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — İçtü
züğe uygun şekilde sorulmuştur. 

BAŞKAN — Değil efendim, benim takdiri
me göre değildir. Şayet bunu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ge
nelleştirilmiştir, hususi bir mesele.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bunu mü-
şalhıhas hale getirmeyecekseniz, Sayın Bakana 
tevcih etmeyeceğim efendim; takdir size ait. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ben 
sordum, eğer şahsi kanaatiniz olarak bunu tev
cih etmiyorsanız vebal size aittir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, bunu tevcih 
etmiyorum efendim. Mesele yok efendim, ve
bal benim olsun. Buyurunuz efendim, Sayın Ba-
şer. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan ben yarım saat evvel istemiştim. 

BAŞKAN — Affedersiniz göonedim efen
dim. Buyurun Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, son zamanlarda sarraf gibi bil
hassa zengin tüccarlarımızın dükkânlarına bas
kın yapılarak soygun yapılmaktadır. Bunlara 
tabanca, silâh verilmesi için İçtüzükte bir 
değişiklik yapılması düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, ce
vaplandırınız efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — 
Efendim, tabanca vesikası vermek muayyen 
şartlara bağlı kalmaktadır. Bu şartların, bu
gün için genişletilmesini düşünmemekteyiz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Zeki Adıyaman, buyurunuz efendim. 
MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (Adıyaman) 

— Anarşistlerle yapılan müsademede yarala
nan emniyet mensuplarına ikramiye verilmesi 
için gerekli çalışmalar yapılıp bir kanun ta-
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sarısının Meclise getirilmesi düşünülüyor mu? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — 

Efendim, bu gibi müsademelerde yaralanan em
niyet mensuplarının, tüzüğümüze göre - hatı
rımda yanlış kalmadıysa - 10 ilâ 15 maaş ka
dar ikramiye ile taltif edilmesi mümkün olu
yor ve yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

ISayın Asutay, buyurunuz efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan biraz geç oldu, 
Benim soracağım soruyu Sayın Nakiboğlu 

sordular; ama sorulan soruya Sayın Bakanın 
verdiği cevap tatbikatı büsbütün çıkmaza sok
tu gibi geliyor... 

BAŞKAN — Sayın Asutay, bir soruyu ve 
bir cevabı eleştiremezsiniz. Sorunuz varsa lüt
fen sorunuz. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 
31 . 7 . 1971 tarih ve 7/2806 sayıh Kararname
nin 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası; hastalık 
'halinde iş riski ve iş güçlüklerinin ödenmeye
ceğini mutazammındır; ama bir müsademe so
nucu hastaneye düşen arkadaşları «Hasta» ola
rak mütalâa etmek mümkün değil. Maliye Ve
kâleti ilgilileriyle yaptığımız görüşmelerde, 
müsademe sonucu yaralanan arkadaşlarımıza 
bu haklarının verilebileceği noktası vardı. 

Bu hâdise daiha açıklığa kavuşturulmamış-
tır. Yapılan bu tatbikat yanlıştır; bu husus
ta Vekâletin görüşü nedir? 

IBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — 

Efendim, bugüne kadar olan tatbikatımızda; 
bu gibi müsademelerde yaralananlarla normal 
hastalık hallerinde hastaneye yatanlar ara
sında bir tefrik yapılmaksızın bu ödenekler ke
silmekte ve ödenmemektedir. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Yan
lış.. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı efendim. 
ISayın Kenan Aral, buyurunuz efendim. 
KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 

Tunceli'de muihtelif kabileler oturduğu için 
sık sık hadiseler çıkar. Yerleşim ünitelerine 
uzak olan ve turizm önemi de günden güne 
artan Ovacık ilçesinde bir emniyet teşkilâtı 
kurulması zaruret haline gelmiştir ve mahallî 

idarelerce İçişleri Bakanlığına bu husus inti
kal ettirilmiştir. 

Ilçemizce bir emniyet teşkilâtının kurul
ması hususunda Sayın Bakanlık ne düşünür? 
Bu hususu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — 

Efendim, ilçelerimizde emniyet teşkilâtı ku
rulması bir plan ve düzen içerisinde gelişti
rilmektedir. Bütün ilçelerimizde emniyet teş
kilâtı kurmak amacımızdır, hedefimizdir ve 
hu gayret içerisindeyiz. 

Ancak, kaidromuzun yeterli olmaması ba
kımından kuracağımız karakolların da haki
katten vatandaşa hizmet götürecek niteliğini 
taşıması isteğimiz, bu hususta bizi teenni ile 
harekete zorlamaktadır. Talep olan ilçeleri
mizde - ki, birçok talepler mevcuttur - puanla
ma yapmak suretiyle, hakikî, objektif istatis
tiklerde dayanmak suretiyle yavaş ya-vaş teşki
lâtlarımızı kurmaktayız; Ama arz ettiğim gi
bi, bunlar objektif esaslara dayandırılmakta
dır; İlçede işlenen suç miktarı, ilçenin nüfu
su, ilçenin hudut durumu, - beyefendinin bu
yurduğu gibi - sekenesinin durumu iyi bir tet
kike tabi tutulmak suretiyle sonuçlandırılmak
tadır. 

Burada «Emir» olarak telâkki ediyorum; 
bu ilçenin durumu bir kere daha incelenecek 
ve bu objektif esaslar içerisinde sırasını ala
caktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

ıSayın Hatipoğlu, buyurunuz efendim. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Sayın Başkan, İçişleri Bakanlığımız, acaba -
diiğer bakanlıkların merkez temsilcilerinde ol
duğu gibi - vilâyet merkezlerinde bir «Merkez 
kaymakamlığı» ihdasını düşünürler mi, bunun 
için bir teşebbüsleri var mı? 

BAŞKAN — Bu soru ile ilgili hususları Sa
yın Bakan beyanlarında ifade buyurdular Sa
yın Hatipoğlu. 

Diğer sorunuzu lütfediniz efendim. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— özür dilerim. 
Diğer bir sorum; son atamalarda kadrosuz 

olarak atanan valilerin bulunduğunu istihbar 
etmiş durumdayız. Esasen birçok bakımlar-
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dan, maddî ve manevî bakımlardan yıpratılan 
hu yüce meslek sahiplerinin bilhassa vilâyet
lerde kendilerini muvakkat hissetmeleri za
rarlı olmaktadır. Hele hele bazı ordu merkez
lerinde valilik yapan arkadaşlarımızın öncelik
le bir kadroya kavuşturulması iktiza eder. 

Sayın Bakanın bu husustaki fikirlerini öğ
renmek isteriz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — 

Arz etmiş olduğum gibi, merkez kaymakamlık
larının kurulmasını ti İdaresi Kanunu, tasarı
sında, olmazsa özel bir kanun tasarısı sevket-
mek suretiyle bunu temin etmek kararındayız; 
çalışmalarımız bu yoldadır. İl İdaresi kanunu ta
sarısında bunu koymuşuzdur, ama eleştirisi Ba
kanlık içinde yapıldığında; «Acaba İl İdaresi 
kanunu tasarısıyle mi yoksa ayrı bir tasarı ile 
mi huzurunuza getirilmesi» hususu tartışılacak, 
ona göre gereği yapılacaktır. 

2 nci soruya cevap olarak; vekil valileri
miz mevcuttur. Demin de arz ettiğim gibi bun
lar istemediğimiz hususlardır, önümüzdeki 2 
ay içerisinde bunlar kararnameye bağlanacak 
ve telâfi edilecektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Bir sayın üyenin yazılı sorusu var, okutu
yorum of endim. 

Sayın Divan Başkanlığına 
Sayın İçişleri Bakanından aşağıdaki sorula

rın cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Çanekkale Milletvekili 

Mustafa Çalıkoğlu 
1. İlçe jandarma kumandanlıklarının, yüz

de üzerinden, subay ve astsubay miktarının 
açıklanması; 

2. Eksik olan subay kadrosunun ikmali 
için geçen yıla nazaran alınacak tedbirlerin 
açıklanması; 

3. Kaç ilçe jandarma kumandanlığında ta
şıt vardır, bunların kaç tanesi faaldir, faal 
almayanlar için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

(BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERÎT KUBAT _ 

Efendim, il jandarma kumandanlıklarımızda 
münhal mevcut değildir. İlçe ve bucaklarda 
mevcuttur. % 44 noksanla çalışıyoruz. Bunun 

miktarını şimdi adet olarak hatırlayamıyorum, 
ama arzu buyururlarsa yazılı olarak takdim et
meyi tercih ederim; hatalı bir rakam vermek
ten çekinirim. 

BAŞKAN — Soru cevajplandınlmıştır efen
dim. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
cevaplandırılmadı... 

BAŞKAN — Bu şekli ile cevaplandırıldı, ya
zılı olarak ta cevaplandırılacaktır efendim. 

ISaym Mehmet Seydibeyoğlu, buyurunuz. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Sayın Başkanım, silah taşıma ruhsatı ver
me hususundaki geçmişteki yanlış tatbikat 
ve bazan da politik baskılarla, yönetmelikte
ki şartlan haiz olmadığı halde silâh ruhsatı 
alabilmiş olanlan tespit etmek ve bu suretle 
yapılan adaletsizleri önlemek ve gerekirse 
haksız olarak ruhsat almış olanlann bu ruh
satlarını iptal etmek yönünden Sayın Bakan bir 
araştırma yapmayı zaruri görmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — 

Bu silâh ruhsatları hakikaten çok önemli ko
nularımızdan birisidir, üzerinde hassasiyetle 
durmaktayız ve işlemler şu şekilde tecelli et
mektedir: Vilâyette verilen silâh ruhsatlan 
her ay Vekâlete intikâl ettirilmekte ve Bakan
lığımızca üzerinde tetkikat yapılmakta, - bu-
yurduklan gibi - yersiz olanlar reddedilmekte
dir. 

Ancak, takdir Duyurulacağı veçhile, bu hu
susta tam ve yüzde yüz haklı bir tatbikat yapıyo
ruz demek fazla iyimserlik olacaktır. Ancak, 
Bakanlık olarak elimizden gelen bütün gayreti 
sarfetmekteyiz. Değerli vatandaşlanmız, par
lamenterlerimiz hakikaten bu kabîl haksız ola
rak verilen ruhsatlardan bizi mâlûmattar kı
larlarsa en büyük yardımlan olacaktır ve biz 
de gerekli alâkamızı ve hakikî vazifemizi daha 
ciddî şekilde yerine getirmek imkânını bul
maktan bahtiyarlık duyacağız. 

Ciddiyetle takibetmekteyiz, buyurduklan 
hususun hakikat tarafı vardır; idare amirliğim 
sırasında müşahade etmişimdir ve birçoklarını 
da iptal etmişimdir. O bakımdan arkadaşlan-
mm ciddiyetle bir kere daha alâkasını isteyece
ğimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular bitmiş
tir teşekkür ederim. 
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[Buyurunuz efendim. (Bütün sıralardan al
kışlar) 

ıSayın İsmet Hilmi Balcı, buyurunuz efen
dim. ıSon söz sizin oluyor. 

Saat 18,20, 
İSMET HİLMİ BALCI (Tokat) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sözlerime, aziz vatanımıza sessiz sedasız, 

vefa ve fedakârlık örneği ile hizmet veren va
li, kaymakam, bucak müdürü, vali muavini, 
kaJhraman Türk Jandarması ve fedakâr emni
yetçilerimizi saygı ile selâmlıyarak başlıyo
rum. 

[Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı
nın, emniyet ve asayişin temini görevi yanın
da yurdun kalkınmasında çok önemli hiz
metleri ifa ve ihtiva ettiği mâlûmuâlileriniz-
dir. Nitekim, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. 
malhallî idareler, iller idaresi, Nüfus Genel Mü
dürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü gi
bi memleketin ve milletin çok hassas, çok âcil 
ve çok önemli giörevlerini üzerine almıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu kadar önemli gö
revlerin yerine getirilmesi ancak güçlü bir ida
re tarafından mümkün olabilecektir. 

Toplumumuzu hızlı ve dengeli bir kalkın
ma sayesinde daJha yüksek bir hayat seviyesi
ne kavuşturmak, çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaştıracak olan çeşitli reformları biran önce 
tahakkuk ettirmek, günümüzde Devletin en 
büyük görev ve sorumluluğu haline gelmiştir. 
Bu ise, her şeyden önce güçlü ve disiplinli bir 
icra organına sahibolmayı mecbur etmektedir. 
Bu da her şeyden önce Devletin ve Hükümetin 
temsilcisi olan vali ve kaymakamların görev 
ve yetkilerini yeniden gözden geçirmek ve 
her halükârda geniş yetkilerle teçhiz etmek 
gereğini düşündürmektedir. 

ISayın milletvekilleri, bu kadar önemli gö
revler yapan, yapmasını önerdiğimiz ve bekle
diğimiz kimseleri de mutlaka ve elbette onare 
etmek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, gelişmekte olan yur
dumuzda hizmetlerin görülmesinde, insanuı 
yöneticinin, yani liderin büyük önemi vardır. 
Vali ve kaymakam müessesesini bu amaçla can
lı ve başarılı olarak ayakta tutmak gerekir. 

Vatan sevgisi ve hizmet aşkı en büyük il
ham kaynağı olan Türk idarecisini, Personel 

kanunlariyle maddeten çok, manen yıpranmış 
bulunuyoruz. Bugüne dek vatanına hizmet et
mek duygusuyla birçok imkânsızlıklara göğüs 
geren Türk idarecisi, Personel kanunlariyle 
büyük bir moral çöküntüsüne uğramıştır. Tu
na boylarından, Arap çöllerine kadar devleti
nin ismini sağlam eserlerle perşinleştiren Türk 
idarecisi gittikçe gelişerek bir bilgi ve ar
tan bir vatan sevgisiyle Cumhuriyetimizin en 
küçük eserinden, en büyük eserine kadar kat
kıda bulunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu duruma göre mülM 
idare amirlerinin durumunun Sayın Bakanlıkça 
derhal gözden geçirilip, biran evvel ıslah edil
mesi ve bu konuda gerekli kanunların biran ön
ce Yüce Meclise getirilmesi gerekmektedir. Her 
şeyden önce, sayın sözcülerin de ifade buyurduk
ları gibi, mülkî idare amirleri bir sınıf halinde 
birleştirilmeli, yine sayın sözcülerin belirttiği 
gibi, hiçbir zaman başka anlamda kullanmıyo
ruz, ama genel idare hizmetleri içerisinde bir kâ
tiple bir valinin aynı şekilde yer almasının sa
kıncaları Personel Kanununun şu kısa tatbika
tında kendini göstermiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, bizim önerimiz, mülkî idarenin 
bir sınıf halinde ve yurdumuzun kalkınma çabası 
içerisindeki ve anarşik olayların bu kadar ehem
miyet kazandığı şu anda, sorumluluk verdiğimiz 
idarecilerimizi tefrik ederek onları onore ede
cek bir taslak halinde tasarının Yüce Meclise 
gelmesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada valilerimi
zin durumu hakkında da bir - iki görüşümü be
yan edeceğim. Valilerin atanmaları sabit ve ob
jektif kıstaslara bağlanmalıdır. Mesleğin ana-
kaynağı kaymakamlıktır. Bu kaynağı onore et
mek ve bunlara ümit bağlatmak veya bunlara 
ümit vermek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, Sason Kaymakamının 
Numune Hastanesinin Başhekimliğine getirile
ceğini söylediğim: zaman, Yüce Mecliste bir 
gülme veya acayip bir his belirir, ama Edebiyat 
Fakültesi mezunu her hangi bir kimsenin mü
him bir vilâyetimize vali olarak tayin edildiğin
de, hiç kimsenin aklından bir şey geçmez. 

Binaenaleyh, mesleklerin ve sanatların mu-
hassalası olan idare, bilgi ve sanatın beraber yü
rütülmesi gereğinde olan kudretli insan olması 
gereken valinin, lalettayin mesleklerden veya 
kimselerden olmaması ve bilhassa anakaynak 
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olan kaymakamların her meslekte olduğu gibi, 
her hangi bir meslekte ilk basamağına ayak atan 
bir meslektaş, o mesleğin en yüksek derecesine 
veya rütbesine çıkmak ister. Anakaynak olan 
kaymakam arkadaşların da bu ümitlerini kapa
mamak gerekir. 

Valilerimizin - arkadaşlarımızın da belirttiği 
şekilde - idareye has bir teminata kavuşturul
masını talep etmekteyiz. Ayrıca, valilerimize ek 
gösterge olarak verilen artı 50 ve artı 200 ün, 
artı 200 olarak topyekûn bir bütüne getirilmesi 
ve Hakkâri Valisiyle, Bursa Valisi veya Siirt 
Valisiyle istanbul Valisinin görev ve sorumlu
lukları bakımından hiçbir farkı olmayacağı, bi
rinin diğerine nazaran her hangi bir olayda da
ha büyük sorumluluk taşıyacağını düşünerek, 
artı göstergenin tümünün 200 e iblâğı gerekmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer arkadaşlarım da 
bahis buyurdular, merkez valiliği artık ıslah 
edilmelidir. Merkez valiliğinin kaldırılması ta
lebi demokratik idarelerde imkânsız bir şeydir. 
Zira, valilik bugünkü il idaresi Kanununda da 
bir meslek olduğu kadar, siyasî bir görev oldu
ğuna göre, her grubun kendine göre bir görüşü 
olacaktır. 

Binaenaleyh, merkez valilik müessesesi kala
caktır, ancak bu ıslah edilerek kalmalı, bir taş
ra vilâyetindeki vali ile, merkeze ahnan vali 
arasındaki bugünkü uçurum kaldırılmalıdır. 
Anadolu'nun (A) vilâyetindeki vali olan insanın 
arabası, her türlü «honorable» müessesesi var
ken, merkeze birden bire bir sıra adamı ola
rak, genç ve enerjik yaşta, kendisinden istifade 
edilmez, itilmiş bir adam olarak bulundurulması 
arkadaşlarımızı ıztırap içine garketmektedir. 

Binaenaleyh, merkez valilerini, şahsan kana
atine göre, evvelâ tüm bakanlıkları temsil eden 
ve 30 - 40 yıl bu memleketin hizmetinde tecrübe 
sahibi olan merkez valilerini evvelâ planlama 
müessesesinde memleketin beşer yıllık planları
nın tespitinde ve yürütülmesinde iyi bir müşavir 
müessesesi olarak kullandırılmak ve yine, mer
kez valilerimizden her bakanlıkta kendisinden 
istifade edilir birer müşavir olarak istihdam 
edilmeleri gereğini öneriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Ba
kanımıza soru olarak yöneltildi ve kendileri ce
vap verdiler. Gerçekten merkez kaymakamlığı 
bambaşka bir müessesedir. Bir ilde, ilçe köyleri 

hizmet bakımından merkez ilçenin köylerine na
zaran daha üstündür. Zira, her ilçe kaymakamı 
kendi köylerine tesahübetmekte, vali ise, bütün 
ilçelerin bütün köylerine beraber tesahup etmek
tedir. 

Bu arada merkez ilçelerinin problemleri sa
hipsiz kalmaktadır. Bu bakımdan, merkez kay
makamlığının ihdası hem görevlerin ifası bakı
mından, hem de artık sınıf üstü kazaların veya 
kıdemli kaymakam arkadaşlarımızın bir noktada 
terfi ve istihdamı bakımından tıkanmalarını bir 
dereceye kadar Önleyebilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Balcı, süreniz doldu efen
dim, tamamlayınız. 

İSMET HİLMİ BALCI (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkanım. 

Yurdun hizmetinde en ileri karakolda çalı
şan kahraman jandarmamızın durumu düne na
zaran iyi ise de, bugün yine büyük feragatla 
çalıştıklarını şükranla belirtmek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın hiçbir yerin
de Türk jandarmasına verilmiş kanunî bedava 
görev verilmemektedir. Kanunlarla yüklediği
miz birçok külfetler jandarmamızı yıprattığı 
gibi, birçok hizmetlerin de normal olarak ifası
nı gayri mümkün hale getirmektedir. 

Binaenaleyh, jandarmamıza verilmiş olan 
imkânların daha da artırılması kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, müsaadenizle kısaca emniyet 
hizmetlerinden bahsetmek isterim. Sayın Baka
nımızdan istirhamımız, son zamanlarda - arka
daşlarımızın da belirttiği şekilde - sebepsiz na
kil ve tayinlerle moral çöküntüsüne uğramış 
olan emniyet mensuplarımızın bu morallerini es
ki bir emniyetçi olarak Sayın Bakanımızın ıslah 
etmesi ve yine sayın arkadaşlarımız tarafından 
kendilerine tevcih buyurulan haklı olan şikâ
yetlerini de kanunlarla veya tüzüklerde, tali
matlarda ıslah edilerek Türk emniyetinin ve 
emniyetçisinin bugünkü özel ve önemli durumu
nu ıslah etmelerini istirham ediyoruz. 

Ayrıca, Polis Yardım Sandığının mecburî ve 
kanunî sigorta haline getirilmesi talebimiz var
dır. Polis için eğitimin büyük önemi inkâr edil
mez bir hakikattir. Eğitim sitesi çeşitli neden
lerle geciktirilmiştir. Bu eğitim sitesinin de bir 
an evvel ikmal edilerek Türk polisine yararlı bir 
hizmet haline gelmesini öneriyoruz. 

Sayın Başkanım, saygılarımı ve teşekkürle
rimi arz ediyorum. 
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BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde kâfi dere
cede görüşme yapılmıştır. 

Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Şeraf ettin Yıldırım 
Ankara 

Yüksek Başkanlığa 

içişleri Bakanlığı üzerindeki müzakerelerde 
yeteri kadar parlamanter konuşmuştur. 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Yakup Çağlayan 
Çorum 

BAŞKAN — Efendim, okunan yeterlik öner
gelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuvorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

12.000 Personel giderleri 262 865 535 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 18 439 725 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.009 Hizmet giderleri 494 605 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 685 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve - taşıt 
alımları ve onarımları 10 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 47<î — 

20 . 2 

Bölüm 

1972 

Ura 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 209 522 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 158 035 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 8 483 896 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü büt
çesinin bölümlerini okutuyorum : 

(A/l) Cari harcamaları 

12.000 Personel giderleri 853 041 869 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 100 752 255 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 050 132 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 004 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 13 163 733 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 24 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 259 665 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 17 212 335 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) Jandarma Genel Komutanlığı 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı 
bütçesinin bölümlerini okutuyorum : 

(A/l) Cari harcamaları 

12.000 Personel giderleri 482 867 190 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 329 903 260 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 650 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 231 771 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 20 945 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 18 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 13 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu suretle İçişleri Bakanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel 
Komutanlığının 1972 yılı bütçeleri kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

II — BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Şehir eşkıyasına karşı mücadelede bü
yük bir vazife duygusu ve vatanseverlikle görev 
yapan polis memurlarına ve sıkıyönetim görevli
lerine Millet Meclisinin takdir duygularının, ha
len hastanede yatan yaralılara geçmiş olsun di
leklerinin ulaştırılmasına dair Grup Başkan ve 
Başkanveküleri ile aynı mealde bulunan Giresun 
Milletvekili Hidayet İpek'in önergeleri 

BAŞKAN — İki önerge vardır, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Şehir eşkıyasına karşı mücadelede büyük bir 
vazife duygusu ve vatanseverlikle görev yapan 
polis memurlanna ve sıkıyönetim görevlilerine 
Millet Meclisinin takdir duygularının ve halen 
hastanede olan bir albay ile polis memurlarına 

geçmiş olsun dileklerimizin ulaştırılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

D. P. Grubu adına M. G. P. Grubu adına 
Konya Konya 

Özer Ölçmen Vefa Tanır 
M. G. P. Grubu adına D. P. Grubu adına 

Konya Gaziantep 
İhsan Kabadayı Mehmet Kılıç 
BAŞKAN — Diğer önergeyi de okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anarşistlere karşı memleketin hürriyet ve 

selâmeti uğrunda verdikleri mücadele ve müca-
hedede hayatları pahasına kanun hâkimiyetini 
koruyan ve vazifeleri başında istanbul'da yara
lanan kahraman emniyet mensuplarına geçmiş 
olsun dileklerimizin iletilmesine delâletlerinizi 
saygıyle arz ederim. 

Giresun 
Hidayet ipek 
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BAŞKAN — Efendim, okunan her iki öner
ge de tevhidedilerek gereği Başkanlıkça yapıla
caktır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Efendim, bü
tün Türkiye'de, Türkiye Devletini koruyan bü
tün vazifelilere, yaralandıkları zaman teşekkür 
mü edeceğiz?. 

(«Oylayın, oylayın» sesleri...) 
HAYRETTİN HANAĞASÎ (Elâzığ) — Hu

dutlarda kaçakçıları kovalayan onbaşıya da te
şekkür etmek lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeleri oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, gereği Başkanlıkça yapı
lacaktı!. (Alkışlar) 

Gruplarca hasırlanmış ortak bir Önerge var
dır, okutuyorum : 

Başkanlığa 
Müzakeresini yaptığımız İçişleri Bakanlığı

nın bütçesinin hitamında Dışişleri Bakanlığı 
bütçesinin müzakeresine geçilmemesini ve otu-

•flı.ı—awa 

rumun kapatılarak 21 Şubat 1972 Pazartesi saat 
09,00'da toplanılmasını arz ve rica ederiz. 

A. P. Grubu adına C. H. P. Grubu adına 
izmir İstanbul 

Ali Naili Erdem Necdet Uğur 
M. G. P. Grubu adına D. P, Grubu adına 

Konya Gaziantep 
Vefa Tanır Mehmet Kılıç 

BAŞKAN — Efendim, okunan ortak öner
geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kabul buyurduğu
nuz içişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Mü
dürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı büt
çelerinin milletimize, memleketimize ve Bakan
lığın mümtaz mensuplarına hayırlı olmasını, 
Başkanlık Divanı olarak temenni ediyor ve 
21 Ocak Pazartesi günü saat 09,00'da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 18,55) 

* • 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe K anunu tasanaına verilen arak oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 230 

Kabul edenler : 228 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 212 

Açık üyelikler : 8 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oaral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin U«Lu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHtSAR 
Mekmet Kıza Çerce! 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamameıoğlu 
Ali thsan Ulubahgi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğue Ay$ün 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Emin Pakaüt 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılma* 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

[Kabul 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülean 

AYDIN 
Nahiıt Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhamgil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
tbrahim Aytaç 
CSıhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroflu 
Kemal Eı̂ dem 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BlLECÎK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidm İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil tbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kümtay 
Ertuğrul Mat 

edenler] 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğkı 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önü* 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım. Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
AM Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafia Yıldırım 

EDİRNE 
ft\ıami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım; 

ERZURUM 
Sabahattin Arat 
Rasimı Cânisli 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet tsrnet Angı 
B. Sıtkı KaracaşeMr 
Orhan Oğu2 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönme» 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
1. Hüseyin tncioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan NaipoğJu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli" 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fcrsoy 
Hasan Güngör 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
I]hami Sancar 
Akgün Silıivrili 
îstmail Hakkı Tefeinel 
Naime llcbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yandımcı 
Lebit Yurdoğlu 

IZMlR 
Şevket Aclalan 
Burhanettin Asutay 
Münir Dal'dal 
Ali Naili Erdem 
Akm özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
ihsan Kabadayı 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlıı 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güiey 
Haımdi Mağden 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztraık 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birancioğiu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali GöMü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Kiıryas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karaka.3 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
İSTANBUL TRABZON 

Mehmet Ali Aybar Ekrem Dikmen 
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ADANA 
Ali Rıza GülMioğlu 
Melih. Kemal Küçükte» 
pepınar 
Emir H. Postaca 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nejvıza)t 'Günigör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbası 
İbrahim Cüceoğlu 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Raf-et Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menfderes 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 

[Oya katı 
BALIKESİR 

Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
ihsan Tombuş 
Ali NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
tlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samıet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

uyanlar] 
GAZİANTEP 

Ali İhsan Göğüs 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(I. Â.) 
Nizamettin Erkmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan Öz guner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz. 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar (B.) 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmailı 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas' 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
A. Turgult Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 

Muzaffer Fazlı Annç 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasd Osm a 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naibi Üner 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğ'lu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Necmettin Erfbaıkan 
a.) 
Mustafa Kııbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez (B.-
Möhmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
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MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşad 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şeviki Altındağ 
Abdulkadir Kermooglu 
Abdurrahün Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M Nuri Kod aman oğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

] 

• 

] 

] 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Kemal Şerısoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı (B.) 
Nafiz Yavuz Kurt 
(î. A.) 

Hüiseyân Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfük Fifkret Övöt 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
(Bşk. V.) 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kanıgal 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğiu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
M. 'Sabri Sözeri (î.) 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

[Açık Üyelikler] 

îursa 1 
Diyarbakır 1 
Mime 1 
Elâzığ 1 
Eüatay 1 

Kocaeli l 
Malatya 1 
Nevşehir ] 

Yekûn 8 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Veihıbi Melik 

UŞAK 
Âdlill Turtanı 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Raştürk 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Eeevit 
Ahmet Güner 

» • - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

44NCÜ BİRLEŞİM 

20 . 2 . 1972 Pazar 

Saat : 10,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri <Mille* Meclisi 1/569; Cumhuriyet Se
natosu 1/25) (Millet Meclisi S. Sayısı : 491; 
Cumhuriyet Senatosu & Sayısı : 24) (Dağıtma 
tarihi : 14 , 2 . 1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

«GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
XI. . — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında varolan değişikliğe da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi v 
Bü'tç^ Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/854; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi S. Sayısı 475; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 14.2.1972) 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
rapioruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/555; Cumhuriyet Senatosu 
1/12) (Millet Meclisi S. Sayısı : 476; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1972) 

(X) Açık oya sulunacak işleri gösterir. 

X 3. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe -ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 
1/18) (Millet Meclisi S. Sayısı : 481; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 17) (Dağıtma tari
hi : 14.2.1972) 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 14.2.1972) 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet 
Senatosu 1/21) (Millet Meclisi S. Sayısı : 483: 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarihi : 14.2.1972) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu, 
1/13) (Millet Meclisi S. Sayısı 485; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1972) 

X 7. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademile
ri 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/565; Cumhuri
yet Senatosu 1/27) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
482; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 26) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1972) 



X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 

ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıklar: tezke
releri. (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Sena
tosu 1/22) (Millet Meclisi S. Sayısı : 43 7> 
Cumhuriyet Senatosu S Sayısı : 21) (Dağıt
ma tarihi : 14.2.1972) 

X 9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/562; 
Cumhuriyet Senatosu 1/19) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 486; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
18) (Dağıtma tarihi : 14.2.1972) 

X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yıılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/568; »Cumhuriyet Sena
tosu 1/24) (Millet Meclisi S. Sayısı 490; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı 23) (Dağıtma tarihi: 
14.2.1972 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/17) (Millet Meclisi S. 
Sayısı. : 480; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
16) (Dağıtma tarihi 14.2.1972) 

X 12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/557, Cumhuriyet Senatosu 1/15) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 478; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 14) (Dağıtma tarihi : 14.2.1972) 

X 13. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/558; Cumhuriyet Sena
tosu 1/16) (Millet Meclisi S. Sayısı : 479; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 15) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1972) 

X 14. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/570; Cumhuriyet Se
natosu 1/26) (Millet Meclisi S. Sayısı : 489; 
»Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 25) (Dağıtma 
tarihi : 14.2.1972) 

X 15. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-t 
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/567; Cumhuriyet Se
natosu 1/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 488; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 14.2.1972) 

X 16. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/556; Cumhu
riyet Senatosu 1/14) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
477; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 13) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 


