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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Grenel Kurul
da 

1974 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerin
deki görüşmelere devam olunarak; 

Devlet Planlama Teşkilâtı; 
Devlet istatistik Enstitüsü; 
Danıştay Başkanlığı, 
Tapu ve Kadastro G-enel Müdürlüğü, 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri kabul 

olundu. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ve; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 malî yılı Büt-
re Kanunu tasarısının bölüm ve maddeleri onay

lanarak tümleri açık oya sunuldu; oyların ay
rımı sonucunda kabul olundukları bildirildi. 

5 . 4 . 1974 Pazar günü saat 9,30 'da topla
nılmak üzere Birleşime 5 . 4 . 1972 saat 01,15'te 
son verildi. 

Başkan 
Tekin Arıburıaı 

Kâtip 
Cumhurîbaskanınca S. 

Bahrine Vcok 
Ü. 

Başkan 
Başkanvekili 

Necip Mirkelâmoğlu 
Kâ-tip 

Kadtaononu 
Mehmet Camlıca 

Kâtip 
Burdu i' 

Ekrem Kobay 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senaitosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, küçük esnaftan götürü 
usulü ile vergi alınması hususunda Bakanlıkça 
ne düşünüldüğüne dair yazılı sora önergesi, Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/225) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesıi 
Yiğit Kö'ker'in, Umumî Mağazalar T. A. Ş. ile 
Osmanlı Bankası Ankara Şubesi müşavir avu

katlığına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa gönderilmiştir. (7/226) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
İsmail Kutluk'un, Tarımı Kredi Kooperatifleri
ne dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığına gönderilmiştir. (7/227) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'm, Hacettepe ve Atatürk Üniver
sitelerinde normal tıp öğreniminden sonra İn-
törn olan öğrencilere dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/228) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN : Tekin A n t a u n 

KÂTtPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 55 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
(1/65); Cumhuriyet Senatosu : (1/243) (S. Sa
yısı : 332) (1) 

A) MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam 
edilecektir. 

Bu salbah görüşeceğimiz bütçe Millî Savun
ma Bakanlığı Bütçesidir. 

Orunları adına söz isteyen arkadaşlarımızın 
isimlerini okuyorum: 

A. P. Grupu adına Sayın Ahmet Özmumcu, 
C. H. P. Grupu adına Sayın Saffet Ural, Mil
lî Birlik Grupu adına Sayın Haydar Tunekanat 
ve 'Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grupu adına 
'da Sayın Faruk Gürler. 

İlk söz, A. P. Grupu 'adına -Sayın Ahmet Öz-
mumcu'nundur, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU 
(Kütahya) — 'Sayın Başkan, sayın senatörler, 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin değerli mensupları; 
1974 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 

hakkında A. P. Grupu adına görüşlerimizi açık
lamak üzere huzurunuza gelmiş ıbulunuyorum. 

Sayıü senatörler; 
Yüksek Heyetiniz şu anda haşlayan müzake

relerle son derece 'önemli bir görev yapmaktadır. 
Konu Millî Savunma Bakanlığı Bütçesidir ve 
konu aynı zamanda bağımsızlığımızın şart ve 
garantisi olan millî savunmamızdır. 

Millî savunma demek Türk ıDevletinin beka
mı demektir. Türk Milleti çok uzaklar
dan gelmiş, çetin ve çeşitli tecrübelerden geç
miştir. Tarihin en büyükleri de dahil 16 

(1) 332 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

devlet kurmuştur. Sonuncusu; 'geçen Ekim ayın
da 50 nci yılını kutladığımız Büyük Atatürk'ün 
eseri Türkiye Cumhuriyetidir. Bunu ne şartlar 
içinde kurduğumuzu ve 'hangi 'mücadelelerden 
geçerek bugüne geldiğimizi hatırlatmaya lüzum 
yoktur. Türk Milletinin ibütün iyi niyet ve dav
ranışlarına rağmen, tarih boyunca düşmanları 
eksik olmamıştır. 

Sayın senatörler; 
Bizim millet ve Devlet olarak (bağımsızlığı

mıza, hatta 'mevcudiyetimize tahammül etme
yenler olmuştur. Türk Milleti; (bu düşmanlık 
dışarıdan geldiği zaman daima önleyebilmiş, 
varlığını devam 'ettirebilmiştir. Bizi dışarıdan 
fethetmenin zorluğunu tecrübe ile anlayan, bağ
lı olduğumuz ittifaklarla bunun imkânsız hale 
geldiğini gören ıbazı düşmanlarımız, İçimizde 
dost edinmek, Ikendi emirlerine vasıta olabile
cek hamiler Ibulmak çabasına girişmişler ve 
Türk Milletini içinden yıkmayı denemişlerdir. 
Bunun son örneğini çok uzak olmayan bir geç
mişte hep beraber yaşadık. Türk Ordusu bu du
rumda da görevini büyülk bir anlayış içerisinde 
yapmış ve 'memle'ke'ti, dışarıdan beslenen iç düş
manlarına karşı korumuştur. 

Sayın senatörler; 
Türk ordusunu kuvvet yoluyle yenmenin 

imkânsızlığını gören düşman, 'bu kere itibarını 
sarsmak saldırısına 'geçmiştir. Aziz ordumuzun 
itibarına gölge düşürülmek istenmekte. İçinden 
doğduğu, Ibir parçası olduğu milleti ile arası 
açılmak istenmektedir. Bu haince teşebbüs ve 
tecavüzlerde bulunanlar emellerine kavuşama
yacaklardır. Türk ordusunun itibarına Adalet 
Partisi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak 've Türk Milleti olarak dil uzatılmasına, 
gölge düşürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Mil
let ve ordu düşmanları 'bunu kesin bir şekilde 
(bilmelidirler. 
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Sayın senatörler; 
Bir memleketin millî savunması, dünya kuv

vet dengesi ve içinde yaşanılan çevreye göre 
ayarlanır, kıymetlendirilir. Dünyanın bugünkü 
durumu, kaydedilen bütün ilerlemelere rağmen, 
maalesef henüz ihtiyattı elden bırakmaya, millî 
savunmadan fedakârlıkta bulunmaya müsait 
değildir. Siyasî sahadaki gelişmeler ile silâh
lanma yarışı arasında izahı zor bir zıddiyet bu
lunmaktadır. NATO ülkelerinin tehdit ve teca
vüzü durdurduktan sonra müzakereyi başlat
mak yolundaki devamlı gayretleri ile Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı başlamıştır. 
Bunun ikinci safhası halen Cenevre'de devam et
mektedir. Yine NATO ülkelerinin ta Haziran 
1968'de ileri sürdükleri ve ancak Ekim 1972VL 
başlayabildi iki blok arasında Orta Avrupa'da 
karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi müzake
releri fazla bir ilerleme kaydetmeden devam 
etmektedir. Silâhların kontrolü alanında birçok 
anlaşmalar yapılmış, stratejik silâhların tahdidi 

mevzuunda Amerika 'Birleşik Devletlerinin te
şebbüsü ile. 'Sovyetler Birliğiyle girişilen ve ilk 
safhası bir anlaşma ile neticelenen görüşmele
rin ikinci ve daha önemli safhası yine Cenev
re'de devam etmektedir. NATO'nuıı destek ve 
teşebbüsü ile Federal Almanya Doğu Avrupa 
ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirmiş ve de
tant (yumuşama) havasına büyük bir katkıda 
bulunmuştur. 

Sayın senatörler; 
Bütün iddia ve ithamlara rağmen, 25 nci yı

lını daha geçen ay kutladığımız Kuzey Aatlan-
tik Anlaşması, barışçı bir ortak savunma örgütü 
olduğunu dost ve düşmanlarına kabul ettirmiş
tir. 

Siyasî durum re değerlendi rai e bu istikamet
te, memnuniyetle kaydedelim, ümit verici gö
zükmekle 'beraber, bir diğer vakıaya yakından 
göz atıldığında hu iyimserliği muhafaza etme
ye, hatta dehşete kapılmamaya maalesef im
kân yoktur. O da ekonomileri henüz orta çap
ta bulunmasına, kendilerine yönelmiş herhangi 
'bir teihdit ve tecavüz bulunmamasına rağmen 
Varşova Paktı ülkeleri ile onlarla işbirliği ya
pan bazı memleketlerin silâhlanma yolunda, ta
rihte emsali görülmemiş bir gayret içinde bu
lunması hususudur. Bu memleketler halen nor
mal şartların gerektirdiğinin çok üstünde ordu-

5 . 5 . 1974 0 : 1 

lan ayakta tutmakta ve öldürücü silâhlar seri
sine her gün bir yenisini daha katmaktadırlar. 

Sayın vsenatörler; 
Yetkililerce yapılan ve ilgili Devletçe henüz 

reddedilmemiş bulunan hesaplara göre Sovyet
ler Birliği 'bugün dahi bütçesinin % -M)'mı, mil
lî gelirinin c/c 15 - 20'sini askerî masraflara 
ayırmaktadır. Diğer Varşova Paktı memleket
lerinde durum bundan farklı değildir. 

Gerek konvansiyonel ve gerek nükleer silâh
lar alanında Sovyet ekonomisinin genel seviye
si ile orantılı olmayan yüksek teknolojik düzey
lere varılmış bulunmaktadır. Daha 15 yıl ön
cesine kadar tarihî karakteri itibariyle bir ka
ra devleti olan Sovyetler Birliği. 15 yıllık kı
sa bir devre içinde 2 nci Deniz Filosunu meyda
na getirmiş ve bir dünya puissane'ı (kudreti) 
haline gelmiştiv. Halen 100Ti nükleer ve bunlar
dan 53Ti füzelerle donatılmış olmak üzere, 400'e 
ya'km denizaltısı 'bulunmaktadır. 

Yalnız Kara Denizde bunlardan 45'i .bulun
maktadır. '20'şer 'bin tonluk modern Moskova 
Leningrat Helikopter taşıyıcısından (ki. Ilım
lardan biri devamlı olarak Akdenizde, diğeri 
Karadenizde bulunmaktadır") 40'ar bin tonluk 
Kief ve 'Minsk uçak .gemileri Karadeniz tersa
nelerinde inşa edilmektedir. Bunlardan birinci
sinin 1976, ikincisinin de 1978 de hizmete girme
si beklenmektedir. Daha 10 yıl öncesine kadar 
Akdenizde mevcudiyetine rastlanmayan Sovyet 
d'-miz fihr-.u. bugün ünite itibarîyle 6 nci filo
yu goçm;ş buh.ınrnnktadır. Geçen Elsim Or
ta - Doğu krizi sırasında aynı denizdeki Sovyet 
donanması 75 üniteye kadar yükselmiştir. 

Sayın senatörler, 
Kıtalararası nükleer başlık taşıyan füzele

rin sayısında 1 600 rakamına ulaşmakla Sovyet
ler Birliği sayı itibariyle Amerika. Birleşik Dev
letlerini geride bırakmıştır. Bunlara ilâveten 
menzilleri 1 200 - 2 800 mil arasında değişen ve 
NATO ülkelerinde eşi bulunmayan orta menzil
li İBBM, BRBM füzelerini kaydetmek gerekir. 
Ayrıca denizden atılabilen füzeler bakımından 
da Sovyetler 'Birliği arsenali 600'ü geçmiştir. 
Uçak ve tank rakamları ise 'baş döndürücüdür. 

Amerika Birleşik Devletlerinin ve NATO' 
nun bu kuvvet karşısındaki tek üstünlüğü kali
teden ve teknikten ileri gelmektedir. 
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Şimdi insan ister istemez, «Bu silâhlanma, 
bütün (bu gayretler neden?» diye sormak zorun
luluğunda kalıyor. 

Sayın senatörler, kısaca çizmeye çalıştığı
mız dünyanın genel durumu budur. Daha yakı
na '.gelelimi. GVI e mi ek e tim iz i çevreleyen bölgeye 
ıgöz atılınca, manzara maalesef daha da düşün
dürücü, daha da dikkatli olmaya davet edici 
,maihiyettedir. Türkiye hiçbir devleti kendisine 
düşman olarak görmemektedir; fakat Türkiye 
hiçibir devletin, İh ele y^akın ülkelerin silâhlanma
larına karşı (bigâne kalamaz. Bulunduğumuz 
bölge, üzüntü ile ifade edilir ski, bir silâh depo-
ısu haline getirilmiş ve getirilmektedir. Bunun 
en yakın ve savunmamız bakımından en önem
li dersler çıkarılması -gereken örneğini Ekim 
1973 son Orta, - Doğu .krizinde ıbuluruz. Bu harp
te teknoloik (bilhassa elektronik) alanda «sürp
riz sayılabilecek (bazı yeni silâh ve nitodlar kul
lanılmıştır ve yine bu harpte yalnız bir ülke
nin üç ihaftalık kısa bir zaman içinde 1 200 tank 
kayibeftiği tespit edilmiştir. Bunlar göz yu
mul amayacak gerçeklerdir. 

Bulunduğumuz bölge dünyanın (kritik bir 
Ibölgesidir. Bu, bize rağmen böyledir. Bu vakı
ayı değiştiremeyeceğimize, memleketimizin bu
lunduğu yerin icaplarını reddedemeyeceğimize 
ve sırtımızı olaylara çevirmekle onları def ede
meyeceğimize göre gerçekçi olmak, gereken ted
birleri almak mecburiyetindeyiz. 

Sayın senatörler; 
İşte 'bugün bu tedbirleri görüşüyoruz. Millî 

alanda, savunmamız için gereken her türlü fe
dakârlığı yapacak, ordumuzun ihtiyaçlarını kar
şılamaya çalışacağız. Güvenlik olmadıkça kal
kınma olamaz. Bu millî gayretlerimizi mütte
fiklerimizin gayretleri ile birleştirerek ortak sa
vunmamızı geliştireceğiz. Günümüzün dünyası 
siyasî alanda olsun, ekonomik alanda olsun, 
(bilhassa savunma alanında olsun 'bir dayanışma 
ve işjbirliği dünyasıdır. Türkiye bu alanda ter
cihini yapmış ve yerini seçmiştir. Batı dünya
sının bir parçası, NATO'nun ve COENTO'nun 
bir üyesidir. Bu vesile ile NATO'ya, ittifakla
rımıza olan (bağlılık ve inancımızı ibir kere da
ha beyan etmek isteriz. Bizi NATO'dan ve Ba
tıdan uzaklaştırmak yolundaki gayretlerin he
defleri malûmdur. Bunlar muvaffak olamaya
caklardır. Türkiye'yi yalnız ve zayıf bir hale 

getiremeyeceklerdir. Buna müsaade edilmeye
cektir. Hükümeti hu konuda uyanık bulunma
ya davet etmek isteriz. 

Sayın senatörler, 
Bu genel görüşten, görüşlerimizi arz ve ifa

de ettikten sonra şimdi müsaadenizle Silâhlı 
Kuvvetlerimizi yakından ilgilendiren bazı ko
nulara dokunacak, temennilerimizi ifadeye çalı
şacağım. 

Silâhlı Kuvvetlerde eğitim ve eğitim mües
seseleri nasıl olmalıdır? Bu konudaki düşünce
lerimizi kısa kısa arz edeceğim. 

Sayın senatörler, bugün dünyada muhak
kak ki, helkesin asgarî ibir lisan •bilimesi gerek
mektedir. Bir insan için 'bir lisan bile 'bugünkü 
ortamda yeterli değildir. Silâhlı Kuvvetlerde 
bu husus kendini çjok daha fazla .'hissettirmekte
dir. Bu nedenle diyoruz ki, Silâhlı Kuvvetlerin 
ilk eğitim ünitesi olan .askerî liseler mutlak ve 
mutlak kolej haline dönüştürülmelidir. Bundan 
sayısız faydalar vardır. Bunu (temenni etmekte
yiz. Bakanlığın (bu hususu nazarı itibara alma
sını da arzu etmekteyiz. 

Harp okulları her üç kuvvetle mevcudol-
makla beraber, Silâhlı Kuvvetlerin temel bilim 
yuvalarıdır. Silâhlı Kuvvetlerin 'bu harp okul
larının bir üniversite haline dönüştürülmesinde, 
bilhassa öğretim sürelerinin dört seneye çıka
rılmasında sayısız faydalar olduğunu beyan edi
yoruz. Bu salhada çalışmaların olduğunu duy
duk, bundan memnun olduğumuzu da burada 
beyan etmek isterim. Böylece, raporda da belir
tildiği gibi, Silâhlı Kuvvetler içerisindeki tek
nik eleman sıkıntısı kendiliğinden ortadan kal
kacaktır. 

Bugün harpler birdenbire başlamaktadır. 
Bugün harpler her an hazır 'olmayı gerektirmek
tedir. Seferberlik eğitimlerinin, yedek subay, 
yedek erat eğitimlerinin sık sık yapılmasında 
fayda mütalâa etmekteyiz. Her ne kadar bun
lar bugün yapılıyorsa da, teknoloik imkânların 
ilerlemesi, yeni yeni silâhların gelişmesi bakı
mından bunların sık sık ve muhtelif bölgelerde 
yapılmasında sayısız faydalar vardır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri 'manısuplarmın gö
revlerini huzur içimde yapaıbilmeleri için ge
rekli tedbirler alınmalıdır. Bu 'husustaki düşün
celerimizi kısaca arz etmek isterim. 

Muhterem senatörler, Silâhlı Kuvvetlerde 
ya ödemeler yapılmaktadır. Bu yan ödemeler 
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birleştirilmeli, «Silâhlı «Kuvvetler ödeneği» ola
rak verilmelidir. 

Tayın bedellerinin artırılacağı raporda belir
tilmiştir. Bunun biran evvel artırılması gerek
mektedir. Tayın bedelleri günün şartlarına uy-
durulmalıdır. Bugün ödenen miktarın çok az 
olduğunu, uzun bir süre önce tespit edilmiş bir 
miktar olduğunu, "bunun bugün bir kıymet ifa
de etmediğini arz etmek isterim. 

Muhterem senatörler, Silâhlı Küvetler per
soneli çoğunlukla mahrumiyet bölgelerinde ça
lışmaktadır. Çok azı diğer yerlerde çalıştığı hal
de % 80'i mahrumiyet bölgelerinde çalışmakta
dır ; ama buna rağmen Silâhlı Kuvvetlerde mah
rumiyet ödeneği ödenmez. Biz diyoruz ve temen
ni ediyoruz ki, kanunlarda belirtilen mahrumi
yet ödeneği mutlaka ödenmelidir. 

Temininde güçlük zammı Silâhlı Kuvvetleri
mizde ödenmez; ama orduya gelen de yoktur, 
kadrolar doldurulamamaktadır. İhtiyaç fazla
dır. öyleyse temininde güçlük zammı Silâhlı 
Kuvvetlerde mutlaka ödenmelidir. 

Raporda da belirtilmektedir, teknik perso
nel temin edilememektedir. Öyleyse temininde 
güçlük zammı Silâhlı Kuvvetlerde mutlaka 
ödenmelidir. 

Sayın senatörler, Bütçe Karma Komisyonun
da (Sayın Bakan, «k'onutlar hakkında «Mevcut 
konutların ihtiyacın ancak % 18 - 20'sini karşı
layabildiğim» beyan ettiler. 

Biz diyoruz iki, mahrumiyet bölgelerinde ça
lışan Silâhlı Kuvvetler personeli moral bakımın
dan, çalışma (bakımından konut ihtiyacını hisset-
memelidir. Konut, Silâhlı Kuvvetler personeli
nin % lOO'üne yakın bir miktarına erişmelidir. 
ıSayııı Bakanın ve Bakanlığı ıbu sahada gerekli 
çalışmaları yapacağına inancımız olduğundan, 
bu hususu belirtmek isteriz. 

Sayın senatörler, Ordu Yardımlaşma Kuru
mu hakındaki kanaatlerimizi arz etmek iste
rim. 

Malumları olduğu üzere, Türk Silâhlı Kuv
vetleri personeli, 205 sayılı Kanunla kurulan 
Ordu Yardımlaşma Kurumunun ta'biî üyesidir-
ler. Bu kanunun 17 nci madesi, tabiî ve geçici 
üyelerin kimler olduğunu açıkça belirtmişlerdir. 
Tabiî üyelerin maaşlarından bu maksatla her 
ay bir miktar kesilir. Emeklilik vesair sebep
lerle ayrıldıklarında bu kurumla ilişkileri ke

silir. Oysa ki, kurum, adından da anlaşılacağı 
üzere bir sosyal yardımlaşma ve Sosyal Sigor
talar Kurumudur. Hususî hukuk hükümlerine 
taibi, idarî muhtariyete ve hükmî şahsiyete sa
hiptir. Malî varlığı ise, üyelerinin aidatları ve 
bu aidatların kurumca nemalandırılmasmdan 
ibarettir. 

Bu nedenle diyoruz ki, kurum, tabiî üyele
rine emeklilik maaşı bağlamak için imkânları 
araştırmalı ve îbu imkânları temine çalışmalı
dır. 

Elbette ki, 205 sayılı Kanun Türk Silâhlı 
Kuvvetleri personeline birçok imkânlar sağla
maktadır. Ancalk, bu emeklilik imkânını da sağ
larsa, Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline karşı 
kurum tam görevini yapmış olacaktır. 

Burada, bir gazeteden üzüntüyle okuduğu
muz bir haberden bahsetmeyi uygun görüyo
ruz. 

Muhterem senatörler, evvelki günkü «Yeni 
Ortam Gazetesi» nde llhami Soysal'm Ordu 
Yardımlaşma Kurumu ile ilgili ve /bilhassa Or
du Yardımlaşma Kurumunu kendisine hedef 
alarak Türk Silâhlı Kuvvetlerinde bölücülük 
yapan, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kışkırtıcı
lık yapan bir yazısını esefle okuduk. Sayın Ba
kanın bu yazıyı okumasını ve bu yazı hakkın
daki düşüncelerini bu kürsüden kamuoyuna 
açıklamasını temenni etmekteyiz. 

Yazı üzücüdür. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
üyesi bulunduğu ve 205 sayılı Yasa ile kurulan 
Ordu Yardımlaşma Kurumu bütün üyelere 
eşit muamele yapmaktadır. Buna inanıyoruz. 
Bu inancımıza rağmen, Sayın Bakanın bu 
kürsüden bu yazı hakkında gerekli açıklamayı 
kamuoyuna yapmasında Türk Silâhlı Kuvvet
leri bakımından büyük faydalar olduğu ka
naatimizle kendilerinden bumu rica ediyoruz. 

Sayın senatörler, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
bütün yeniliklerde bu memlekette öncü olmuş
tur. Bugüne kadar Türk Silâhlı Kuvvetleri 
her türlü yeniliği memlekete getirmiştir. Aııa-
yaisamızın 60 ncı maddesi, «Yatan hizmeti, her 
Türkün hakkı ve ödevidir. 

Bu ödevin. Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu 
hizmetlerinde ne şekilde yerine getirileceği 
kaınunla düzenlenil-.» demektedir, 

Bu hususta bir hayli konuşmalar olmuş
tur, zaman almamak bakımından durumu arz 
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etmiyorum. Ancak, sayın Hükümetin ve sayın 
Bakanlığın, Ana yasanın 60 neı maddesinin 
ışığı altında hazırlanacak kanun tasarısını bi
ran evvel Yüee Meclislere getirilmesinde sayı
lamayacak kadar faydalar varıdır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri personeli süreleri 
ıdolduğu veya kadrosuzluk nedenliyle 45 - 50 
yaşlarımda normal olarak emekliye sevk edil
mektedir. Kanımızca, 45 - 50 yaş araısı insan 
ömrünün en olgun yaşlarıdır. Bu yaşlarda 
emekliye sevk edilen kişilerin kadrosuzluk 
'vıeya süre dolma nedeniyle Silâhlı Kuvvetler-
ıdeın emekliye sevk edilen kişilerin diğer sektör
lerde kullanılmasında fayda mütalâa etmekte
yiz. Bu hususta Bakanlığım ve Hükümetin ne 
»düşündüğünü öğrenmek isteriz. Bundan s'onra, 
bu giilbi hayatlarının en olgun çağın'da olan 
kişilerden istifade etme imkânı bulunacaktır. 

'Sayın senatörler, millî harp sanayii ku
rulmasında gerçekçiliği gözdem kaçırmıamak ve 
kurulacak sanayiinin aynı millî ekonomiye kat
kıda bulunacak şekilde planlanması gerekmek
tedir. Kalbul etmeliyiz M, harp sanayii yalnız 
•başına kurulamaz. Sanayiin bir 'dalıdır. Pet-
ro - Kimya, Demir - Çelik gübi yan sanayiin 
ide olması lâzımidır. Teknoloji devamlı olarak 
ilerlemektedir. Bu nedenlerle harp sanayiinin 
'kurulmasına, en kısa zamanda başlanmalıdır. 

'Hava Kuvvetleri ve Bonanma Yakıtlarının 
güçlendirilmesi yolundaki her türlü gayreti 
Adalet Partisi olarak müspet karşılamakta
yız. Bu da büyük çapta, millî sanayiimizin bir 
dalı olan harp 'sanayiimizin geliştirlilmesinde 
yardımcı olacaktır; buna inanıyoruz. 

iSayııı senatörler, Bütçe Kanunu Komis
yonda konuşulurken bu kanunun 1 nc-l mad
desi gereğince, bütün dallarda olduğu gilbi, 
Millî Savununa bütçesinden de % 1 kesünti ya
pılmıştır. Tahmin ediyorum bu miktar 135 
milyon kadar tutmaktadır. Silâhlı Kuvvetler 
bugünedek Yüce Meclislerden biçlbir istekte 
Ibulunimamıştır. Bütün bütçeleri yapılırken, 
daima tasarruf a riayet etmişlerdik; bize şunu 
verin dememişlerdıir. Yüce Meclisler lütfetti-
lerse Silâhlı Kuvvetlere verilmiştir. Öyle ise, 
diğer yerlerde kesilmesine rağmen, Silâhlı 
Kuvvetlerin ve Millî Savunlmanın bütçesindeki 
bu ;% 1 kesintiye tekabül eden 135 milyonun 
tekrar bütçeye ithalinde fayda mütalâa ettiği

mizi belirtmek isteniz. Anayasa gereğince 
Yüce Senaltjoda gelir artırıcı tedbirler almak 
yetkimiz yoktur. Bütçe tekrar komisyona git
tiği zaman Hükümetin ve Bütçe Komisyonu
nun bu durumu nazarı itibara almasını dile
mekteyiz. 

Sayın senatörler, ordular siyasete itilirse 
yıpranırlar. Zira, ordularım alternatifleri yok
tur. Biz, Adalet Partisi olarak bugüne kadar 
demokrasiye candan bağlı Silâhlı Kuvvetle
rimizi politikanın dışımda tutmak için her 
ltürlü gayreti gösterdik. Bundan böyle de, 
Ibunun böyle olacağına inanıyoruz. Esasen 
Adalet Partisi felsefesi ve uygulaması kış
laya, orduya ve okula politika sokulmaması 
i^tıikâmetiııude gelişmiştir. Bu dileğimizin her 
zaman tatlbik edilmesini temenni etmekteyiz. 

ISayın senatörler, sözlerilme burada son ve
rirken 1974 malî yılı Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesinin Türk Milletine, Büyük Ata
türk'ün deyimi ile zaferleri ve mâıziısi insanlık 
tarihî ile başlayan Kahraman Silâhlı Kuvvet
lerimize hayırlı ve başarılı olmasını şahsım ve 
Adalet Partisi Grupu adına temenni eder, 
Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederüm Sayın (")z-
mumcaı, 

Cumhuriyet Halk PartUşi. Grupu adına Sa
yın Saffet Ur al, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SAFFET UKAL 
((Bursa) — Sayın Başkan, Cunıhuriydt Senato
sunun sayın üyeleri, 

Millî 'Savunma Balkan /iğinin ve Silâ'Mı Kuv
vetlerimizin seçkin temsilcileıli; 

ıCumhuııiyeit SeiılatoSu G. H. P. Grupu adına, 
WrH malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçe
si İle iılgilli tenkit, görüş ve dileklerlmiai suıı-
ımak üzere huzurunuzda buCumimaktayı'ın. Bu 
'velsiile ile hepinizi içten sevgi ve saygılarla se
lâmlarım,.. ; 

Değerli arfcadaşlarıım, 
8 yıldan berli Cumhuriyet Senatosu üyesi

yim. Bm 8 yıl içinde ısiamrıimfkii dördüncü kez
dir C. H. P. Grupu adına Millî Savunma Ba
kanlığı bütçieisi üzerindeki görüş ve tenlkütle-
riımizii, dülcFk'ei'iimıizi suniımalktayım. Bu bütçe
nin Bütçe Karina Komisyonundaki görüşülime-
si sırasında Ankara'da bulunmadığını lıçiin, he-
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ıi'iıııı için kötü bir raslantı nedeni ile lıaziir bu-
hınamanııştım. 

Görüşmeleri aradan bir müddet geçtikten 
sonra teknik olanak]anımızın yardımı ile band-
ıl ardan izleyebilmek fırsatını buldum. 

Her şeyden önce 'millî varlığımızın gittikçe 
•artan bir güven içinde sik^dürülmesihte çok 
olumlu güç katacağına inandığımız bir gözle
mi dile getirmek ve bundan C. H. P. Cumhu
riyet Senatosu Grupu olarak duyduğumuz kı<-
vaııcı belirtmek isterim. Gözlem şudur: 

Gerek bütçeyi hazırlayarak T. B. M.. M.'ire 
sunan Bakanlık ve Hükümet ve gerekse bütçe
nin bugün Yüce Senato önünde görüşülmesine; 
uzun, .yorucu, .bilinçli ve yetenekli çalışmaları ile 
katikıda bulunan Bütçe ve Plan Karma Kıomiıs-
yonumuzun değerli üyeleri ve nihayet 'bütçe
nin komisyonda görüşülmesi sırasında söz alan 
değişik siyasî partilere mensup veya bağımsız 
bütün sayın T. B. M. 31. üyeleri'; Millî Savunma 
polıü'dkasmın sap tanım ası, Silâhlı • Kuvvetleıi-
ınıiıziin «Türk yurdunu ve Cumhuriyetini koru
mak ve kollamak» ibaresıinıde manasını bulan 
assLî görevi, Devletimizin bağımısuzlıığını, sa
vunmasını ve bütünlüğünü daha da güçlü olarak 
«ağlamak için Türkiye Cunıihmi|yetiinin katıldı
ğı anıtlaşmalardan doğan ytilkümlülükl'eiıi anla
ma ve yerine getirmıe, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
.modern savaşların gerektirdiği şekilde daha 
barışta iken savaşa hazır asgarî standartlara 
eriştirilmesi ve yarının büyülk ve mutlu Türki
ye'sine ulaşabil!m/ek içtin uıhısal güvenlik ile 
ıckonomik kalkınma arasında dengeli bir kaynak 
tahsisi lâzım geldiği gibi temel konularda tanı, 
bir görüş ve anlayış birliği ve beraberliği için
dedirler. Bu birlik ve berabıeıiiğin Büyülk Mil
letimize güven ve mutluluk vereceği şüphesiz
dir. Dost olmayanlar ve saldırgan emeller beisı-
1 ey en. er, 'varsa, hesaplarını yenliden yapıacalk-
lar, düşünecekleridir. Kahraman Silâhlı Kuv
vetlerimiz de bu bilinçli birlik ve beralberJik-
ıten güç alarak görevlerini daha büyük bir ye
terlik ve etkinlUk içinde yapacaklardır. Göz-
lemleıimıiz budur, kıvancımız bundandır. 

Sayın Millî Savunma Bakanımızın Bütçe 
Karma Komisyonunda yaptıkları bütçe tak
dim konuşmalarını i'lgiyre ve güven duyarak İK-
•ledilk. Türkiye 25 yılını dclduran NATO itti
fakının 22 yıldan beri güçCü ve saygın bir üye-
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-sidir. İttifakın üyesi olan 15 devlet arasında it
tifakın hâli ve geleceği konusunda bi'rıtakım 
görüş ayrılıkları, 'değişiklik istekleri ve tartış
maları bulunması olağandır. Kurulduğundan 
bu yana gecen 25 yıl içinde ittifakın dünya ba
rışının muhafazasında çok öneımild ve çok etki
li rolü olmuştur. Bundan böyle de olacaktır. 
Dünya barışının sürdürülmesi için bütün dün<-
ya olay ve gelişmelerini olduğu gibi, itt)rfa(k 
içindeki gelişim eleri de dikkat ve uyaniM.uk ilcin
de izlememiz doğaldur. NATO'da millî varlığı
mız ve millî menfaatlerimizi koruyarak kal
makta devam edecek, vecibelerimizi titıizliikle 
yerine getireceğiz. İttifak içinde veya dışında 
siyasî ve askerî kuvvet dengesini bozacak bâr 
silâhlanma yarışını ona, taraf teşkil eden mil
letlerin ekonomik geCişmelerini olumsuz ola
rak etkileyecek bir tehlikeli tutum sayarız. 
İkaz ediyoruz, dikkati çekiyoruz. Zira, bu tür 
bir silâhlanma yarışının buna gidişen tarafla
ra bir faydası olmaz, başkaları faydaflanıtr bun
dan. Uyarılanınız falyda vermezse biz de, ilste-
ımeyerek de olsa silâhlanırız. Büyük Milletimi
zin millî varlığımı korumak ve süııdürmjek için 
maddî ve manevî hiçbir fedakârlıktan kaçın
madan göz bebeği olan Silâhlı Kuvvetlerini do
natarak güçlendireceğini dünya âlem bilim ell
idir. Olup b'ittileıre hiçbir zaman teslim olma
yan bir millî karaktere sahip olduğumuz taniir-
lere kanla yazılı bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin görevi erlini da

lla etkili bir şekilde yerine getiiıril'eibiilmesi içlin 
NATO içindeki müttefiklerimizden askerî yar
dım aldığımız bilinen bir gerçektir. Sürekli ol
mayan Kana'd a ve İtalya askerî yardıimları de-
ğinJmieye ve teşekküre elbette lâyi/ktir. Yine bi
lindiği gibi, NATO'nun kuruluşundan önce baş
layan A. B. D. Askerî yardım'1 arı 3,5 milyar 
doları aşmış bulunmaktadır. 1973 yıllında aldı
ğımız Amerikan askerî yardımı 6'9 milyon do
lardır. Federal Alman askerî yardımı da bor sü
reklilik göstermektedir. 1067 yılından beri alı
nan ve genellikle askerî millî sanayimizin ola
naklarımın artırılmasına harcanan Federal Al
manya askerî yardımları 268 milyon D. M. ba
liğ olmuştur. 1973 yılında bu dost ve müttefik. 
memleketten alman askerî yardım 67 milyon 
D. M.'tır. Müşterek bir savunma sisteminin da

ns 
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ha güç Ki üLması için yapılan bu askerî yardım
lar elbette'ki çok öuetmlitllir re teşekküre de
ğerdir, Hangi ödünler karşılığı yapılmUş olduik-
ları konuşumda evvelce bu kürsüden yapmış ol
duğumuz eleştirileri de unutmadan bu yardımı-
larun aksaması, azalması veya tamamen kesil
mesi 'Olanaklarım daima gözönünde bulundur<-
;ma*k zorunluluğundayız. Miillî askerî sanayıimıi-
zitı millî sanafyıimizle paralel olarak geOiiş,e!bile
ceği bilinen bir gerçeüvtir. Son birkaç yıiJdan be
ri millî askerî sanayicinizin geliiştlirilmesi yo
lundaki ciddî çaîbaları umutla takip e'diyor ve 
(içtenliiklie destekliyoruz. 

Tüıjk Silâihlı Kuvvetlerini, yalnız kendi mil
lî omlanaklarımızla kendi mftlî kaynalklarımı-
za dayamam 'bıir güç halinde g*öreceğimjiz günün 
'hasrettim hep beraber taşıdığımıza imanıyioruz, 
Madem ki, istiyoruz, bu emele kavuşacağız. 

Söz sırası gelmişken «Türk Hava Kuvveitle-
rimi Kafemdıiîma YaJkfı» ve «Türk Donamına 
Ya'kfı» g'i'bi kurumlarımızın gerek kuruluş ne
denleri ve gerelkse çalışmaları yönünden Türk 
iS'ilâmlı Kuvvetlerinin millî lolanalk ve kaynak
lara ' dayandırılması arzusu ile kurulmuş (Olduk
larını müşalhede ediyoruz. Bu kurumlarımızın 
çalışmalarında başarıya ulaşmaları içten te-
memmimıizdlr. Hükümet, geçmiş hükümetler ta
raflından gösterilen övgüye değer ilgi ve yar
dımlardan daha fazlasını yapmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Saffet Ura], bir dakika
nızı istirham edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, Divanda bulunması lâ
zım gelen ikinci kâ'tip arkadaşımız aniden ra
hatsızlanmış ; şimdi haber verdiler. Bu tarzdaki 
bir hadisede usul olduğu üzere, genç arkadaş
lardan bir tanesinin muvakkaten Divan üyeli
ğine getirilmesi lâzım gelmektedir. Onun için, 
Sayın Recai Kocaman gönüllü olmuştur. 

Bu hususu oylarınıza arz edeceğim. Kaimi 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Recai Kocaman. 
Buyurun Sayın Saffet üra'l, teşekkür ede

rim. 
C. H. P. GRPPU ADIMA SAFFET URAL 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin on yıl içinde yeniden ör
gütlenmesi, yeni silâh ve gereçlerle donatılması 
ve ateş gücünün çağdaş isterlere uydurulması 
amaeiyle çıkarılan ve her yıl 1 milyar 6'C'ö1 mil

yon liralık bir ödeneğin gelecek yıllarda da 
sarfını öngören 1601 sayılı Kanun 1973 yılında 
yürürlüğe girmiştir. İlk uygulama yılımda 1 
milyar 100 milyon liralık ödenek kullanılmış 
İmlunmaıktadır. G-eçen yıldan 'kalan 50Ü milyon 
liralık: ödeneğin de 1974 yılı diliminde bulunan 
1 milyar 600 milyon liralık ödenekle birlikte 
plan gereklerine göre kullanılacağı taibidir. He
def, modern; yani çağdaş isterlere uygun bir 
silâhlı güç meydana getirmektir. Planın hazır
landığı ve kanunun yürürlüğe girdiği günlerde
ki teknoloji ve fiyat birimleri ile 10 yıl s'onra 
ulaşılacağı düşünülen hedefin çok gerisinde 
kalınması ihtimali vardır. Hükümetlerin ilerde
ki teknolojik, parasal ve sair gelişmeleri yakın
dan ve dikkatle takip edeceklerini ve gerekirse 
1601 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını is
teye c e ki er ini gözü nünd e buluncluruyo ruz. 

Sayın senatörler, biraz da Silâhlı Kuvvetle
rimizin toplum kalkınmasına yararlı hizmetler
den bahsetmek istiyorum. 

Yurt savunmasının ^gerektirdiği aslî görevle
rinin yanı sıra Türk Silâihlı Kuvvetleri, toplum 
kalkınmasını çok etkileyen ona çok değerli kat
kıda bulunan hizmetler de yapmaktadır. Bun
lardan bir kaçı üzerinde durmak isteriz. 

Eğitim : Okuma - yazma okulları, vatanî gö
revlerini yapmak üzere islâh altına alınıp da 

'"okuma - yazma bilmeyen erleri 4 ay süreli kurs
larda okur - yazar hale getirmektedir. Bu süre, 
İm erler için askerlik süresinden sayılmaktadır. 
Yalnız Kara Kuvvetlerimize ait okuma - yazma 
okullarında 288 dershane vardır. Her derman e 
hasıma 2|5 er düşmektedir. Yıllık eğitim kapasi
tesi 22 SGÜ'dür. Bugüne kadar yapılan uygula
mada görülen başarı oranı % 45 civarındadır. 
Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin er eğitim mer
kezlerinde de. benzer okuma - yazma okulları 
vardır. Bu toplum kalkınmamıza çok önemli bir 
katkıdır. Silâhlı Kuvvetlerimiz ayrıca ve aske
rî görevlerin yeterli olarak yürütülebilmesi 
için teknik branşlarda da eğitim yaptırmakta 
ve terhislerinde bir çok personelin telsizci, ra
darcı, teknik ressam, elektrikçi, radyocu, labo
rant, sıhhiye, kaymakçı, tesviyeci, nornacı, ma
kinist, tamirci, inşaat uzmanı, boyacı, şoför, 
araç operatörü, depanör .olarak toplırm hayatı
na katılmasını sağlanmakta, böylelikle kalkınma
mıza büyük ölçüde hizmet etmektedir. Kısaca-
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sı Atatürk'ün deyimi ile «Ordu bir okuldur»1 ve 
bu okulun toplum kalkınmasındaki yeri çok 
önemli ve büyüktür. 

Sağlık : Orduda hizmete gelenler genel bir 
sağlık denetiminden ve kontrolundan geçiril
mektedir. Bir çok hastalıkların erken teşhis ve 
tedavisine olanak veren İra koruyucu hekimlik 
fonksiyonu yanında, ordu ilâç fabrikasının, sağ
lık araştırma ve biyoloji enstitüsünün, halen 
9 ,30i yatak kapasiteli olan 41 askerî haistane ile 
toplumumuza dünyada ün salmış hekim ve dev
let adamları veren Gülhane Askerî Tıp Akade
mimizin çalışmalarını takdirle karşıladığımızı 
(belirtmeyi bir görev sayarını. 

Haritacılık : Çok önemli askerî ihtiyaçları 
karşıladıktan sonra, Harita Genel Müdürlüğü
müzün yurt kalkınmasına katkıda bulunan hiz-
ımetlerini de övgü ile belirtmek isterim. 

Sınaî faaliyetler : Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetlerimizin bünyesinde bulunan askerî fab
rika, anatamir fa(brika>sı, tersane ve jet bakım 
tesisleri gibi kuruluşlarının çalışmalarını ilgiy
le ve umutla takip ediyoruz. Döner sermaye ku
ruluşları ile sivil sektörün de önemli ihtiyaçla
rını karşılayan bu kuruluşların daha da geliş
tirilmesi ve sayılarının çoğaltılması ile Silâhlı 
Kuvvetlerimizin kendi olanak ve kaynakları
mıza dayandırılması ve yeterli bir askerî sana-*, 
yie sahibolmamız yolundaki emellerimizin ger
çekleşmesi sağlanmış olacaktır. Millî Savunma 
ve Millî Güvenlik isterlerini ihmal ve ihlâl et
meden sivil sanayi sektörü ile askerî sanayi 
sektörü arasında geliştirilecek bir işbirliği ve 
koordinasyonunun hem duplikasyonları önleye
ceği ve hem de atıl kapasiteler oluşmasını azal
tacağı için yararlı görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de Millî Savun
ma bütçesiyle ilgili dilek ve temennilerimize ge
çiyorum. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin savunma hizmetle
rinin daha verimli olması ve bütçe uygulama
sında karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi için 
Millî Savunma Bakanlığı bütçe raporunu hazır
layan raportör arkadaşlarımızın dilek ve temen
nilerine genel olarak katıldığımızı belirtmek is
terim. Ancak bunlardan ço;k önemli gördükle
rimiz üzerinde ayrıca durmakta fayda görü
yoruz. 

Harp Tarihi Başkanlığında olduğu gibi, Ba
kanlığın diğer özel uzman hizmeti isteyen bö
lümlerinde de sözleşmeli personel kullanılma
sına olanak sağlayacak kanun teklifinin olum
lu sonuçlanması için teklif Hükümetçe benim
senmeli veya teklife paralel bir kanun tasarısı 
getirilmelidir. 

İş riski, iş güçlüğü ve eleman teminindeki 
güçlük zamları ile ilgili zamlar günün gerçek
lerine uygun bir hale getirilmelidir. Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli tabip, mühendis ve pilot 
gibi bazı ihtisas personelinin meoburi hizmetleri 
sonunda ordudan ayrılarak ücret ve sosyal ola
naklar itibariyle daha elverişli koşullarla özel 
sektöre geçtikleri görülmektedir. Silâhlı Kuv
vetlerimizi gelecek yıllarda ciddî sıkıntılara so
kabilecek olan bu akımın önlenmesi için Ana
yasamıza ters düşmeyen, hukukî ve akılcı ted
birler alınmalıdır, 

Anayasaya aykırı olduğu şüphe götürmeye
cek bir Millî Güvenlik Kurulu kararı ile Silâhlı 
Kuvvetlerdeki mecburi hizmetlerini şerefle ta
mamladıktan sonra, daha elverişli ekonomik ve 
sosyal güvenlik sağlayan sivil sektörde çalış
mak için ordudan ayrılan kalifiye jet pilotları
nın THY gibi kuruluşlarda görev almaları ön-
lenebilmektedir. Taibip ve mühendis gibi üniver
sel ihtisasa sahip personele uygulanamayan bu 
tedbirin jet pilotları gibi sivil sektörde çalışma 
olanakları kısıtlı olanlara uygulanması büyük 
bir haksızlıktır. Öyle kabul ettirildiği halde, 
Millî Güvenlikle alâkası olmayan bir uygulama 
•bahis konusudur. Hava Kuvvetlerimizle THY 
arasında bir anlaşma yapılır, bir protokol a bağ
lanır.-

Buna göre; Hava Kuvvetlerimiz Türk Hava 
Yolları Şirketinin ihtiyaç duyduğu uçucu per
sonel kadrosunu desteklemek üzere her yıl ken
di bünyesinden seçeceği muayyen bir miktar 
pilotu THY'na verecek, buna karşılık THY'de 
'Hava Kuvvetlerine bir çözülmeye imkân ver
memek için, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 
tasvip ve tezkiyesini almadan Hava Kuvvetleri 
•mensubu iken ayrılanları hizmete almayacaktır. 
İki tarafın yetkili ve sorumluları arasında bir 
protokol imzalanır. Protokol ciddî bir sorun 
olarak Millî Güvenlik Kuruluna getirilir, kural 
da kendisinden beklenen kararı alır; protokol 
uygulanacaktır. Millî Güvenliğe her şeyden ve 
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kendi şahsî çıkar ve heveslerinden önce değer 
veren herkes kararı tasvibeder. Ekonomik ve 
sosyal çıkarlarına uymasa da millî güvenliğe 
uyan bu kararın titizlikle uygulanması umutla 
beklenir. 

Xe yazık ki, uygulamada Millî Güvenlik 
Kurulu kararı tam 26 defa ihlâl edilir. Hava 
Yolları, Hava Kuvvetlerinin tasvip ve tezkiye
si olmadan 26 pilotu hizmetine alır. Bu duru
mun Hava Kuvvetlerindeki etkisini tahmin et
mek ve görmek mümkündür. Hava Kuvvetlerin
de çok daha fazla rizikolu hizmet şartlarında 
ayda 6 000 - 6 500 TL. tutarında net menfaat 
sağlayan 15 kadar pilot, THY'da görevli ve da
ha az riziko ile çalışan arkadaşlarının maddî 
imkânlarına kavuşmak için, mecburî hizmetle
rini tamamladıklarını da nazarı itibara alarak 
Hava Kuvvetlerinden istifa suretiyle ayrılırlar. 
Hava Yolları pilot kadrosunda 15 kadar da 
münhal vardır. Ehliyet aranacaksa, kendilerin
den önce ve Millî Güvenlik Kurulu kararma 
rağmen, alınan arkadaşları derecesinde ehliyet
leri bulunduğu inancındadırlar. Ciddî değerlen
dirme, sınav ve testlerine hazırdırlar. Kurul 
kararı selhep gösterilerek müracaatları ret edi
lir. Meselenin Millî Güvenlik Kurulu kararını 
gerektirecek bir mesele olmadığı, kararın 26 
defa ihlâli ile ortadadır. Yeni Hükümet kuru
lunca Anayasaya ve hukuka aykırı olan bu uy
gulamanın kaldırılması için teşebbüslerimiz ol
du. Mesele yeniden Millî Güvenlik Kurulunda 
görüşüldü. Kesin karar haline getirildi; ama yi
ne de keyfî uygulama önlenemedi. Millî Güven
lik Kurulunun son kararma rağmen, iki emekli 
Albay «Mukaveleli Pilot» adı altında THY hiz
metine alındı. 

Görülüyor ki, Millî Güvenlik Kurulu ne ka
dar alırsa alsın, karar gerçekleri yansıtmadığı 
için uygulamada da geçerli olamamaktadır. 
Hava Kuvvetlerinden olsun, Silâhlı Kuvvetleri
mizin diğer bölümlerinden olsun, sivil sektöre 
teknik personel akımı önlenmek isteniyorsa, 
gerçekçi yol ve yöntemlere başvurulmalıdır; 
emir ve yasaklara değil... 

Daha az rizikolu bir hizmeti gerektiren Türk 
Hava Yollarında ayda 12 000 liraya kadar mad
dî olanak sağlanabildiği gözönüne getirilerek, eşit 
olmasa da huna yakm 'bir olanak askerî kuruluş
larımızın mensuplarına her sahada sağlanmalı

dır. Hava Kuvvetlerinden emeklilik haklarını ka
zanmadan hatalı da olsa ayrılarak mecburi hiz
metlerini lamaıml'adıklarına güvenerek ve daha 
iyi sosyal ve maddî olanaklara kavuşacakları inan
cı ile ayrılan pilotların işsizlik ve açlıkla karşı
laşmalarını intaç eden, 26 defa ihlâl edildikten 
sonra yeniden teyit edilmesine rağmen, yine de 
ihlâl edilen ve Anayasaya aykırı olan Millî Gü
venlik Kurulu kararı kaldırılmalıdır. Yeni Hü
kümetimizin hu konuya bir daha eğilmesini dile
mekteyiz. 

Subay, assubay ve askerî memurlara ödenen 
tayın (bedelleri günün rayiçlerine göre artırılma
lıdır. 

Aynı şekilde 10 - 40 lira 'arasında değişen er 
ve erbaş harçlıkları günün •gerçeklerine göre 
ayarlanmalıdır. 

Yedek subaylık veya muvazzaf erlik hizmet sı
rası gelmiş olanların ıbiran önce vatanî görevleri
ni yapması için, gerekli olan kanunî tedbirler 
biran evvel alınmalıdır. Bilhassa yüksek öğre
nimini tamamlayarak yurt kalkınmasında önemli 
görevler yüklenecek olan gençlerimizin müstahsil 
haline getirilmesi için, yedek subaylık hizmetle
rine süratle alınmaları veya hu hizmet karşılığı 
görevlerde çalıştırılabilmelerine olanak sağlaya
cak kanunî mevzuat biran önce Meclislerimizin 
tasvibine sunulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
1973 malî yılı (bütçesinin uygulanmasında gö

rüldüğü gibi, program bütçeler faydalı sonuçlar 
'getirmektedir. Uygulamada % 100'e yakm bir 
başarı sağlanmıştır. 

197-4 ibütcesi de aynı gerçekçi esaslar içinde 
hazırlanmış olduğundan Silâhlı Kuvvetlerimize 
hayırlı ve maksada yeter olacağı 'inancındayız. 
Bütçeye C. H. P. Grupu olarak olumlu oy vere
ceğiz. 1974 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı 
'bütçesinin Bakanlığına, Kahraman Silâhlı Kuv
vetlerimize ve yurdumuza hayırlı ve uğurlu ol
masını içtenlikle diler, Yüce Senatoyu ve seçkin 
temsilcilerinin önünde ve kişiliğinde Kahraman 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinim C. H. P. Cumhuriyet 
Senatosu Grupu 'adına saygılarla selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saffet 
t r a l . 

Millî (Birliik Grupu adına Sayın Haydar Tmç-
kanat, buyurun efendim. 
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M. B. GRUPU ADINA HAYDAR TUNOKA-
XAT (Tabiî Üre) — Savın senatörler; 

«Ulusal güvenliğin •amacı nedir?» Sorusunu 
cevaplandırmakla sözümüze başlamak istiyorum. 
Ulusal güvenliğin amacı: Ülke ve ulusumuzu her 
•türlü tehlikeye karşı koymak için hazırlamak, ha
zırlıklı bulunmak: ve gerektiğinde savaşmaktır 
diye genel olarak tanımlanabilir. 

Bu tanımlama, Büyük Ata nııı «Yurtta sulh, 
cihanda sulh» .ilkesiyle belirttiği ve günümüzde 
«caydırıcılık» sözcüğüyle yeni bir anlamı kaza
nan durumu da içine alır. 

Huşumuza yapılacak 'bir saldırının, saldırga
na 'bir kazanç sağlayamayacağı ve bu hareketinin 
(bizim savunma gümücüz tarafından çok ağır bir 
şekilde cezalandırılacağı 'bilinirse, caydırıcılık an
cak o zaman ibir anlam taşır. Bu ela barışta, iyi 
eğitim görmüş modern silâlı, araç ve gereçlerle 
donatılmış, hareket kabiliyeti ve ateş gücü yük
sek, iyi bir lojistik desteğe sahip, savaş stokları 
yeterli, moral 'gücü yüks!ek, lıer zaman savaşa ha
zır ibir •silâ'Mı kuvveti bulundurmakla sağlanabi
lir. Aksi halde, caydırıcılıktan beklenen amaç ger
çekleşmez. 

Günümüzde savaşlar, Silâhlı Kuvvetlerin ha
va, kara ve denizlerden başlan şeklinde yapılan 
saldırılarryle ilân edilmektedir. Bunun amacı, 
düşman kuvvetlerini hazırlıksız yakalayarak on
ların müm'kün olduğu kadar büyük bir kısmını 
imha etmek veya savaş dışı bırakmaktır. O halde, 
baskına uğramamak için istihbarat ve elektronik 
erken haber alma çalışmalarıyle uyanık bulunma
nın yanısıra baskınla uğranılacak kayıpları sü
ratle yerine koyarak saldırgana karşı darbeyi vu
racak güç ve nitelikte hazır bir 'kuvvete ihtiyaç 
vardır. Bu amaçla kurulacak savaş güçlerinin, 
eskiden olduğu gibi eksiklerin tamamlaması, ha
zırlığını artırması için bir zaman süresi yoktur. 

Bu nedenle birlikler tam mevcutlu, silâh ve 
ceplıaneleriyle araç ve gereçleri yanlarında ve 
kullanılabilir durumda, eğitim ve moralleri yük
sek olmalıdır. Bu ise, orduların büyüklüğü öl
çüsünde ulusal bütçelere ağır bir yük getirmekte
dir. Özellikle, kalkınmakta olan ülkeler, modern 
silâhlarla araç ve gereçlerin çok pahalı olması ve 
bunların da başka ülkelerden tedarik 'edilmesi zo-
runluğu karşısında, kalkınmaları ile ulusal güven
liklerini dengeli bir biçimde yürütmek zorunda
dırlar. 

Bizim için bu denge en ideal bir biçimde na
sıl sağlanmalıdır, veya ulusal güvenliğimizi koru
yacak olan Silâhlı Kuvvetlerimizin nitelik ve ni
celiği ne olmalıdır ki, hem güvenliğimiz azalma
sın, hem de kalkınmamız sürekli ve saptanan 
hızda olsun? Bu dengeyi saptayıp kararı yürü
tecek sorumlular kimlerdir? Bu konuda, Anayasa
mızla diğer yasalar yetki ve sorumlulukların kime 
ait olduğunu belirtmişlerdir. 

Anayasamız, millî güvenliğin sağlanmasından 
ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, 
T. B. M. Meclisine karşı Bakanlar Kurulunu so
rumlu tutuyor. Sorumluluk yetkisiz olmayacağı
na göre; yetki de yine Bakanlar Kurulunundur. 

Anayasamızın 111 nci Maddesi; «Millî Gü
venlik Kurulu, millî güvenlikle ilgili kararların 
alınmasında gerekli temel görüşleri Bakanlar 
Kuruluna tavsiye eder.» Diyor. Ulusal güvenliği
mizin ana hatları bu kurul da saptanacak ve te
mel görüşleri bir tavsiye kararı halinde, asıl so
rumlu olan Bakanlar Kuruluna görütülecektir. 
Bu temel görüşler Bakanlar Kurulu tarafından 
kabul edilirse, o zamanda Hükümetin siyasî bir 
direktifi halinde, Genelkurmay Başkanlığına ya
zılı olarak bildirilecektir. 

'Bu direktifin ışığı altında Silâhlı Kuvvetlerin, 
kuruluşu, terkibi, gücü, silâhları, büyüklüğü, eği
timi, yerleşmesi v.s. saptanacaktır. Bu açıklama
dan sonra. Sayın Bakanın konuşmalarını ele ala
rak bazı konulara değinmek istiyorum. 

Sayın Bakan Bütçe Karma Komisyonunda 
yapmış oldukları yazılı konuşmada, «Ordumuz 
esas itibariyle yüksek ölçüde insan gücüne mü
racaat edilmiş olan bir ordu vasfmdadır.» diyor
lar. Evet. gerçekten de bu böyledir ve bu cins 
ordular daha çok insan gücüne dayanan savun
ma ordularıdır. NATO ülkeleri arasında, A. B. 
Devletleri Ordusundan sonra en kabarık ordu 
mevcudu bizde oimlda beraber, asker kişi başı
na düşen para itibariyle de sondan ikinci sırayı 
işgal etmekteyiz. Bunun anlamı şudur; asker 
kişi başına yeteri kadar parayı bütçeden ayıra
madığımıza yani bugünkünden daha fazlasını ve
remediğimize göre, Ordumuzun eğitimi, savaş 
stokları, silâh araç ve gereçlerinin harbe hazır 
olma durumları da diğer NATO uluslarına oran
la daha düşüktür. Bütçe rakamları da bunu doğ
rulamaktadır. 1974 Savunma Bütçesinin '% 91.8'i 
(10 milyar 8on milyon lira) cari giderlere ayrıl-
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mıştır. Bunun içinde 1 889 milyon lira savaş 
stokları ve savaş gerekçeler için ayrılmışsa da, 
geçmiş yıllarda olduğu gibi İninim büyük bir kıs
mı bu maksadın dışında kullanılmaktadır. Kaldı 
ki, bunun tamamı bu maksat için kullanılmış 
olsa dahi yıl içinde eğitim sonucu eksilen savaş ge
reçlerinin yerine konulması bir yana tamirine bile 
yetmez. 

Eğitim için ayrılan para ise •>•>() milyon li
radır ve Millî Savunma Bütçesinin r/c 2.8'dir 
Modern ordularda bu oran % oO'ııu üstünde
dir : 

NOTO belgelerinde Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin, NATO'ca kabul, edilebilir asgarî stan
dartların da altında olduğu birçok kez bildiril
diğine göre; süre gelen bu durum Silâhlı Kuv
vetlerimizin caydırıcılık niteliğini ve savaş 
gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Dış 
yardımların her yıl biraz daha kısılması karşı
sında sorun daha da önem kazanmaktadır. Bu 
durum karşısında, kalkınmamızla birlikte harp 
sanayiinıizinde geliştirilmesi ve ulusal, bütçe
den verilecek para belirli bir orandan çok artı-
rılamayacağına gevre, geriye asker kişi sayısını 
azaltmak suretiyle Silâhlı Kuvvetler mevcudu
nu düşünüp, yukarıda belirttiğimiz eksiklikleri 
süratle tamamlayarak, sayıca daha az; fakat, 
hareket kabiliyeti ve ateş gücü daha yüksek 
caydırıcı, vurucu bir güç haline getirmek akla 
ve gerçeklere daha uygun gelmektedir. 

Gerçekte bu. para i le ulusal güvenliğimizi 
tanı bir güvence ali ma almak mümkün, değil
dir. Fakat, sayı çokluğuna dayalı bir savunma 
ordusuyla bunu asgarî ölçüde sağlamanın bu
günün savaş koşulları altında çok zor olduğu
nu, bağlı olduğumuz NATO'da kabul etmekte
dir. 

Büyük sayıda insangücünü en verimli bir 
çağda, üretim alanından çekip askere alınması
nın kalkınmadaki olumsuz etkisini de hesaba 
katarsak, ordu mevcudunun, günümüzün ko
şulları altında yeniden saptanmasının önemi 
daha da belirgin bir hale gelir. 

Silâhlı Kuvvetlerin reorganizasyonu ve mo 
derinleştirilmesi için 10 yıl içinde harcanması 
öngörülen 1.6 milyar liranın büyük bir kısmı 
uçak ve uçaksavar silâhlanılın satınalınması 
için şimdiden başlanmış olduğuna göre, geri 
kalan para ile eksik olan savaş stoklarının dahi 

tamamlamak mümkün değildir. Eğer Hükümet 
insangücüne dayanan bu savunma ordusunu 
şimdiki gibi muhafaza etmek istiyor ve bunu 
kendi politikasına uygun görüyorsa, o zaman
da en azından şunlar yapılmalıdır :. 

Tüm olarak Silâhlı Kuvvetlerin mevcudu 
çok yüksek olmakla beraber, bu mevcut gelişi
güzel kurulmuş, çok sayıda birlik, karargâh ve 
destek kıtaları arasında dağıtılmışlardır. Böy
lece, asıl savaş birlikleriyle onları destekleyecek 
kıtaların subay, assubay ve er mevcutları 
modern savaş doktrinlerinin ve NATO'nun koy
duğu güvenlik sınırlarının çok altına düşürül
müştür. Bu çok tehlikeli dağılma, araç ve ge
reçleri de içine aldığı için, sorun daha da önem
lidir. 

Bir ordunun, subay* astsubay ve elleriyle. 
araç, gereç ve silâhlarının bu ölçüde dağıtıl
mış ve bölünmüş olması, hem eğitimini hem de 
savaş gücünü olumsuz yönde etkiler. Bu bir
liklere bir de inşaat, badana, boya gibi angar
yalar da yüklenirse, elbette talime çıkacak 
adanı bulunmaz. 27 Mayıs 1960'tan sonra or
duyu bu hastalıktan kurtarmak için plansız 
ve programsız gelişi güzel yapılacak inşaat .ya
saklanmış ve bazı kuruluşlarla, hizmet erlerinin 
kaldırılması suretiyle birliklerin mevcutları ve 
savaş güçleri artırılmıştı. Aradan geçen süre 
içerisinde bu eski hastalığın geri gelerek, kuv
vetli bir biçimde yayıldığını üzüntü ile belirt
mek isteriz. 

Amerikan askerî yardımın azalmasına kar
şılık, Alman yardımının artmakta olduğu anla
şılmaktadır. Alman yardımının, askerî fabri
kaların geliştirilmesinde kullanılmasını olumlu 
karşılıyoruz. Amerikan yardımı da başlangıç
tan beri bu görüş ve anlayış içinde kullanılmış 
olsaydı, zamanına göre bıir hayli gelişmiş olan 
harp sanayimiz baltalanmış olmazdı. Bugün 
kendi paramızla satmalmak için anlaşmaya 
vardığımız A. B. D. lcri ayni sayıda ayni cins 
uçağı Yunanlılara da vermek suretiyle aramızda 
bir denge kurmağa çalışmaktadır. Alman askerî 
yardımında ela bu dengenin bozulmaması için 
özel bir dikkat gösterilmekte olduğunu görü
yoruz. Biz, iktisadî kalkınmamızı bir silâh
lanma yarışı içinde yavaşlatma görüşünde de
ğiliz. Fakat, ülkemiz, nüfusumuz ve coğrafi 
durumumuz ve ulusal güvenliğimiz bizi, Yu-
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nanistandan daha güçlü bir ordu bulundurma
mızı gerektirmektedir. NATO müttefikimiz olan 
A. B. D. lerinin bizi Yunanistan'la bir tutma
sının nedeni, Yunanistan'la, Kıbrıs ve Eğedeki 
anlaşmazlıkların Yunanistan'ın aşırı ve haksız 
isteklerine uygun olarak çözümlenmesine da
yanıyorsa, bunun böyle 'olamayacağı kendileri
ne iyice anlatılmalıdır. 

Buradan çıkarılacak diğer bir ders de, ordu
muzun silâh ve donatımın bir plan içinde, ulu
sal kaynaklarımızdan sağlanması ve desteklen
mesinin zorunluluğudur. Bu nedenle, ilk dö
nemde, elimizdeki silâh ve savaş araçlarının bü
yük bakım ve onarımlarının yurdumuzda ya-
pılmasiyle birlikte, dıştan sağlanması zor yedek 
parça ve kritik malzeme ve mühimmat yurt 
içinde yapılacak stok edilmelidir. Bu arada 
uçak, savaş gemisi, elektronik cihazlarla mo
torların yurt içinde yapımına hız verilmelidir. 

Dış politika ile millî savunma politikasının 
birbirinden ayrılması oldukça zordur. Savaş, 
politikanın silâhlı yürütülmesi biçiminde tanım
lanırsa gerçek daha kolay anlaşılır. 

,Saym Bakanın yazılı konuşmalarında belirt
tikleri gibi, eğer Hükümet, kendisinden önce, 
ıkurulmuş hükümetlerin dış politikalarını ay
nen izleyecek veya bazı zorunlu gördüğü deği
şiklikleri yapacaksa bundan millî savunma po
litikamızda etkilenecektir. Sayın Bakan, «Men-
suibolduğumuz ittifaklar içinde, üyeler arasında 
kuvvet dengesine hiç dikkat edilmemektedir.» 
derlerken, her halde bizim biraz önce belirttiği
miz, Yunanistan'la Türkiye arasındaki denge
siz, dengelendirme çabalarına işaret etmek isti
yorlar. Bu nasıl önlenecektir? Ege Denizinde 
harekât yapacak Hava ve Deniz Kuvvetlerinin 
kontrollerinin Yunan komutanlıklarına veril
miş olmasının sakıncaları bugüne kadar birçok 
vesilelerle ortaya çıkmıştır. Bu hata düzeltile
bilecek midir? 

Avrupa, kendi ekonomik bağımsızlığını ka
zandıkça, Amerika'nın NATO içindeki etkenli
ği azaltacak, bazı tedlbirlerin düşünülüp tartı
şıldığı şu sıralarda Amerika Birleşik Devletle
rinin NATO hakkındaki yeni önerileri, Ortado
ğu Savaşı ve petrol krizinden sonra Avrupa ile 
Amerika arasında belirgin bir hale gelen görüş 
ayrılıkları karşısında Türkiye'nin görüşü Sayın 
Bakanın, «Başkangıçta tek mihraklı olan Atlan

tik Anlaşması Avrupanm kaydettiği önemli ge
lişmelerden sonra iki mihraklı bir birlik olma 
şartlarına doğru gelişmektedir.» şeklinde ise; 
iki mihraklı bir NATO savunma sistemi içinde 
'bütünleşme şimdiki gibi aynı kumandanlık al
tındaki Avrupa'dan mı yoksa, Amerika ve Av
rupa diye iki ayrı kumandanlık tarafından mı 
yürütülecektir? Eğer ittifak Avrupa ve Ameri
ka diye iki mihraklı olacaksa, Avrupa'daki 
Amerikalı NATO Başkumandanının yerini Av
rupalı alacaktır ve belki de bu, Avrupa'daki, 
Amerikan kuvvetlerinin çekilmesiyle de sonuç
lanabilir. O zaman NATO'nun esnek mukabele 
stratejisi ne olacaktır? Çünkü; taktik alanda 
kullanılması öngörülen nükleer silâhlar çift 
anahtar sistemi ile NATO ülkelerinde bulunan 
Amerikan kuvvetleriyle ev sahibi Devlet kuv
vetlerinin ortaklaşa denetim ve gözetimi altın
dadırlar. 

Fransa ve İngiltere, dışındaki NATO ülkele
rinde bulunan taktik nükleer silâhlar Amerika 
Birleşik Devleti erinin malıdır. Çekilen kuvvet
lerle birlikte bunlar da geri gidecektir, O za
man esnek mukabele stratejisi nasıl uygulana
caktır? Bunun yeri Fransa ve İngiltere'nin 
müşterek nükleer güçleriyle mi doldurulacak
tır? Doldurulamadığı takdirde NATO'nun cay
dırıcılık gücünde belirecek zayırlık nasıl kapa
tılacaktır? Yeni Hükümet, ülkemizin, çıkarları 
ve ulusal güvenliğimiz yönlerinden NATO'nun 
llüneydoğu kanadını oluşturan ülkemizin kol-
löktif savunma içindeki güvenliğimizi artırıcı 
tedbirleri şimdiden saptayacak hazırlıklarını 
yapmalıdır. 

Avrupa ve Amerika eşit ortak haline gelin
ce, askerî alanda olmasa bile, ekonomik alanda 
rekabet kaçınılmaz olacaktır. Çünkü; Batı Blo-
kundıa ekonomi kapitalist olup, genellikle özel 
teşebbüs, serbest ticaret ve rekabete dayanır. 
Bu gerçekler karşısında rekabetin yaratacağı 
sürtüşmeler, ticaret bölgeleri ve hammadde 
kaynaklarına sahip ülkeler etrafında geniş an
laşmazlıklar yaratacak, bu da askerî ittifakı 
ister istemez olumsuz yönde etkileyecektir. 
Eğer Türkiye, bugün bizim için pek avantajlı 
olmayan koşulları değiştirerek Ortak Pazar'a 
katılarak, Avrupa'nın ekonomik bütünleşmesin
den sonra, siyasî bütünleşmesinde de yer ala
caksa, NATO içinde, silâh araç ve gereçlerde de 
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bir standardizasyona gidildiğine göre, silâhla
rımızı seçerken ve harp sanayiimizi kurarken 
(bu hususların gözden kaçırılmaması ve iyice de
ğerlendirilmesinin önemini belirtmek isteriz. 

Tüıık Silâhlı Kuvvetlerine bilim ve teknik 
okullarından girecektir. Subay yetiştiren harp 
okulları ve çeşitli meslek okulları, assubay okul
ları. Kara, Hava ve Deniz Akademileriyle Yük
sek; Kumanda Akademisi ve Millî Savunma 
Akademileri gibi okullar yeni görüş ve değişen 
yeni koşullara göre reorganiz'e edilmelidir. Os
manlı İmparatorluğunda skolastik medrese eği
timi hüküm sürerken, çağdaş bilim ve teknolo
jiye ilk defa yönelen askerî okullardır. Ülke
mizde müspet bilim, ve tekniği öğretmek ve uy
gulamak için açılan, mülıcndishano, harp oku
lu, tıbbiyeden mezun olan subaylar ülkemizde 
ve dışarıda kendi alanlarında ün yapmışlar, 
öncülük etmişler, sonradan kurulan üniversite
lerinde çekirdeğini teşkil ederek, öğrenciler 
yetiştirmişler ve savaş alanlarında temayüz et
mişlerdir. 

Üzüntüyle belirtmek isteriz ki, bugün askerî 
okullar bu niteliklerini büyük ölçüde yitirmiş 
görünmektedirler. İç. ve dış olayları öğrenmesi 
istenmediği için. subay ve assubayların, öğren
cilerin okullarda gazete ve kitap okumaları ya
saklanmıştır. Xcd.cn harp ve meslek okulların
dan levazım subayı çıkar da. maliye ve ekonomi 
subayı çıkmaz? Xeden istihkâm vo muhabere 
subayı çıkar da. inşaat ve köprü mühendisi, 
elektronik mühendis çıkmaz? Bugün üniversite
lerimiz, çağdaş üniversitelerin, birçok yönler
den gerisinde kalmışlardır, ama askerî okulla
rımız üniversitelerimizin de çok gerisinde kal
mış, çağdaş bilim ve teknolojiye ayak uydura-
•maımışiardır. Askerî okullara girmeyen çağdaş 
bilim ve teknoloji Silahlı Kuvvetlerde de rahat
ça yerleşip gelişememiş ve itibar görmemiştir. 
»Bu nedenle bilerek veya bilmeyerek Silâhlı 
Kuvvetlerde âdeta bir teknik sınıf alerjisi yara
tılmıştır. 

Bu alerji teknik subayların (Mühendis, Dok
tor v.s. gibi) muharip sun Et an, yardımcı sını
fa geçifrihnesiyle kendini göstermiştir. Genelkur
may Başkanlığında, ve Millî Savunma Bakaulı-
ğm'da konulmuş olan Araştırına ve Helisi irme 
©ölümleri, büyük olanak ve kapasitelerin e rağ
men bos durmalvla ve çözülmesi. gerekli, bir eo'k 

proıblem. sıra beklerken, bunların bir kısmımı 
çözebilecek kurulşlar ilgi görmemekten ve görev 
yapamamaktan üzgündürler. Bunlara bir son ve
rilmeli, 'bilim ve teknolojinin, silâh ve araçların 
kullanılmasına, onlara karşı konulmasında, sa
vaş doktrinleri ve stratejileri nasıl ve ne ölçüde 
etkilediği veya değiştirdiği çok yakından izlene
rek bunların askeri alanda uygulanmaları de
nenmelidir. 

MİT'in Silâhlı Kuvvetler içindeki faaliyet le-
>rine süratle son verilmelidir. Bir süreden beri 
bu gizli teşkilâtın orduya sokulmuş olması men
suplarının aralarındaki bağları koparması ve 
Ibriibirine, olan güvenini sarsması sonucu ordu
nun savaş ve moral gücü geniş ölçüde zayıfla
mıştır. 

(Silâhlı Kuvvetlerin istihbarata karşı koyması 
ve mensuplarının, tesislerinin silâh, araç ve ge
reçlerinin saibotajlara kaırşı korunması ve men
suplarının güvenlik kontrol!arının yapılması G'e-
nelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkla-
rındaki istihbarat başkanlıkları ve istihbarata 
karşı koyma kuruluşları tarafından ve onların 
birlikler içine uzanan ve istihbarat subay ve 
assulbayı olarak tanınan suibay ve assübaylarca 
yapılmalı, bunların verecekleri raporlar kendi üs
lerine ve 'birlik komitanlarına verilmelidir. Bü
tün batı ordularında bu böyle yürütülür. As
kerî kuruluşlar dışındaki istihbarat örgütlerinin 
lor'du mensupları nidan ajan tutarak, ordunun bil
gisi dışında onlardan belli maksatlar için rapor 
almaları, belirli yerlere dinleme cihazları yerleş
tirilmesi, telefon ve telsiz haberleşmelerinin din
lenmesine Silâhlı Kuvvetler ve millî güvenliği
mizle ilgili sorumlular asla, müsaade etmemeli ve 
bu istek kimden gelirse gelsin karşı koymalı
dır. 

Eğer Silahlı Kuvvetlerin kadro ve kuruluş
ları ,kendi iç güvenliğini, bütünlüğünü bozan
ları tespit edemiyor, istihbarata karşı koyamıyor 
ve men'snplarıyle tesis, üs, meydan ve depolarını 
'saibotajlara. karşı koruyamıyorsa, (ki bunları 
yapmak aslî görevleri arasındadır) teşkilâtını 
yeniden gözden geçirereJk eksiklerini tamamla
ması ve hoşlukları doldurması zorunludur. 

iTürlklye'de askerliğin bir Anayasa yükümlü
lüğü. olarak getirilmiş olması, artan nüfusumuzla 
(birlikte askere alınma çağma gelenlerin sayısını 
her vıl biraz daha arttırıra aktadır, Avrıca Üni-
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versite ve yüksek okul mezunlarına yedek subay 
olma hakkının tanınmış ol'masıda, artan üniver
site ve yüksek okul mezunlarının askere alınma-
1 arını güçleştirmektedir. 

27 Mayıs 1960\lan önce lise mezunlarına 
tanınmış olan bu hak 'kaldırılarak, birikenler kı
sa bir eğitiniden sonra yedek subay öğretmen 
nlarafc köylere gönderilmek suretiyle geri kalan 
askerlik surelerini öğretmenlik yaparak tamam
lamışlardı. Bugün aynı birikme, üniversite ve 
yüksek okul mezunlarında da meydana gelmiş
tir. Askerlik hizmetini yapmadığı gerekçesiyle 
ise giremeyen bu gençlerin durumu bugün mey
dana gelmiş olmamakla beraber, uzun süredcn-
iberi bir çözüm getirilememiş olması, hiçhir suç
ları olmayan bu gençler için hak edilmemiş bir 
ceza halini almaktadır. 

Askerlik süresinin kısa İtil ma siyle ilgili gö
rüşlere katıl'mamakla beralber, eğitim biçiminde 
yapılacak bazı değişikliklerle daha vermili so
nuçlar almaibileceği kanısındayız. 

NATO enfrastılüktür programı uyarınca ya
pılmış ülkemizin anabölgelerini birbirine bağ
layan 20 santimetre (8 ine) çapında petrol boru 
hattının askreî maksatlar için kullanılması çok 
kısa bir süre almakta ve geri kalan zamanda 
iboş kalmaktadır. Bu boru hattının ticarî amaç
larla da kullanılması, anakara yolları üzerinde 
yoğunlaşan yakıt tankerlerinin sayısını azalta
cak ve memleket, ekonomisine katkısının yanın
da, hu taşımadan hat işletmesi de büyük bir ge
lir sağlayacaktır. Her iki yönden de yollama ola
nağına sahip bu boru hattının şimdiye kadar 
yalnız askerî maksat için kullanılarak geri ka
lan süre içinde kapasitesinin kullanılmamış ol-
maısı ekonomimiz için büyük kayıp olmuştur. 
İBu kapasitenin ekonomimize kazandırılmasını 
yeni Hükümetten rica ediyoruz. 

Ege Denizindeki atış tatbikatında Yunanlı'la-
rın haksız ve yakışıksız tutumları karşısında, 
her türlü olasılıkların dikkate alınarak ener
jik ve kararlı bir tutum içerisinde programla
nan atış tatlbikatınm aksamadan yürütülmüş ol
masından dolayı Genelkurmay Başkanlığımın 
kişiliğinde Silâhlı Kuvvetlerimizi kutlarız. Hükü
metin bu konudaki kararlı tutumu NATO ve 
Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın zaman, 
zaman başvurduuğ bütün hareketlerini durdura
cağını ümit ederiz. Şimdiye kadar, karşılaşılan 

benzeri hareketlerde Hükümetlerin, siyasî bir 
olay çıkanına ma görüşünden hareket etmiş olma
larından cesaret bulan Yunanlı'lara, haklarımızın 
gerektiğinde silâhla korunacağının ihtar edil
mesi çok yerinde olmuştur. Bu olayda tarafsız 
kalması gereken müttefikimiz NATO üyesi A. B. 
Devletlerinin haklının yanında yeralnıası veya 
en azından tarafsız kalması gerekirken haksız 
olanın yanında yer almasını ve başlangıçta al
mış olduğu görevden çekilmesini kınamamak 
mümkün değildir. 

Para ile satmaldığımız silâhlarda bile Yıınan-
lrlarla aramızda dengenin bizim lehimize bozul
maması için her türlü çaibayı gösteren A. B. Dev
letlerinin bu tutumu karşısında, kurulması çok 
yaklaşan uçak fabrikası ve diğer savaş sana-
yiimizde, Fransa, İngiltere gibi veya NATO ül
kelerinin ortak yapımlarıvle gerçekleştirilmiş 
proje ve olanakların da ciddî olarak dikkate alın
masını, Hükümetin Ortak Pazar ve Avrupa ile 
(bütünleşmesi politikasına daha uygun geleceği 
kanısındayız. 

Önümüzdeki günlerde, Petrol aranması nede
niyle Yunanlı'ların çıkarması muhtemel benzeri 
olaylar karşısında da bu kararlı tutumun sür
dürül m esini dileriz. 

Bilim ve teknolojinin savaş doktrin ve stra
tejilerinde meydana getirmiş olduğu değişiklik
lerle son savaşlardan alınan derslerin ışığı altın
da Silâhlı Kuvvetlerimizin kuruluş ve teşkilâtı
nın gözden geçirilerek yeniden düzenlenmeye gi
dilmesinin zorunluluğuna değinmek isteriz. 

Bu görüş ve anlayışla bütçenin Silâhlı Kuv
vetlerimiz ve Ulusumuza yararlı olmasını diler, 
saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Hay
dar Tunçanat. 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grupu adına 
Sayın Faruk Gürler, buyurun efendim. 

KONTENJAN GRUPU ADINA FARUK 
GÜRLER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri ; 

Millî Savunma Bakanlığı 1974 malî yılı Büt
çesinin Yüce Senatoda görüşülmesinde Konten
jan Grupu adına görüşlerimizi belirtmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken he
pinizi saygı ile selâmlarım. 



C. Senatosu B : (55 

'Mâruzâtım giriş, Millî Savunma Bütçesinin 
eleştirilmesi, Silâhlı Kuvvetlerle ilgili önemli 
ve aktüel siorunlar, dilekler olma'k üzere dört 
(bölümden oluşacaktır. Konuşmalarım sırasında 
arz edeceğim bazı açıklayıcı Ibilıgiler herkese açık 
iç ve dış yayınlarla bütçe dokümanlarından; yani 
(gizliliği olmayan mehazlardan alınmışlardır. Bu 
nedenle 'açıklanmalarında bir sakınca bahis ko
nusu değildir., 

>Millî Savunma politikası: 
Bağımsızlık, egemenlik ve bütünlüğümüzün 

duş ve iç tehditlere karşı korunması amacı ile 
ulusun ve ülkenin bütün güç ve kaynaklarının 
bir savaşın .gereklerine göre barıştan itibaren 
planlanması, teşkilâtlanması ve hazırlanmasın
da izlenecek tutumdur. Bu politika, iç ve dış 
politikalarla birlikte millî güvenlik politika
mızın. temelini teşkil eder ve yurdun ekonomik, 
•sosyal ve kültürel kalkınması ile yakından ilgili
dir. Böylece kalkınmayı sadece bir refah mesele
si olarak değil, 'bir varlık ve bir beka davası 
olarak benimsenme ve başarılması gereği orta
ya çıkar. Bu selbeple «savunma ihtiyaçları ile kal
kınma hedefleri arasında uygun bir dengenin 
kurulması lüzumu da açı'ktır. Bu dengede 
savunma ihtiyaçlarının yeteri kadar karşılanma
ması ; yani Silâhlı Kuvvetlerimize yeterli kaynak
lar tahsis edilmemesi halinde, zamanımız strate
jisinde büyük önem taşıyan caydırıcılık fonk
siyonunun aızalmasına sebep olur ve düşmanları
mızı emellerine ulaşmak içki saldırgan tutum al
maya teşvik ve hatta tahrik eder. 

Bu haklından, biraz sonra adedî olarak belir
teceğim gilbi, Millî Savunma Bütçesinin Devlet 
Bütçesine oranının planlı dönem başında % 25 
ilken, her yıl ortalama % 1 kadar azalarak bu 
yıl % 15'e düşmesi, hele dış yardımların miktar 
bakımından yarıya ve tedarik edilebilecek mal
zeme bakımından 1/4'e düştüğü bu sırada denge
nin savunma aleyhine işlediğini göstermektedir. 

Bü'tçe miktarlarındaki artış ise, modern mal
zemelerin maliyet yükseklikleri ve iç fiyatlarla 
ücreltlerni devamlı artışı dolayısıyle yeni geliş
meler için (bir imkân sağlayacak durumda de
ğildir'. 

Yüce Meclislerce kabul edilen ve kanuna bağ
lanan reorıganiza&yon ve modernizasyon; kısa
ca «REMO Planı» ödeneği hariç tutulursa, ge
rek bütçe oranındaki ve gerekse yardımlardaki 
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düşüşün ileride doğurabileceği vahim sonuçlar
la karşılaşmadan önee duruma bir hal çaresi bu
lunmak üzere sorunun üzerinde titizlikle durul
ması ıgerekir. 

Millî Savunma görev ve hizmetleri : 
-Millî Savunma görevi, millî güvenliğin ge

rektirdiği silâhlı gücün sağlanması ve savaşa ha
zır bulundurul masadır. Bu amaçla sarf oluna
cak çabalar Millî Savunma hizmetlerini teşkil 
ederler. G-enel olaark personel, istihbarat, hare
kât, lojistik, teknik, hukukî, idarî ve malî ko
nulardan oluşan bu hizmetler millî (güvenlikle 
olan yakın ilişkileri dolayısıyle üstün bir öncelik 
taşırlar. 

Başka uluslar için tüketici nitelikte olan si
lâhlı kuvvetler, bizde farklı olarak özellikle er
lerin bilgi ve kültürlerini yükseltmek, sosyal gö
rüşmeye öncülük etmek, garnizonların bulun
dukları yerlerin ekonomik hayatlarının gel işime-
sine ve yükselmesine yardım etmek, meydan
lar ıgilbi bazı altyapı tesisleriyle sanayi tesisle
rinin fazla kapastielerini kamu hizmetine arz 
etmek suretiyle öğretici, yapıcı, kalkındırıcı; ya
ni üretici bir niteliğe sahiptirler. 

Bir hizmetin başlatılması, genişletilme veya 
kısılması yahut kaldırılmasına karar verilirken, 
yurt şartları ve maruz bulunan tehditlerle bir
likte, bizzat o hizmetin müessirİyet ve maliyeti 
ıgözönünde tutularak, titizlikle incelenmesi ge
rekir. Sadece maliyete veya sadece ımüessiriyete 
dayanan karar bizi yanlış yola sevk eder. Silâh 
alıımı, asker süre ve sayısının saptanması ve 
benzeri hizmetlerin planlanması ve kararlaştırıl
masında politik, hissi ve psikolojik nedenler ye
rine, stratejik ve ekonomik nedenler hâkim ol
malıdır. 

Millî Savunma gücünün müessiriyeti; yani 
silâhlı kuvvetlerin dost ve düşman gözündeki 
değeri, millî, manevî, fikrî niteliklerle ülkemi
zin coğrafî ve tabiî özellikleri dışında sahip bu
lunan silâh, malzeme ve personelin teknik ve 
sayı bakımından üstünlüğüyle orantılıdır. 

Üstün nitelik ve sayıda silâh, malzeme ve 
personelin sağlanması ise, millet ve memleketin 
ulaştığı eğitim, teknik, ekonomik seviye ile bir
likte Silâhlı Kuvvetlere verilen bütçeye bağlıdır. 
Bütçeler yeterli olmadıkça, Silâhlı Kuvvetlerde 
esaslı bir gelişme beklemek bir hayalden iba-

İ ret kalır. Millî Savunma bütçelerinin bu görüş 
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içinde incelenmesi yarar ve hatta zaruret taşır. 
Gerçi 'kendi endüstri ve dkonomimize dayanma 
lüzumu bir hakikat olmakla beraber, bu hedefe 
ulaşıncaya kadar geçecek sürede Silâhlı Kuv
vetlerin değer, güç ve caydırıcılık niteliğinin 
'düşmemesine itina edilmezse, doğacak kötü du
rumu telâfi imkânı ortadan kalkacağı gübi, bu 
durum dolayısıyle artacak: ve ikide bir baş gös-
tercceik tehditler karşısında hem huzur ve gü
ven, hem de kalkınma caibalarıırnız aksayacak ve 
plansız masraflara mâruz kalınacaktır. 

Millî Savunma hizmetlerinin özelliği: 
Gereiken önem verilmediği takdirde olumsuz 

etkilerinin 'barışta pek hissedilmemesi ve kamu
oyuna yansımaması ve böylece düzeltilmesi için 
•geniş çevreli 'bir istek: ve baskının olmamasıdır. 
Bu olumsuz etki kendini savaşta en kritik anda 
da gösterince iş işten geçmiş ve düzeltilmesi ka
bil olmayan bir durumla karşılaşılmış olur. 

Bunu müsadenizle basit bir misalle arz ede
yim: Buğday veya şeker stokunun azalması der
hal ve ıbütün yurt sathında tesirini gösterir. Bu 
durum seri tedbirler alınmasını zorunlu kılar
ken, cephane stoklarının azalması ancaik yetkili
lerce bilanir ve sadece onların kararlarına bağlı 
kalır. Kamuya yansımaması dolayısıyle baskıya 
maruz kalınmayacağı için gerekli ilgi de gös-
terilme'zse vahim bir duruma sürüklenilmiş olur. 

Sayın üyeler, bu kısa girişten sonra,, şimdi 
Millî Savunma Bakanlığı 1974 Bütçesini muka
yeseli bir şekilde inceleyeceğim. 

Bütçe teklifi ve mukayeseler : 
Yuvarlak rakamlarla (REMO Planı hariç) 

11,8 milyar liradır. On yıl süreyle ve her yıl 
1,6 milyar lira olarak eklenecek REMO Planı 
ödeneğiyle birlikte bütçe halen 13,4 milyar li
radır. Mukayese için bazı devletlerin 1973 savun
ma bütçelerini arz edeyim: 

Amerika Birleşik Devletleri 1,2 trilyon TL., 
Almanya 155 milyar TL., Yunanistan 8,2 milyar 
TL., Rusya (açıklanan rakamlara göre) 460 mil
yar, Bulgaristan 4,5 milyar, Mısır 20 milyar, İs
rail 21 milyar, Iran 28 milyar liradır. 

Devlet Bütçemizin geçen yıla nazaran artı
şı % 32 iken, Millî Savunma Bütçesinin artışı % 
*21'd:ir. Devlet Bütçesine nispeti ise, biraz önce 
de arz ettiğim gibi, son on senenin en düşük ra
kam] olarak c/c 14.8'dir. Diğer ordularda bu nis

pet (çok gelişmiş ve Devlet bütçesi çok yüksek 
bir kaç Devlet hariç) hep bizden üstündür. 

Meselâ, fert başına savunma yükü dolar ola
rak Türkiye'de 25, Amerika'da 378, Almanya' 
da 100, Yunanistan'da 38, Rusya'da 170, Bulga
ristan'da 33, Mısır'da 44, İsrail'de 488, İran'da 
50 dolardır. En az yük bizdedir. 

Biraz evvel Sayın Tunçkanat arkadaşımın 
belirttiği gibi, Silâhlı Kuvvetlerde personel ba
sma savunma harcamasına gelince; Türkiye'de 
1 850 dolar, Amerika'da 29 000 dolar, Almanya' 
da 12 000, Yunanistan'da 2 125, Rusya'da 16 000, 
Bulgaristan'da 1 900, Mısır'da 4 700, israil'de 
20 000, İran'da 6 000 dolardır. 

Bu mukayeseli rakamlar Silâhlı Kuvvetleri
mize ayrılan ödeneğin ne deıece mütevazi oldu
ğunu ve Silâhlı Kuvvetlerimizden hizmetlerde ne 
büyük feragat beklendiğini ilmî olarak göste-
l i i \ 

Bütçenin niteliğine gelince : 
Geçmiş yıllarda da olduğu gibi bu yıl Silâh

lı Kuvvetlerin gücünü yükseltici bir artış bütçe
de mevcut değildir. REMO ödeneği ise ancak, 
eskiyen malzemeyi bir dereceye kadar moderni-
ze etmek, yıpranarak hizmet dışına çıkarılan 
malzemenin yerine yenilerini koyma ihtiyacım 
karşılamaktan ileri gidemeyecektir. 

Bütçenin güçlere; yani kuvvetlere bölümü 
nispeti ise şöyledir : Kara Kuvvetlerine 55, De
niz Kuvvetleıine 15. Hava Kuvvetlerine 20; Ge
nelkurmay Başkanlığı ve Bakanlığa ise lO'dur. 
REMO Planının yüzdeleri ise, Karaya 26, De
nize 13, Havaya 30, Bakanlığa müşterek alımlar 
için 31'dir. 

Bu rakamlar, bütçede geleneksel oranların 
korunduğunu, REMO çalışmalarında ise uçak 
alımı dolayısıyle bu yıllarda Hava Kuvvetlerine 
bir öncelik tanındığını göstermektedir. 

Bütçe bölümleıinde toplanı olarak savunma 
yatırımı 900, sanayi yatırımı 800 milyon lira ka
dardır. Hepsi 1,7 milyar tutan yatırımların Sa
vunma Bütçesi içindeki nispeti % 14'dür. Bu 
miktar içinde anamalzem? tedariki ile ilgili ya
tırım ise 700 milyon lira kadardır ve ancak % 5 
nispetine tekabül etmektedir. 

Bu rakamlar, bu yıl bütçesinin de masraflar
da olumsuz artışlar olmamak şartıyle yeni kı
sıntılara gidilmemek şartıyle ancak bir idame 
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bütçesi olmaktan ileri bir nitelik taşımadığını 
banız olarak 'gösterir. 

Yeterlilik : 
Şimdiye kadar belirtildiği üzere bu derece 

mütevazı ve idameden başka bir niteliği olma
yan bir bütçenin bölgemizdeki politik ve stra
tejik durum ve maruz bulunduğumuz tehdit mu
vacehesinde yeterliliği bahis konusu olamaz. 
Esaslı bir gelişmeden sarfınazar edilmiş ve' 
koşullar değişmemek kaydıyle sadece idameyle 
iktifa olunmuş demektir. Hatta, Silâhlı Kuvvet
lerde uzun yıllardan beri komutanların gayret
leriyle tasarruf edilerek stoka alman mahdut 
giyim, kuşam ve yiyecek maddelerinin de sonu 
gelecek demektir. 

Bütçenin samimiliği ve pratikliği : 
Bazı bölümlerde % 10 - 20 oranında tasar

rufa gidilebileceği ikazı ve fiyat artışlarının ge
rektirdiği ihtiyaçların genel bütçede ayrılan 
özel fondan ek ödenekle karşılanacağının vaadi 
gibi hususlar, bütçenin samimiliği prensibini ze
delemektedir. 

Pro gram^Bütçeyl e b a ğda şmay a c ak şekilde 
hele ödeneklerin bir de limitlere bölünerek ser
best bırakılması halinde pratiklik de kalkacak 
ve programlanan hizmetler aksayacak veya er
telenecektir. 

(Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili sorunlar : 
Sayın senatörler, Meclislerde, basın ve ya

yında, sonuç olarak kamu oyunda aktüel hale 
gelen bazı sorunlarla Silâhlı Kuvvetlerimizi ya
kından ilgilendiren önemli bazı konular üzerin
de görüşlerimizi kısaca belirtmekte yarar gör
mekteyiz. Bunları sırasıyle ve mukayeseıli bir 
ş ekilde ime eleyelim. 

•Personel sayısı : 
Yıllardan beri bu kürsülerde Silâhlı Kuvvet

ler personel mevcudunun, özellikle yedek su-
Ibay ve er sayısının azaltılarak tasarruf edile
cek paralarla daha küçük, fakat ateş ve hare* 
ket kabiliyeti; yani vurucu gücü üstün bir kuv
veti elde bulundurmaktan bahsedilir. Talbiî sayı 
azaltması deyince de sanki yurt içinde yapılan 
'birçok hizmetler yalnız kendisine aitmiş giıbi, 
daha ziyade Kara Kuvvetleri hedef alınır. Bu
na karşılık Silâhlı Kuvvetler siorumıluları da 
personel noksanından, özelikle uzman ve tek
nik personel ihtiyacından şikâyet ederler. Bu 
konuda hissi olmaktan ve politik düşünceler

den uzaklaşarak incelemede bulunabilmek için 
mukayeseli bilgileri açıklamakta yarar görmek
teyiz. 

.Muhtelif devletlerin asker sayılarını uzun 
uzun vererek sizleri meşgul etmemek için arz 
etmeyeceğim, yalnız nüfusu oranlarından bahse
deceğim. Vereceğim rakamlar Stratejik Etüt
ler Enstitüsünün 1973 - 1974 Kuvvetler Dengen 
k'Labına göredir. 

Bu kitapta Türkiye'nin askerî personel mev
cudu (jandarma hariç) 455 ÖOO'dir ve bu nüfu
sun % 1,3'üne tekabül etmektedir. Bu nispet 
Birleşik Amerika'da da 1,3'tür; yani üstün vu
rucu güçlü orduda 1,3'den aşağı değildir. Al
manya'da 0,8, Yunanistan'da 1,8, Rusya'da 1,4, 
Bulgaristan'da 1,7, Suriye'de 1,8, Mısır'da 1,2, 
israil'de 2,5, İran'da 1 kadardır. 

Asker sayısı düşük nispet gösteren Alman-
ya'daki bu rakam bizi yanıltmaimabdır. Federal 
Almanya'nın 470 ÖC'O askerî personel dışında 
silâhlı kuvvetlerinde 180 000 sivil personel is
tihdam edilmektedir. Bu sivil personel, seyyar 
o;du birlikleri dahil bir çok hizmetleri ifa et
mektedir. Askerî personel dalha ziyade savaş 
eğitimi ve faaliyetleriyle görevlidir. Bizdeki si
vil personel ise, memur ve işçi olarak zanneder
sem 30 ÜOO'i bul mamı aktadır ve bir çok hizmet-
leıin askerlere gördürülmesi zorunluğu ortaya 
çıkmakta ve yaptırılmaktadır. Tabiatıyle bu 
sebepten geri hizmetlerdeki asker sayısı da aşı
rı derecede kabarmaktadır. 

•Yukarıda belirttiğim; yani Stratejik Etütler 
Enstitüsünün verdiği 455 ÖOO rakamından 
55 000 subay ve assubay sayışımı düşersek elde 
400 000 er kalır. Bunun aşağı - yukarı bütün 
ordularda aynı olan dilim faktörlerine ve bizim 
celp, askerlik ve eğitim süremize göre hizmet
lere bölüm yüzdeleri hesabı olarak şöyle olabi
lir : 

Erlerin % 30'u eğitim merkezlerinde (% 
20's.i acemi, % lö'uda öğretmen ve idareci ol
mak üzere), % 10'u memleket içindeki okullar, 
hastaneler, depolar, atelyeler, basımevleri ve 
benzeri kurumlarla büyük ve yurt içi karar
gâhlarında, % 110'u şoför, operatör, bakım, 
sağlık hizmet kursları ve çavuş talimgahlarında, 
c/c 10'u kanunî olarak memleket izninde, % 5 
kadarı da müteferrik hizmetlerle hasta, hava de
ğişimi, firar ve hapistedir. 
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Böylece, tüm mevcudun ancak % 351 ileri 
birlik ve kurumların vazifeye o anda hazır hiz
met mevcududur. Kıtalarda ve ileri bölgelerde 
hudut, eğitim, garnizon, bakım hizmetleri bu 
mevcutla yürütülecektir. Er sayısı azaltılmaya 
gidilirse, bunun aksi, yansıması geri hizmetlerden 
ziyade ileride olacak ve sonuç olarak cephe bir
liklerinin gücü daha da noksanlaşaçaktır. 

Bu açıklamalara göre, asker sayısında bir 
indirim düşünülünce, evvelâ sivil personelin art
tırılması; askerlik süresini kısaltmak değil, bilâ
kis uzatmak suretiyle eğitim merkezlerinde' ve 
kurslardaki miktarın azaltılması, hudut koruma
sı, askere alma ve benzeri hizmetlerin Silâhlı 
Kuvvetlerden alınarak diğer Bakanlıklara akta
rılması, perakendeleri arttıracak mütefarrik hiz
metler ve isteklerden vazgeçilmesi gerekir. 

Tabiatıyla Silâhlı Kuvvetler de, kendi bün
yesi içindeki hizmetlerde ve dolayısıyla personel: 

de tasarrufu sağlayacak tedbirleri almak için de
vamlı inceleme ve çalışmalarda bulunmalıdırlar. 

Bu tedbirler; yani bazı Bakanlıklara aktar
ma vesaire gibi tedbirler Millî Savunma Bakan
lığı bütçesinde tasarrufu sağlarken, meselâ İçiş
leri veya diğer bir bakanlığın bütçesinde masrafı 
arttıracaktır. Yani, aktarma tedbirleri hakiki 
manada bir tasarruf sağlamayacak, Devlet büt
çesindeki bu masraf gene kalacaktır ve böyle ufak 
tefek tedbirlerle askerleri azaltarak vuruca gücü 
yükseltmek gibi bir hedefe ulaşmak mümkün ol
mayacaktır. 

Askerlik süresi : 
Bu konu da yıllardır politik, ekonomik, sos

yal ve siyasî sebeplerle kısaltmaya yönelik olarak 
işlenir, Artan asker adaylarını ordudan geçir
mek isteği de bir neden olarak gösterilir. 

Devlet hayatında her hizmetin müessiriyet ve 
maliyet yönünden incelenmesi; yani sistem ana
lize tabi tutulması esasına göre, askerlik süresinin 
kararlaştırılmasında da bunun millî savunma ve 
dolayısıyla millî güvenlikle yakın ilgisi de goz-
önünde tutularak titizlikle hareket edilmesi ge-
ı ekii'. 

Bu konuyu arz ettiği özellik bakımından ye
dek subaylık ve erlik için ayrı ayrı gözden geçi
relim. 

Yedek subaylık süresi : 
Kısa süreli yedek subaylık modern batı ordu

larında pek kalmamıştır. Kısa hizmet, bu ordıı-
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| iarda daha ziyade tabip sınıfı veya teknik sınıf 
yedek subaylara inhisar etmektedir. Küçük rüt
beli subay ihtiyacı ise, 3 - 1 5 yıl mukaveleli su
baylarla karşılanır. Doğu biokunda ise süreler 
erlerde olduğu gibi, 2 - 3 yıldır. 

Modern harp silâh ve araçlarını ve küçük 
birlik taktiğini öğrenmekten ve emirlerindeki 
askerleri yetiştirmekten ve rütbeleriyle orantılı 
olarak idarî hizmetlerdeki görevleri ifadan so
rumlu olan yedek subaylardan etkin bir hizmet 
bekleyebilmek için bugünkü sürenin dahi yeterli 
olmadığı şüphe götürmez bir hakikattir. Hizmeti, 
bu realiteye rağmen kısaltmaya gitmek, onu baş
tan savılacak bir angarya düzeyine düşürür. 
Ayrıca kadroları doldurma zorunluğn, akımın 
arttırılması sonucunu doğurur. Bu da okullarda
ki öğrenci sayısının, sürenin 24 aydan 18 aya in-
dirilişînde c/c 50; (yani gayri nafi unsurun) ve 

- bir yılda ceîbolunacak aday sayısının ise % 100 
artmasına sebep olmuştur. Yani, besleme maliyeti 
yılda c/c 50, eğitim, atış, gidiş ve geliş maliyeti 
(/c 100 artmıştır. Böylece, süre kısaltmanın ma
liyet ve müessiriydi olumsuz yönde etkilediği 
daha ziyade ileri gvdildiği takdirde hizmeti bir 
çıkmaza sürekleyeceği açık olarak görülür. 

Bir örnek olarak; kadrolarda 4 000 yetişkin; 
I yani 6 ay okul ve 6 ay da kıtada birlik -eğitimi 

görmüş yedek subaya lüzum olsa, süre 24 ay 
I iken (4 000'e karşılık) okulda 2 000, -'6 aylık ilk 

asteğmenlik süresinde de kıtalarda 2 000 yedek 
subaya ve yılda 4 000 celbe ihtiyaç vardır. 

Süre 18 aya inince, okulda 2 000 yerine 4 000, 
yedek subaylık döneminin ilk devresinde de 
4 000 olmak üzere ceman yılda 8 000 aday cel-

î bine ihtiyaç hasıl olur. 
Böylece silâh altında birinci şekilde yüksek 

tahsilli 8 000, kısa sürede ise 12 000 gencin bu
lundurulmasına zaruret olacaktır. Neticede 
her yıl devamlı olarak 2 000 fazla öğrencinin is
kân ve iaşesiyle 2 000 yeni yedek -subayın özlük 
hakları ve yine yılda iki defa tekerrürü dola-
yısıyle 4 000 fazla öğrencinin celp, giyim,, atış, 

I eğitim ve 4 000 fazla asteğmenin de giyim, ku
şam, sevk ve terhis masraflarına ister iste
mez ve lüzumsuz yere ve hattâ hizmetin nıiiessi-

j riyetiniıı aleyhine olmasına rağmen katlanılmak
tadır. 

Bu dört kalem masraf yaklaşık olarak ceman 
j 56 milyon lira tutmaktadır. Göze çarpmayan di-
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ğer masraflarla bu miktar % 20 kadar daha ar
tırılabilir. 

Bir de jeopolitik durumu ve askerî perso
nel miktarı bize oldukça büyük benzerlik gös
teren Alman ordusundaki durumu görelim : 

470 bin askerî personelin 36 000'i subay, 
122 000'i assubay ve 312 000'i erdir. Bunun dı-
şındaı biraz evvel arz ettiğim gibi, 180 000 si
vil uzman, memur ve işçi vardır. 

Şimdi bu 36 000 subayın bölümüne gelince; 
29 000'i muvazzaf, 4 600'ü 3 - 15 yıl süreli mu
kaveleli subay, 1 200 -kadarı 21 ay süreli mü
hendis ve benzeri yedek -subay, 1 000 kadarı 18 
ay süreli tabip sınıfı yedek subaydır. 

Şu halde görülüyor ki, kısa süreli yedek su
baylık mükellefiyeti çok sınırlı olarak tabiple
re, yüksek mühendislere ve benzeri kişilere ait
tir. Normal muharip kıtalarında 3 seneden aşağı 
hizmet görmeyen yedek subay yerine mukave
leli subay vardır. 

Erlik süresine gelince : 
Bunun kısaltılması da yukarıdaki mahzurla-

rı doğurur ve askerlik hizmetini yasak savma 
haline getirir. Bir keze şu husus kesin olarak 
kabul edilmelidir ki, ister yedek subay, ister er 
olsun her mükellef askerin kıta ve kurumda 
göreceği eğitim her mevsimde ve her türlü yıl
lık askerî faaliyetleri kapsamak bakımından ace
mi eğitimi veya okul sürelerine ilâveten en az 
bir yıl olacaktır. Bu süre basit hizmetler için
dir. Takım komutanlığı, manga, top, tank ve 
benzeri komutanlıklarla Deniz ve Hava Kuv
vetlerindeki benzeri komutanlıklar yahut görev
ler, operatörlük, ateş idare, şoförlük, uznıan ida
rî hizmetler için ise en az bir altı ay daha kurs ve 
oryantasyon süresinin ilâvesi gerekir. Hatta bu 
hizmetler için uzun süreli askerlik bile bir çok 
ordularca kabul edilmiştir. 

Şimdi diğer ordulara gelince : Amerika'da 
askerlik halen gönüllüdür ve süre uzundur. .Sov
yetler ve peyklerinde 2 - 3 yıldır. Yunanistan, 
İran, Mısır ve Suriye'de ikişer yıl, İsrail'de 3 yıl, 
Almanya'da 18 aydır ve bu da 15 aya (3 ay eği
tim, 1 sene kıta eğitimi olmak üzere) indirilme
ye çalışılmaktadır. 

Ancak, biraz evvel izah ettiğim üzere Al
manya'da bütün kilit hizmetler assubaylar tara
fından (komutanlıklar yahut şeflikler) görül
mektedir ve bu 122 000 ıssubaya ilâveten 

312 000 erin 30 000'i 3 - 15 yıl süreli, 60 000'i 
2 yıl sürelidir. Yani, bütün -kilit -kadro uzun sü
reli ihtisas elemanıdır. Ancak, geri kalan 220 O0OT 
araları doldurmak için 18 ay sürelidir. Böylece 
ordunun temel kadrolarının 122 000 assubayla 
90 000 uzun süreli eıierce doldurulduğu, ancak 
tali ve basit hizmetler için kısa süreli -asker
lerin kullanıldığı görülür. 

Biraz evvel arz ettim, Almanya'da gece kış
lada, tuvalette, deponun önünde falan nöbetçi 
görülemez. Çünkü o vazifeleri bekçiler yapmak
tadır, Er yatar veya gece evine gider, sabahle
yin erken gelir eğitime çıkar. Bütün zamanını 
muharebe veya lojistik eğitmse lojistik eğitim
de ; yani ilgili olduğu eğitimde 'harcar. Tabiî 
onun için de süre yetişir. Ayrıca, -gelen perso
nelin teknik kapasiteleri de hesaba alınmalıdır. 
Türk Ordusundan başka hemen hemen hiçbir 
modern orduda şoför kursu diye bir kurs yok
tur, şoför intibak kursu vardır. 

İşte, biraz evvel bahsettiğim nıüesseriyet ve 
maliyette ekonomi bu şekildeki tertip ve tedbir
lerle sağlanmaktadır ve hu hal bize uygun de
recede tadil edilmek suretiyle tavsiyeye değer bir 
keyfiyettir. 

Maliyete gelince; bunu da müsaadenizle kısa 
bir mukayese ile anlatmaya çalışayım. 

Ekle eğitim birlikleri dışındaki muharip kı
talar ve kurumlar için (tabiî hep örnek olarak 
arz ediyorum) 300 000 askere ihtiyaç olsa, '(ka
ra, hava, deniz beraber) 24 ay süre ve 4 ay acemi 
eğitimine göre, eğitim merkezlerinde '66 000'i 
a e emi, 33 000'i usta olmak üzere ceman 99 000 ve 
Silâhlı Kuvvetlerde -300 000 (ihtiyaca karşılık 
399 000 erin silâh altında bulundurulm-asına ih
tiyaç vardır. 

Askerlik 20 aya inince ve yukarıda arz et
tiğim sistemler kabul edilmediğine -göre, eğitim, 
•merkezlerinde ihtiyacı karşılamak için 86 000 
acemi, buna karşılık da '% 50 oranında; yani 
43 000 usta olmak üzere ceman 129 000 ve silâh 
altında da 429 000 ere ihtiyaç vardır. Devamlı 
iskân ve iaşe farkı ortalama 30 000, celp, atış ve 
eğitim farkı ise yılda !60 000 erdir. Bununla 'bir
likte bir de çeşitli kurslardaki mevcutların da 
dönemlere göre kadroların 1/5'i yerine 1/4'i; 
ya D i % 20 fazlası olması gerekecektir. 

Meselâ 60 000 şoför için '24 ay sürede her dö
nemde 12 000 şoför yetiştirmek lâzım iken, 20 
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ay sürede her dönemde 3 000 fazlasıyle 15 000 
şoför yetiştirmek gerekecektir. Diğer kurslar 
için de bu böyledir. 

Çak kaba bir hesapla bu .süre değişikliği do-
1 ay isiyle fazla er ve kursların maliyeti sırasıyle 
180 milyon, GO milyon ve kurslar için de 200 
milyon olmak üzere 440 - 450 milyon lira civa-
rmdadır. Bunlar, muharip ve hizmet kıtaların
daki sayı değişmemesine rağmen sistem değişik
liğinin getirdiği malî yüklerdir. 

Bu maruzattan sonra yedek subaylık ve erlik 
sürelerini kısaltma yoluna gidilmeden önce mü-
essiriyet ve maliyet faktörlerinin önemle göz
önünde tutulmasını, sivil ve uzatmalı veya muka
veleli personel sayısının artırılması işinin önem
le ele alınmasını takdirlerinize sunarım. 

Silâhlı Kuvvetlerde asker sayısını azaltma 
halinde kadro fazlası personele de dışarıda istih
dam sahası bulunması da gözönünde tutulacak 
bir meseledir. 

İhtij^aç fazlası personel : 
Yedek subay adaylarında kendini gösteren 

fazlalık gelecek bir - iki yıl içinde erlere de in
tikal edecektir. Hakikatte bu sorun Millî Savun
ma Bakanlığının değildir. Bütün Hükümeti il
gilendiren bir ^konudur. Buna bir çare olarak 
ihtiyaç fazlası personelden kalkınma çabaların
da faydalanmak kararlaştırılmış ve kanunî hü
kümlere bağlanmışsa da, bunun ne yolda uy
gulanacağı henüz kesinleşmemiştir veya biz duy-
mamışızdır. Birçok bakanlık ve kurumların böy
le geçici ve kısa süreli personele pek istekli ol
madıkları da bir vakıadır. 18 aylık öğretmen 1.5 
devre demektir. Bu personelin kalkınmada ya
rarlı olabilmeleri için sürelerinin hiç olmazsa bir 
oryantasyon, bir de asıl verimli sene olmak üzere 
iki yıl olması lüzumlu ve faydalı mütalaa edil
mektedir. İleride nüfusun daha da .artması ha
linde, meselâ dördüncü plan döneminde çoğala
cak ihtiyaç fazlası personele yeter sayıda dışta 
da görev yeri bulunması müşkülleşecektir. Şim
diden bu konunun ele alınarak, uygun kararla
ra varılması ve yasaların çıkarılması gerekmek
tedir. 

Vurucu güç : 
Silâhlı .Kuvvetlerimizin vurucu gücünün yük

sek olması hepimizin arzusudur. Bunu sağlama
nın yolu, öyle asker sayısında bir miktar azalt
mak değildir. Bugünkü imkânlarımızla kendi

mizce sağlanması mümtkün olmayan nükleer vu
rucu güç bir tarafa bırakılırsa, konvansiyonel 
vurucu gücü yükseltmek için üstün performans
lı silâh, araç, uçak, gemi ve cihazlarla Silâhlı 
•Kuvvetlerimizin tümünün donatılması gerekmek
tedir. Bunların kullanılmaları ise muharip perso
nel sayısında bir miktar azalatmaya imjkân vere
cektir ; fakat buna karşılık daha çok sayıda tek
nik ve bakım personelini; yani gerideki persone
li gere.ktire'eektir. Bunun anlamı, cepheden tasar
ruf edilecek personelin lojistik ve teknik hizmet
lere tahsis edileceğidir. Toplam sayıda ise azal
ma değil, belki artış olacaktır. Biraz evvel arz 
ettiğim vurucu gücü lüstün orduların personel 
sayısı nispetleri, pek te onların bizden aşağı ol
madığını, çoğunun bizden yukarı olduğunu gös
ter ııiökt e dir. 

Bir tedbir olarak, kuvvetlerden herhangi biri 
lehine diğerlerinden kesinti şekline gelince; bu 
hal Silâhlı Kuvvetlerimizin jeopolitiğimıiz ve ma
ruz bulunduğumuz tehdide ve millî savunma. he
deflerine göre ayarlananı dengesi üzerinde olum,-
suz tesirler yapar. Burada esas her üç kuvveti 
birden daha üstün vurucu güce kavuşturma ol
malıdır. Bütün gelişmelere rağmen, harbin sonu
cunun hâlâ karada alındığı da bir hakikattir. 
Bu asla, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin (muha
rebedeki büyük rolünü ve önemini ve sonuç üze
rindeki tesirini küçümseme anlamına gelmez. 
Bu, daha ziyade bir taraftan keserek diğerinin 
lehine hareket halinde iyi bir neticeye vasıl olu
namayacağını göstermek bakımından beyan edil
miştir. 

Yine dahil bulunduğumuz NATO ittifakı çer
çevesinde de müttefiklerimizden ihtiyaç halinde 
kara yardımı görmemiz, mevcut coğrafî ve as
kerî .koşullar ve kuvvetlerin özellikleri bakımın
dan en uzak bir ihtimaldir. Bu da hatırdan çı
karılmaması gereken bir husustur. 

Bir kuvvet içinde, meselâ Kara Kuvvetlerin
de piyadeyi azaltıp tankı veya topçuyu çoğalt
mak hem malî ve hem, de taktik koşullar bakı
mından söylendiği gibi uygulanması kolay bir 
iş değildir. Bir tank taburunun, kuruluş ve ida
me maliyetinin 'birkaç sene evvel bir piyade ta
burunun 6 misld, bugünkü masraflara göre 10 
misli olduğu gözönünde tutulursa, bu hususun 
maliyet yönünden zorluğu meydana çıkar. Ayrı
ca, coğrafya, iklim ve arazi şartları ve hizmet-
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lerin özelliği bazı bölgelerde daha bol piyadeye 
lüzum gösterebilir. O halde görevin müessir bir 
şekilde icrası, sınıflar arası dengeyi lüzumlu kı
lacağından. bu denge de bir bölgede tankların, 
diğer bölgede ise piyadenin lehine veya başka 
üçüncü bir bölgede her ikisine müsavi olarak 
tecelli edebilir. 

Buraya, kadar arz edilen vurucu gücün kuv-
vetlerarası ve kuvvetlerin dengeli bir şekilde ar
tırılması, böylece yurt güvenliğinin maruz ka
lman tehditle mütenasip bir şekilde sağlanma
sının, sadece asker sayısında azaltma veya bir 
kuvvetten .diğerine keserek ekleme veya bir sı
nıftan diğerine aktararak ekleme suretiyle müm,-
küıı olamayacağım gösterir. Bunlar, millî ve ma
lî politikada, alınması lüzumlu tedbirlerdir; ama 
ancak taktik tedbirlerdir. Asıl stratejik tedbir 
ise, devletin kaynaklarını güçlendirerek 'bunlar
dan yeteri derecede gelir sağlamak, vergilenme
miş veya gülünç, derecede az vergili kesini bıra-
kılmayara.k Devlet bütçesinin ve dolayısıyle Millî 
Savunma bütçesinin nüfusumuz, yurdumuz ve 
maruz bulunduğumuz tehditlerle orantılı bir dü
zeye çıkarılmadı olmalıdır. Mevcut sistem ve 
bütçeyle bunun ne derece gerçekleştirilebileceği
ni takdirlerinize arz ederim. 

Harp Sanayii : 
IC'GO'dan beri yeniden hızlandırılan harp sa

nayii çalışmalarımızın malî ve teknik imkânla
rımızın sınırlılığı dolayısıyle süratle gelişemediği 
bir hakikattir. Ayrıca, büyük bir tesisin mey
dana getirilmesi de uzun bir süre istemekte (me
selâ 4 - 5 yıl) ve ağır cereyan etmektedir. Bu 
ağır cereyanın bir sebebi de, mevzuattaki malî 
formalitelerdir. Elde mevcut silâhların, araç ve 
gereçlerin savaşın daha ilk safhasında işe yara
maz bir maden kitlesi haline düşmemesi için mü
himmat, pil, lâstik, yedek parça ve benzeri sarf 
malzemesi sanayiinin mevcut olmayanlarının 
(askerî veya sivil) hemen kurulması, mevcutla
rının da yeterli potansiyele ulaştırılması savaşı 
idame ettirebilmenin birinci şartıdır. 

Sarf maddeleri sanayiini geliştirirken, müm
kün olan oranda dışa bağlılıktan da kurtulmak 
üzere ve maliyeti düşürmek, kendi işçilerimize 
iş sahaları açmak bakımından anamalzeme top, 
tank, araç, uçak, gemi ve elektronik •sanayiimizin 
halen mevcut sanayiin ilerlilik derecesinden çekin
in eden sivil - asker işbirliği halinde kurulması-
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i ııa derhal başlamak zarureti vardır. Bu hal, 
{ mevcut sanayii de ileri hamleye teşvik ede'cek-

•tir. Klâsik usulle basitten gelişmişe veya mürek
kebe doğru sanayi kurma şeklinde bir progra
ma bağlı kalırsak çok gecikmiş ve değil ileri 
ülkelerden, komşularımızdan bile çok geri kal
mış oluruz. 

Sanayileşmede de savunma sanayiine gere
ken önemi vermez, ödenek yerine tavsiye ve te
mennilerle vakit geçirirsek millî güvenlik ve 
millî çıkarların sağlanmasında son pişmanlığın 
fayda vermeyeceği haıkikatiyle karşılaşmaktan 
kendimizi kurtaranlayız. Harp sanayiinin geliş
mesinde hep yeni kuruluşlara gitmekten ziya
de, mevcut sanayiden askerî maksatlarla fay
dalanmanın araştırılması, ufak tadiller pahası
na da olsa daha ekonomik <ve daha verimli bir 

ı hareket tarzı olur. 

Harp stokları : 
Sarf maddelerinin muayyen muharebe gün

lük miktarda stoklanması, sanayi potansiyeli
miz yüksek de olsa zaruret arz eder. Hele sana
yi potansiyeli yetersizse stoklama daha büyük 
ehemmiyet taşır. Yardıma bağlı maddelere ge
lince, daha çok stoklama zarureti vardır. iSava-
şın ilk tesirini başarıyle atlatmak, savunmamı
zın devamlılığını sağlamak ancak, yeterli stok
lara sahip olmakla mümjkündür. 

10 yıldan beri bu mesele üzerinde münaka
şalar yapılmakta ve kararlar alınmakta ise de 
bütçelerde stoklama için esaslı bir ödeneğe rast
lanmamıştır. Savaş, bütün kadro ve sarf mal
zemesinin daha barıştan yetkili makamlarca tes
pit olunan faktörlere göre stoklanmasmı .gerek
tirir. S t oksuz bir ordu, stoksuz bir silâhlı kuv
vet giyinişiz, kuşanışız er, yakıtsız uçak, gemi, 
araç, mermisiz silâh ve elektriksiz elektronik 
cihaz demektir. Bu şekilde savunma görevinin 
im edilmesi de mümkün olmayacaktır. 

Kalkınmaya katkı : 
Silâhlı .Kuvvetlerin afet halleri ve fevkalâ

de haller hariç, normal görevi dışındaki hizmet
lerde kullanılmaları bu kuvvetin kuruluş gö
rev esprisine uymaz. Zarurî; fakat süre ve (geniş
lik bakımından, sınırlı hizmetler müstesna, bu 
yola gidilmemesi tavsiye olunur. Aksi takdir
de eğitim, moral, bakım, çabaları aksar ve za
manımızın gerektirdiği her an harbe hazır oluş 

I keyfiyeti zedelenir. Bu kaıtkı maksadı için ihtiyaç 
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fazlası personelin yedek subay ve erlerin ilgili 
bakanlıklar veya kuruluşlar kadrolarında ku
rulacak tarım, orman, bayındırlık, sanayi, ulaş
tırma grupları şeklinde örgütlenmeleri, başla
rına teknik yönden uzman, sivil personel; di
siplin yönünden ise, genç yaşta emekli olan su
bay ve assubaylarm verilmesi uygun bir şekil 
olarak mütalaa edilebilir. 

Dileklere geçmeden önce, şimdiye kadar yap
tığımız eleştiri ve tavsiyelerin bugüne mahsus 
değil, birçok yılların mahsulü olduğunu ve ev
velâ bir bütçe ile ve bir bütçe döneminde hal
ledilecek meseleler olmadığını belirtmeyi ve bu 
mesellerin sorumluluğunun tek bir tarafa değil, 
hepimize raei olduğunu arz etmeyi kadirşinaslık 
sayarım. 

Dilekler : 
Muhterem arkadaşlarım ve Millî -Savunma ca

miamızın değerli mensupları, şimdiye kadar bir
çoklarının hepinizce bilinmesine rağmen, bir so
nuca ulaşabilmek için sizleri yoracak derecede 
uzayan maruzatımın son kısmına; yani dilekler 
bölümüne gelmiş bulunuyorum. Mukayeseli bir 
şekilde belirttiğim inceleme ve değerlendirme
lerin neticesi olarak : 

Millî Savunma Bütçesinde bir kesintiye gidil
memesi ve müşterok komisyonda yapılan kesin
tinin ek ödenekle karşılanmasını; 

Fiyat ve katsayı artışı dolayısıyle vaat olu
nan ek ödeneğin belirgin ve kesin bir hale geti
rilmesini; 

Gelecek yıllar bütçesinin sade idame değil, 
gelişme imkânları sağlayacak bir düzeye çıka
rılmasını ; 

REMO Planı ödeneklerinin zamanında kulla
nılmasını ve fiyat artışları dolayısıyle Silâhlı 
Kuvvetlerin bu plandaki hedeflerinden fedakâr
lık yapmaya mecbur bırakılmamasını; 

Asker sajnsı, askerlik süresi ve ihtiyaç fazla
sı celp personeli hakkında karar verirken mü-
esseriyet ve maliyet faktörlerinin diğer bütün 
faktörlere tercihen ve öncelikle gözönünde bu
lundurulmasını ; 

Hissî. psikolojik kararlara yer verilmemesi
ni; 

Harp sanayiinin hem sarf, hem de anamal-
zemeyi kapsayacak şekilde ve .klâsik fikirlere 
saplamadan ileri aşamaları da kavrayacak su
rette kurulması çalışmalarına hız verilmesini ve 

gerekli ödeneğin ayrılmasını ve gerekiyorsa 
bu konuda yeni bir kanun getirilmesini; 

Harp stokları konusunun •unutulmamasını; 
Kalkınmaya katkı için lüzum, hissedilen fik

rî ve fizikî gücü sağlamak amacıyle normal as
kerî birlikler yerine, ihtiyaç fazlası askerî per
sonelden özel iş grupları kurularak bunlardan 
faydalanılmasını; 

Geçen yıl kadük hale gelen ve hirçok tedbir
lerle düzeltilmeye çalışılan Personel Kanunu 
değişikliklerinin bu yıl tahakkuk ettirilmesini ve 
bu arada 1101 sayılı Kanunla Ordudan emekli
ye ayrıldıktan sonra dışta görev alması önlen
miş olan genç yaştaki bilgili, çalışkan perso
nelin dış çalışma imkânlarının, yurt kalkınma
sında kullanılmak üzere açılmasını uygun müta
lâa ettiğimizi belirtir, Millî Savunma Bakanlığı 
1974 malî yılı bütçesinin Silâhlı Kuvvetlerimi
ze, Devletimize, Ulusumuza hayırlı olmasını ve 
başarılar getirmesini diler, beni dinlemek lüt-
funda bulunan değerli arkadaşlarıma ve başta 
Sayın Bakan olmak üzere Silâhlı Kuvvetlerimi
zin değerli temsilcilerine Grupumuz adına teşek
kür ve saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürler. 
Grupları adına söz istemiş bulunan sayın ar

kadaşlar konuşmuş oldular. 
Şimdi, şahısları adına söz alan arkadaşlarıma 

söz vereceğim. Sayın Ferid Melen?.. Yok. 
Sayın Sami Turan, 'buyurun efendim. 
Konuşma süresi 10'ar dakikadır efendini. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Bağımsızlığımızın, hürriyetlerimizin ve millî 

varlığımızın başlıca teminatı olan Türk Silâh
lı Kuvvetlerini saygıyle sevgiyle selâmlarım, 

Büyük Türk Milletinin iç ve dış güvenliği 
bakımından güvendiği Silâhlı Kuvvetlerimizin 
yurt savunmasında ve millî güvenliğin sağlan
masında şerefli görevini yerine getirebilmesi 
için, daima kudretli bir halde bulunması lâzım 
geldiği hususunda hepimiz müttefikiz. 

Dünya dengesinde büyük değişiklikler ol
maktadır. Harp teknolojisinde büyük gelişme
ler vardır. Etrafımızı çevreleyen memleketler 
büyük bir silâhlanma yarışına girmişlerdir. Bir 
sorumlu zatın beyan ettiği gibi, Türkiye'nin et
rafı silâh deposu haline gelmiştir. Türkiye'nin 
coğrafyası ve jeopolitik durumu, dünya ortamı-
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nın emrivakilere müsait hale gelmesi Silâhlı Kuv
vetlerimizin daha da güçlendirilmesi ihtiyacını 
artırmıştır. 

Bilhassa atom silâhının dehşet dengesi sebe
biyle 'artık savunma .silâhı olarak kullanılması 
imkânının ortadan kalkmış olması ve klâsik si
lâhların önplana geçmesi durumumuzu daha da 
kritik bir hale getirmiştir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin ateş gücünün, hare
ket gücünün artırılması zarureti karşısındayız. 
Zırh gücünün artırılması lâzımdır. Son savaşlar
da yeni silâhlar kullanılmaktadır. Silâhlı Kuv
vetlerimizin bu silâhlarla teçhiz edilmesi lâzım
dır. Artık yürüyen piyade ile zırhlı, motorlu ve 
havadan gelen düşmana karşı bir savunma savaşı 
vermek güçlenmiştir. 

Bütün bunların Genelkurmayımızca bilindiği 
şüphesizdir. Genelkurmayımız bir çalışma so
nunda bir reorganizasyon ve modernizasyon 
programı meydana getirmişti. «RE-MO» adı 
verdiğimiz bu programı gerçekleştirmek için 
10 yılda harcanmak üzere 16 milyarlık ödenek 
ayrılmasını bir kanunla Yüce Meclisler kabul 
etmişti. Bugün bu program uygulanmaktadır. 
Ancak, yeni gelişmeler ve bizi tehdit eden teh
likelerin büyümekte olması ve dış yardımın 
azalmaya başlaması ve bunlara ilâveten de fi
yatlarda % 100'ün üstündeki artışlar sebebiy
le bu ödeneğin de ihtiyacımızı karşılayamayaca
ğı ortaya çıkmıştır. Bu anda bir 16 milyarlık 
daha tahsisat ilâvesi zaruretiyle karşı karşıya 
bulunduğumuz kanısındayım. Silâhlı Kuvvetle
rimizin silâh ve malzeme bakımından eksiklik
lerini ancak bununla tamamlayabiliriz. Hükü
metin bu ödeneğe ait kanun tasarısı getireceği
ni ümit ediyor ve bunu bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, savunma her şeyden 
evvel millî bir meseledir. Milletler her şeyden 
önce kendi güçlerine dayanmaya mecburdurlar. 
Bu nedenle savunma politikamızı harp sanayiine 
yöneltme durumundayız, ve bu karar bundan 
evvelki hükümetler tarafından verilmiş ve uy
gulanmaya başlanmıştı. Yeni hükümetin de bu 
fikri benimsemiş olduğunu görmekten memnu
niyet duyuyorum. 

Memleketimizin ihtiyacı olan harp silâh, araç 
ve gereçlerinin büyük bir kısmının yurt içinden 
sağlanması için daha evvel başlanmış olan çalış
maların devam ettirilmesini temenni ediyoruz. 
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Mevcut harp sanayiimiz hususu da, hazırlan
mış olan plana uygun olarak genişletilmeye baş
lanmıştı. Bu sanayiin her türlü silâh, araç ve 
gereçleri yapacak güçte bir sanayi haline gel
mesini sağlamak lâzımdır. Harp sanayii de şüp
he yoktur ki, millî sanayiden ayrılamaz. Bu, 
onun bir parçası olacak ve onu tamamlayan bir 
unsur haline gelecektir. Bu sanayiin gelişmesi
nin, yan sanayiin kurulması bakımından memle
ket sanayiine yararı olacağı gilbi, yeni bir is
tihdam alanı da doğuracaktır. 

Değerli arkadaşlarım, savunma ile kalkın
ma arasında tabiî bir bağ mevcuttur. Bir mem
leket iç ve dış güvenliği bakımından güven 
içinde olmadan hiçbir surette kalkınamaz. Kal
kınma ancak etkili savunma gücü sayesinde sağ
lanır ve güven içinde yürütülebilir. Bunun gibi 
etkili bir savunma da ekonomik güce dayanır. 
Bir memleketin ekonomik gücü, o memleketin 
askerî gücünün temelini teşkil eder. Bu sebep
le savunma gayretleriyle, kalkınma gayretleri 
arasında bir bağ kurmak ve her iki politikayı 
ahenkli bir hale getirmek lâzımdır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımızda bu 
konu üzerinde önemle durulmuş ve savunma 
gayretleriyle, kalkınma gayretleri arasında bir 
denge sağlanması bazı esaslara bağlanmıştı. Bu
nun da samimiyetle uygulanmasını temenni 
ediyorum. 

Sözlerime son verirken Millî Savunma büt
çesinin milletimize ve Silâhlı Kuvvetlerimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, Yüce Se
natoyu saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sami 
Turan. 

Şahsı adına Sayın Hikmet Aslanoğlu, buyu
run efendim. 

HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Benim konuşmam direkt Millî Savunma k o 
nusu üzerinde değil; fakat millî savunmayı, 
millî savunma hizmetlerini, Silâhlı Kuvvetlerin 
hizmetlerini tamamlayıcı, bütünleyici bazı konu
lar üzerinde olacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığının Akademiler Ko
mutanlığı bünyesinde kurulan Millî Savunma 
Akademisine davet olunan sivil personelden ma
alesef birinci derecede sorumlu kimselerin gön
derilmediği; ya emeklilikleri yaklaşmış kimsele-
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rin veya bakanlıklarda müşavirliğe itilmiş şa
hısların veya İstanbul'da ikameti arzu eden per
sonelin gönderildiği vakıadır. Halbuki, oradan 
iktisabettiği bilgilerle Bakanlığında yürütül
mesi gereken millî güvenlik politikasına katkı
da bulunması lâzımgelen bu kişilerin böyle kim
selerden seçilmiş olması üzerinde hassasiyetle 
durulmalı ve bu verimsiz uygulama önlenmeli
dir. 

Devletin birinci derecede sorumlu elemanla
rının Millî Savunma Akademisinden mezun edil-
meseler bile, millî güvenlik kurslarından millî 
güvenlik seminerlerinden geçirilmiş olmaları, bi
zim bugünkü içinde bulunduğumuz şartlar için
de bir zaruretin ifadesi olduğunu herkes kabul 
edecektir. Yurt savunmasını topyekün hale an
cak böylece getirebiliriz. Yurt savunmasının so
rumluluğunu sadece Silâhlı Kuvvetlere yükle
menin modası geçmiştir. Silâhlı Kuvvetler eri, 
assubayı, subay ve komutanlarıyle kendisine 
düşeni her zaman yerine getirmiştir , bundan 
sonra da getirecektir. Ancak, Silâhlı Kuvvetle
rin dışındaki kamu sektörünün, hatta özel sek
törün yurt savunmasına, millî güvenlik konula
rına katkıda bulunması lâzım ve zaruridir. Bu
günkü savaşların icabı budur; topyekün savun
manın icabı budur. Bu cümleden olarak baskın 
şeklinde başlayacak bir savaşa karşı okul içi ve 
okul dışı gençliğin millî güvenlik eğitimine tabi 
tutulmaları hususu gözönünde tutulmalıdır. 

Kamu sektöründe yapılması gereken millî 
seferberlik hazırlıklarının gerçekleştirilmesi hu
susunda Silâhlı Kuvvetlerin Millî Güvenlik Ku
rulu kanaliyle yardımcı ve uyarıcı gayreti de
vam ettirilmelidir. Bu henüz bizim memleketi
mizde benimsenmiş, anlaşılmış, iyice idrak ha
line gelmiş bir konu değildir. Silâhlı Kuvvetle
rin uyarıcı çalışmaları ve Millî Güvenlik kana
liyle ikazları devam ederse bu konunun benim-
senmemesi için bir sebep yoktur. 

Anayasanın 123 ncü maddesinde öngörülen 
«Olağanüstü hal Kanunu» 13 yıldan beri çıkarı
lamamıştır. Bu kanunun çıkarılması konusunda 
gerekli teşebbüs Millî Savunma Bakanlığından 
gelmelidir. Zira bir olağanüstü halin vukuunda 
uygulama bakımından rastlanacak müşküller en 
çok Silâhlı Kuvvetlerde tesirini gösterecektir. 
Diğer bakanlıkların da bu konuda birçok müş
külâta maruz kalacakları tabiîdir; fakat bil-
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hassa Silâhlı Kuvvetlerde bir olağanüstü hal 
kanununun bulunmayışı, birçok işlerin aksama
sına sebebiyet verebilir. 

Silâhlı Kuvvetler cephelerde düşmana karşı 
yurt savunmasıyle meşgul iken ihtiyaçların ak
satılmadan devam ettirilmesi, tamamlanması bir 
zarurettir. Bundan Silâhlı Kuvvetlerin içinde 
cereyan eden lojistik faaliyetleri kasdetmiyo-
ram. Sivil sektörün çalışmalarının devamının 
sağlanmasını, fabrikalarının faaliyetini, ulaştır
ma sisteminin devamlılığı ve emniyetini ve ben
zeri konuları dile getirmek istiyorum. 

Bu konulardaki hazırlıklarımız Silâhlı Kuv
vetlerin nihaî zaferi almasına büyük çapta yar
dımcı olur. Bunlar ve buna benzer hususlarda 
da Silâhlı Kuvvetlerin uyarıcı istekleri, bunla
rın daha aktif hale getirilmesi hususunda ba
kanlıklara yardımcı olur kanaatindeyim. 

Silâhlı Kuvvetler cephelerde savaşırken ge
rilerinin emin, vatan sathında huzur, millette 
moral kırıklığının bulunmaması lâzımdır. Bun
lar, millî güvenlik tedbirlerinin tam almma-
siyle sivil savunma tedbirlerinin noksansız işle
mesi ve uygulanmasiyle sabotajlara karşı en 
müessir şekilde tedbirlerin almmasıyle cephe 
gerisinde âdilâne bir idarenin uygulanmasiyle 
mümkündür. Silâhlı Kuvvetler, bunların böyle 
olması lâzımgeldiğini Millî Güvenlik Kurulu ka
naliyle ilgililere duyurmalı ve şimdiden hazır
lıkların tamamlatılması için çalışmaların başla
tılması, planların tamamlatılması hususunda uya
rıcı çabalar göstermelidir. Birçok makamlar 
Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Baş
kanlığı işine bu görüşle ve bu sebeple yurt sa
vunması için lüzum ve zaruretler bakımından 
uyarıcı, tamamlayıcı görevler de yapmalıdırlar. 

Bütçenin Silâhlı Kuvvetler mensuplarına ve 
bütün millete mutluluklar getirmesi temennisi 
ve dileği ile sözlerime nihayet veriyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hikmet 
Aslanoğiu. 

Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu buyurun efen
dim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Ben çok kısa olarak bir iki hususa temas et
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
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Bunlardan birincisi, fazla erat ve yedek su
bayın halli meselesi ve bunların iktisadî Devlet 
Teşekküllerinde çalıştırılmasıdır. Bunun için 
uzun konuşmayacağım. 

Yalnız, muhterem arkadaşlar, bugüne kadar 
beş - altı tane değişen hükümetlerin, arka ar
kasına tevali eden ve birbirini teyideden karar
ları, demeçleri, davranışlarına rağmen bu me
selenin ciddî olarak hiçbir hükümet tarafından 
ele alınmadığının Parlamento olarak, parlaman-
ter olarak şahidi bulunmaktayız. Bugünkü koa
lisyon hükümeti de yine bu meseleyi progra
mında, planında bugüne kadar teyidetmekte, 
tekrar etmekte; fakat sarih olarak bu meseleyi 
nasıl halledeceğini ortaya cesaretle koymaktan 
çekinmektedir, şahidolduğumuz hâdise budur. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten görüyoruz 
ki, bu işte yetkililer bu meselenin bugünden ya
rma bırakılmayacak kadar acele, mühim bir 
mesele olduğunu ittifakla tekrar etmekteler. 
Hattâ Ordumuzun da yetkili elemanları ve dün 
Ordu içinde birinci derecede mevki işgal etmiş 
ihraz etmiş kimseler de yetki ile selâhiyetle, 
katî olarak bu meselenin üstünde her zaman 
durmuşlar; fakat buna rağmen sarih bir alter
natif maalesef hiç kimsenin ağzından işitilmiş, 
çıkmış değildir. «Yapacağız, edeceğiz» deni
yor; ama neyi nasıl halledeceğiz, ne zaman hal
ledeceğiz ve ne neticeye varacağız? Henüz bu 
meçhulümüzdür. 

O halde yeni Hükümetten istirham ediyorum; 
eğer (bu (bir zaruretse, Ordu ile temas kendileri
nin 'birinci vazifesidir; «Hükümet olarak biz bu
na kararlıyız. Arkadaşlar gelin bu meseleyi 'hal
ledeceğiz.» demelidir. Nasıl hal edecökse, «Ordu 
olarak bunun hal tarzı ne ise, bunu ortaya koyun, 
fikrinizi bize söyleyin, Hükümet olarak biz de 
'bunu işleyelim ve 'bir neticeye (biran evvel vara
lım.» demesinde vatanî bir zaruret vardır. Bunu 
arz etmeden geçemedim. 

İkinci mesele de, (ki, fazla er ve subayların 
!bir manada İşinin 'halline medar olur ümidi ile 
öteden 'beri savunduğum ve 'bir kısım parlamen
terlerin de savunduğu mühim bir mesele) muhte
rem arkadaşlar, Iher şeye rağmen inandığını için
dir ki, bunu cesaretle celâdetle huzurunuza ge
tirmeye ve tekrarında fayda gördüğüm için 'söy
lemeye meciburum; Ibedeli nakdî meselesi... Kim ne 
derse desin arkadaşlar, bedeli nakdîye gitmekte 
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zaruret vardır. İnandığım için söylüyorum; bu 
zaruretten (bugünün Hükümeti kaçar, dünkü hü
kümetler de kaçtı, ama yarının hükümeti bu za
ruretin içine girecektir. Yarının Hükümeti de 
giremezse, ondan sonra gelecek hükümetler gire
cektir buna, çare yok. 

Muhterem arkadaşlar, Atatürk bu Devleti kur
duğunda fukara idik, yoksulduk, nüfusumuz az
dı, bikesti. Ordunun yaşaması ve varlık temin 
etmesi için 'bedeli nakdîyi koydu ve yıllarca da 
tatibik otti. Zannediyorum çok da iyi netice alın
dı. Bana göre 'bunda (bir adaletsizlik de yek. Bu 
hususta fazla teferruata gitmek istemiyorum. Bu
nun adına askerlik vergisi d'iyeceği'm 'ben. Zengi
nin Orduya yardımı diyeceğim. Gelirli kimseden 
Ordunun gücünü artırmak için alman bir asker
lik vergisidir diye söyleyeceğim. Bunun şartları 
gayet güzel vazedilir muhterem arkadaşlar; ilko-
kııl mezunu olma şartı konulur, ortaokuldan dip
loma arama şartı konulur, hatta lise mezunu şartı 
konulur, altı ay, sekiz ay veya. bir sene talimden 
geçme şartı konulur, bu talimde muvaffak olma 
şartı konulur. Askerden kaçma diye 'bir şey yok. 
O da askerlik yapacak ve ondan sonra ela kendi
sinden büyükçe bir miktar alınabilir. Bugün 
hamdolsun memlekette zenginimiz çoğaldı, kazanç
lar düne nazaran çok arttı. Her zengin kimse 
bir evlâdı için 20 tbin lira, iki evlâdı için 40 -veya 
50 bin lira askerlik vergisini neden vermesin?... 

«Sosyal adalet» diye programında, bugüne ka
dar dilinde peleseng olan, düşmeyen Halk Parti
si ve Millî Selâmet Partisi Hükümetinin ibu işin 
içerisinde bir 'sosyal adaletin yattığı idrakini zan
nediyorum (bizim kadar müdrikler. Bu işin için
de sosyal adaletin ta kendisi vardır, muhterem ar
kadaşlar. Bu o 'kadar da âdildir ki, zengin insan
ların çocuklarından alman bu askerlik vergisi 
ibüyüik miktarlara baliğ olacaktır ve bu para ile 
Ordunun silâhı temin edilecek, kışlası (biran ev
vel yapılacak, askerin yemesi, içmesi, giydirilmesi 
'bu paradan temin edilecektir. 

Yine istenilirse bu para ayrı bir fonda, Mali
yenin umumî bütçesine dahil 'edilmeden bırakılır
sa, bu fon doğrudan doğruya çıkarılacak bir ka
nunla askerî hizmete ve maksada da tahsis edi-
lelbilir. Nitekim, askerî maksada tahsis için yıl
lardan beri biz burada birçok Özel kanunlar çı
karttık. Bu para da (bir fon olarak askerin es-
lihasına ve yedirilip, 'ğiydirilm'esin'e tahsis edile 
'bilir. 
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Sayın Paruk Gürleri az evvel 'bu kür
süde, 'birçok memleketlerden aldığı rakamları mu
kayeseli cetvel halinde okurken dinledin. İbret 
ve hayretle 'gördük ki, bizim askerimize düşen 
miktar, 'bir 'başka memleketin askerine düşen 'mik
tardan çok daha aşağı rakamlarda seyretmek'te, 

Muhterem arkadaşlar bu 'düşündürücü bir me
seledir. Evet, 'benim a-akerim cesur, vatanperver, 
her türlü fedakârlığa ve \ okluk içinde varlık ya
ratmaya muktedirdir. Tarihte böyle gelmiş böy
le gidiyor; ama bu sonuna kadar da böyle git
mez. Sefaletin, fukaralığın, yoksulluğun elbette 
bir gün (Allah göstermesin) acı neticesini de hu 
•millet idrak eder. Silâhı olmazsa, silâhı olur mer
misi bulunmazsa, askerin karnı doymazsa, aç ve 
acık kalırsa bunun da bir mukavemet ölçüsü var; 
sonu gelmez bu işin... 

O halde bir Yunan veya bir Bulgar askeri 3 
'bin, 5 bin liraya yılda giydirilip, yedirilirken 
Türk askerinin 1 800 veya 2 bin liraya yediri-
lip, içlrilerek yarın bir harbin vukuunda bunları 
karşı karşıya getirdiğinizde, elbette bu iktisadî 
potansiyel kendini burada gösterir. O halde, Sa
yın Faruk Gürlerin dediği gibi, bugünden düşü
nelim, yarının büyük bir tehlikesi karsısında iş 
işten geçmiş 'olmasın. 

Hakikaten gördük ki, bu sene Orduya verilen 
para umumî bütçe içerisinde her yılın yüzde hesa 
bı ile biraz daha aşağı inmiş; 9c 151 civarında 
seyretmekte. Bu % 15İn % 20'ye çıkarılıp, çı
karılamayacağı ve bunun memleket ekonomisine 
ne ölçüde- müspet veya menfî tesir yapacağını Hü
kümet kendi mesuliyeti içinde düşünmüş ve % 15' 
te karar kılmış olarak bunu getiriyor. Hiç şüphe
siz hüsnüniyetlerinden bir endişemiz yok. Bunu 
memleketin ekonomisini zorlamadan, bu para ile 
bu iş yapılır düşüncesi ve iylniyeti ile getirmiş
lerdir. Bundan asla şüphemiz yoktur; ama bu 
iyiniyet kâfi mi? Eğer Ordunun dinamizmini ar-
tırmıyorsa, eğer Ordunun gücünü yükseltmiyor
sa, sadece statükoyu muhafaza ölçüsünde bir ra
kamdan ibaret kalıyorsa, bu yeter mi, milletin 
istikbalini teminat altına alır mı? 

«Daha fazla verirsem, ben, millî ekonomiyi 
•sarsarım. Gfelişmeye, büyük yatırımlara g'itmeye 
mecburum. O zaman ancak ileride Orduyu daha 
iyi besleyebilirim» düşüncesi de evet ağırlık taşı
yan bir fikirdir, ama lütfetsinler, Hükümet ola
rak bu işin üzerine cesaretle eğilsinler. Bu Hü-
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I küımetin bazı cesur davranışları \ ardır. Kendi
lerinden bekliyorum şu bedeli nakdî meselesini 
ciddî olarak ele alsınlar. Burada milyarların yat
tığını 'görsünler, hesap ettirsinler. Bugün kaç 
yüz bin insanın askere alındığını ve bunun yüz
de kaçının senede bu 15 bin, 20 bin, hatta 25 bin 
lirayı bedeli nakdî olarak verebileceğinin bir he
sabını 'yapsınlar. Göreceklerdir ki, büyük pa
ralara, büyük meblâğlara sahip olacaklardır, bu
nu bulacaklardır. 

Bir de muhterem arkadaşlar, benim belden] in 
bir özel işi var, müsaade ederseniz iki cümle ile 
de onu arz edeceğim. Bu beldemin işi; ama Kay
seri'nin işi olmaktan ziyade, Ordunun işi, Hava 
Kuvvetlerinin işi. Ben Kayseri Senatörüyüm; 
ama benim şahsî işim değil. 

Kıık sene evvel kurulan bir Kayeri Tayyare 
Fabrikası var, adı «Tayyare Fabrikası» muha 
rem arkadaşlarım. Kuruluşu bu. Atatürk'ün 
kurduğu bir Tayyare Fabrikası. Şimdilik adı ne
dir biliyor musunuz?... Hava İkmal Merkezi. Ni
ye bu Kayseri Tayyare Fabrikası diye kuruldu, 
niye şimdi adı «Hava İkmal Merkezi?» -görüyorsu
nuz ki, bu ismi ile fonk:":y onunu kaybetmiş. Peki, 
bu falbrika kurulduğunda tayyare tamir etmiyor 
muydu? Kırk sene evvel bu işi yapıyordu muh
terem arkadaşlarım. Polonya'dan tayyare gelir
di, o tamir edilirdi Kayseri de ve bunlarla pilot
lar uçardı. Koskocaman bir hava meydanı var
dı. Bugün artık uçmaz oldu bunlar. Niye? 'Tay
yare fabrikası, tayyare fabrikası değil, Kava İk
mal Merkezi olduğa ve tayyare de ta
mir edilmiyor, ama görüyoruz ki iki -
üç senedir Hava Kuvvetleri «Artık, Tür
kiye'de tayyare imal edeceğim», diyor. Ye
ni bir programla vakıflar tesis edilerek bu 
işi yapmak istiyor. Kırk sene evvel kurulan 
tesis bugüne kadar geliştirilmemiş, olduğu gibi 
bırakılmış, başka bir fonksiyona itilmiş, âtıl ka
pasite orada yıllardan beri duruyor... 

Muhterem arkadaşlarım, acı bir hakikat; ora
da öyle tezgâhlar var ki, henüz daha tezgâh çıka
rılıp da, «Bu ne işe yarar?» diye bakılmamış, de
polarda muhafaza 'ediliyor. Üzerindeki orijinal 
yağı ile beraber bunlar duruyor. Fakir Türk Mil
letine milyarlarca liraya mal olan bu tesis bugü
ne kadar niye geliştirilmedi? Binlerce işçisi, mu
azzam bir kapasitesi var. Bu tesis ya bir tarafa 

I ilâve edilir ve orada bu fonksiyon ifa edilir veya 
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başka yerlere yapılanlar burası ile birleştirilir ve 
burada bu hedefine uygun şekilde çalıştırılır. Ne 
o var, ııe 'de '].;-u var; ama yıllardan beri bu fabri
ka böyle ilericnıcz, statik halde kendisin; ancak 
muhafaza eder şekilde çalıştırılır. 

BAŞKAN — Lütfen kağhu-ın efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLÜ (.Devamla) — 

Bağlıyorum Sayın Başkamın. 

Muhterem aıkadaşlaıun, Hava Kuvvetlerinin 
girişeceği bu 'tayyare imali meselesinde, bu konu
yu da önemle ele almalarını istirham ediyorum. 
O kadar istir-lıa'in ediyorum 'k':-, bu fabrikanın ya 
fonksiyonunu ifa eder hale gelmesi lâzım veya bu 
fabrikanın burada kapatılıp, fonksiyonu no ise 
orası ile 'birleştirilmesi lâzım gelir. İş o kadar 
ihmale götürülmüştür ki, muhteıem arkadaşla
rım, yıllarca evvel önüne yapılan koskocaman 
pist, 'binlerce dönüm arazi burada uçurulan tay
yarelere vazife •görmekte iken, bugün bu arazide 
artık ekin ekilmekte ve öylece tayyare fabrikası 
da fonksiyonunu kaybetmiş bulunmaktadır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize hürmetlerimi 
sunarı m. (Alkış] ar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Snyın Kalpak
lı oğlu. 

Sayın Fahri Özdilek, buyurun etlendim. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Grup adı

na Sayın Kadri Kaplan konuşacak. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kapları, buyurun 
efendim. 

M. B. GRLTU ADİNA KADRİ KAPLAN 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, değerli senatör ar
kadaşlarım ; 

(trup adına söz almamızın sebebi, programla
rın görüşülme-i sırasında zaman tahdidi söz konu
su olduğu için, bnıkaç kalmış nokta vardı, onları 
tamamlamak amacını gütmektedir. Bu arada ko
nuşmam. bazı açıklamaları da ihtiva 'edecektir. 

Değerli arkadaşlar, bizim Grupumuzun millî 
savunma meselesindeki asıl görüşü; yani görü
şünün temeli ve hareket noktası Türk toplumu
nun, Türk ulusunun •kaTkınnıa ölçüsü, derecesi ve 
hedefleridir. Elbette herkesin hareket noktası 
'bu. Dünya çok değişiyor, boyutlar çok değişiyor. 
Türk jeopolitiği fevkalâde hassastır. Etrafımıza 
'baktığımız vakit bundan en sene evvel ile (daha 
fazla 'geriye gitmeyelim) şu gün arasındaki mu
kayeseyi yapmak insana gerçekten dehşet vere
cek şekilde değişik oluyor. 40 milyar doları cebi-
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ne koyup, dünyayı parmağında çevirme gayreti 
içerisinde olan birtakım yeni denge güçleri belir
meye 'başladı. Doğumuzda cebinde 15 milyar do
larla tarihin bize anlattığı birçok kombinezon
ları hatırlarsak, yeni -bir güç beliriyor. Kuzeyi
mizde aynı şekilde bir süper devlet, Balkanların 
durumunu 'biliyoruz. Yakın adalar ve Ege petro
lü meselesi... 

Türkiye jeopolitiği, bağrında şimdiye kadar 
yetiştirip geliştirdiği kültürler tarihi dikkate alı
nırsa, burada yaşayan uluslar kuvvetli okluğu 
zaman dünyaya yayılma imkânını bulmuşlar, za
yıf oldukları zaman da daima çökmüşler ve yok 
olmuşlardır. Bu coğrafyamızdan ve jeopolitiği
mizden geliyor. O halde asıl anahedef, anadüşün-
ce, an ad uygu, adına ne derseniz deyin mutlaka 
Türk ulusunun çağın verilerine göre güçlü olma-
'Sidır. Çağın verileri ekonem'k güçlülüktür, 'kül
türel sağlamlıktır, sosyal pekiştirilmiş dayanışma 
güçlülüğüdür. 

Türk Ulusunun, Türk toplumunun ekono
mik güçlenmesi için yapılacak her fedakârlık 
azdır. Geri kalmışlar ATeya gelişmekte olanların 
listelerine baktığımız vakit, henüz daha belirli 
bir düzeye erişemediğimizi görüyoruz. Millî ge
lir seviyemiz budur, kaynakları rasyonel kul
lanma durumumuz budur. Bunun için de, ulus
lararası ilişkilerde pazarlık gücümüz arzu etti
ğimiz, haklı olduğumuz kadar bir türlü olamı
yor. Bundan dolayı hangi bütçe konuşulursa, 
hangi Devlet meselesi ele alınırsa alınsın; biz 
çözüm düzeyini, amacını, hedefini Türk Ulusu
nun ik'tisaden daha güçlü, biraz daha güçlü, 
çok güçlü olması anafikrinden çöznıej^e uğraşı
yoruz. Şerefli ordumuz, Türk Milletinin medarı 
iftiharı olan bu Yüce kuvvet, bu "ulus sıkıştığı 
vakit, bu ülke sarsıntı geçirdiği vakit, bu Dev
let biraz sallandığı vakit daima onu kurtara
cak yolları seçmesini bilmiş, bulmuş ve şerefle 
başarmıştır. Çünlkü, Türk Milletinin kendisi
dir. Türk Devletinin en aziz varlığı, en sağlam 
temeli ve dayanağıdır. 

Grupumuz millî savunma meselelerinde bir 
alternatif tez getirmiştir ve uzun senelerden 
beri Meclislerimize arz etmekte, kamuya du
yurmaktadır. Bu tez bir bakıma da gerçekten 
ekstramist niteliik'te bir tezdir. Tam hüviyeti 
ile bir antitezdir. Birtakım sentezlere varma, 
birtakım yeni görüşler edinme imkânını sağla-
nıalk fırsatını da vermektedir. 
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Başta da arz ettiğim gibi, buradaki hareket 
noktamız iktisadî kalkınma esasıdır. Türkiye 
bir seferberlik yapmaya mecburdur ve mecbu
riyeti Yüce Parlamento daima duymuş ve hatta 
ifade etmiştir. Zaman zaman bakıyor ve planla
rımıza geçmiş ifadelerde de görüyoruz ki, (Ye
ni beş yıllık planda var. 1973 - 1974 programın
da var, 20 yıllık perspektif planda var) «Yurt 
kalkınma hizmeti temel kanununu çıkaracağız.» 
diyoruz. Bu Parlamento bunu duyuyor ve duy
du. Kim içini Bütün yüksek öğrenim görmüş 
gençler için yurt kalkınma hizmeti temel kanu
nunu bekliyoruz şimdi. Yeni 1974 programında 
da bu var. Buna bir ihtiyaç duyuyoruz. Bu top
lumun, bu milletin biran önce hak ettiği düze
ye erişmesi için şarttır. Pazarlık gücünün art
ması için şarttır, dünya milletleri arasında hak 
ettiği yarışı kazanması için şarttır, 21 nci Yüz
yıla hak ettiği düzeyde girebilmesi için şarttır. 
Aksi halde, Dünya Bankasının da raporunda 
söylendiği gibi, «21 nci Yüzyılda dahi tıanzim 
edilecek listelerin içinde Türkiye şimdiki du
rumunu pek değiştirmiş gözükmeyecek..» diye, 
şimdiden ortaya atılan tahminlerin kurbanı ol
mak istemiyoruz. Mutlaka bu ifadeleri yenmek 
istiyoruz. Bu yenmenin de bir tek sihirli yolu 
vardır; teknolojik ve iktisadî gelişmektir. Baş
ka bir yolu yoktur ve dünyada da bulunamamış
tır. 

Osmanlı ordusunda Yeniçeriler Mı oda içe
risinde onluk mangalar halinde yatarken ve el
lerindeki silâhlar bu milletin kendi üretimine, 
kendi kaynaklarına dayanırken fırtına olup et
rafı biçmiştir, ama vaktaki ordu o onluk manga
lardan çıkıp paşaların, beylerin saraylarında 
kapılanmaya başlamış, cambazhaneler işletme
ye, kasap dükkânları açmaya, manavlık yapma
ya başlamış, o zaman Yeniçeri yok olmuştur ve 
arkasından da bir millelti yok olmaya doğru sü
rüklemiş, bir Devletin izmihlaline seb©bölmüş
tür. Türk ordusu kendine özgü, kendi binlerce 
senelik tarihinden getirdiği özverilerine dayan
dığı zaman, Türk Ordusu kendi kaynaklarına 
dayandığı zaman, Türk ordusu kendi milleti ile 
daima bütünleştiği zaman ve yenemeyeceği güç, 
varamayacağı hedef olmamıştır. Hareket nok
tamız budur. 

Onun için orduyu ayakta tutalım derken ve 
orduya görev verirken, hareket noktamız ve as

la kaybetmeyeceğimiz düşüncemiz elbette ikti
sadî kaynaklarımızın aleyhine olmamalıdır. Ya
rının teknolojisini üreitmiş, ekonomisini bütün 
sağlam temelleri ile kurmuş, kaynaklarını en 
rasyonel tarzda işletmenin hünerine erişmiş bir 
toplum tasavvur edin. Bu toplumun yapamaya
cağı şey yoktur, ulaşamayacağı hedef olamaz. 

Ondan dolayıdır ki, yeni bir millî strateji 
ortaya konmalıdır. Elbette burada yorumu ko
lay yapılmaz ve değerli mütehassıs arkadaşları
mız bizden bunu çok daha ehliyetle düşünecek 
ve yapacak güçtedirler. Burada bize fazla bir 
şey söylemek de düşmez. Jeopolitiğin gerektir
diği bütün verileri ile bir millî strateji ortaya 
yeniden konmalıdır. Elbette konmuştur, bun
suz gitmiyor Türk Ordusu. Buna uygun bir sa
vaş doktrini üzerinde duruyoruz. 

Klasik savaş doktrinlerinde güç ve taktik 
diye iki unsur vardır. Taktik bir noktaya ka
dar sınırlıdır. Güç en etken rolü oynayan bir 
unsurdur. Onun için güçlü olmak lâzımdır. Klâ
sik silâhlarla, klâsik savaş doktrinleri ile meş
gul olduğunuz müddetçe, bunun kendi verileri 
ile hareket etmeye mecbursunuz. Bunu değiştir
menin iki yolu vardır; ya silâh bakımımdan çok 
güçlü olacaksınız. Bu şart. Moral gücünden 
bahsetmiyorum. Çünkü o zaten var. O okluğu 
için daima terazinin kefesini çok defa değiştire
biliyor, çok defa ona dayanarak iş yapabiliyo
ruz. Ondan hiç bahsetmiyorum, o büyük avan
tajımız. O dağarcığımızdaki en güçlü kuvvet, 
Bizim milletimizin özünden bize inal olan en 
sihirli güçtür o. Ondan bahsetmiyorum. Onun 
dışında iktisaden güçlü olacaksınız; teknoloji
niz güçlü olacak, silâhınız güçlü olacak, ikmal 
imkânlarınız güçlü olacak. Birin yerine beşi 
ikame edecek güçte olacaksınız. Bugünkü harp
ler ve bugünkü tahribat karşısında başka şekli 
yok. Yahut da çok kuvvetli taktiklerle mesele
yi halledeceksiniz; yani yeni bir savaş doktrini 
üzerinde çalışacaksınız. Bu savaş doktrinini bu
lup, güçsüzlüğümüzü yenene kadar olan geçe
cek zamanda j^eni usuller vazetmeye ve tatbik 
etmeye mecbursunuz. İşte tezimizin aslı, esası 
budur. 

Yeni tezimizin; yani yapılması ve uygulan
ması lâzımgelen bu tezin üzerinde zaten devam
lı konuşuluyor, düşünülüyor, mütehassıslar ça
lışılıyor. Böyle bir gidiş Türkiye'ye çok şey ka-
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zandıracaktır. Kirpi gibi hareket eden bir sa
vaş doktrini. Ellbette {Cidarı burada bugün say
maya imkân olmayan ve lüzum hissetmediğim 
•bazı hedefleme konsantre bir şekilde uzanabile-
oek biçimde. Elbette biliyoruz, nerelere doğru 
vurucu kuvvet sevk edilmelidir. Burada yoru-
•muna lüzum yok. İşte o kadar, ama onun geri
sinde o çok büyük vurucu kuvvetle çok uzun 
mesafelere uzanacak yeni doktrini bulmanın 
tek çaresi ve kul! an inanın tek yolu iktisaden 
kalkınmadır Başka bir yolu şimdiye kadar bu
lunamamıştır. 

Bu tez üzerinde grupumuznn uzun senedir 
ortaya attığı ve hiç şüphe etmeyeceğiniz şekil
de ısrarla inançla savunduğu bir görüş vardır. 
Bu görüş yurt kalkınma hizmetinde ordunun 
kullanılmasıdır. Bir asker-olarak arz ediyorum; 
yurt kalkınma hizmetinde ordunun kullanılma
dır, ama ordunun tabiatına, eğitimde, vurucu 
güç içinde, «Sen öğleye kadar git bahçe kaz. 
Öğleden sonra talini yap...» Hayır. Tabiî bunda 
anlaşıyoruz. Herkes askerdir, öyle değil. Bun
dan tamamen ayrı Büyük bir ordu. mevcudu 
azaltılamayan bir ordu; ama içinde sadece as
ker olarak yaşayacağı; (Yeniçeri misalini onun 
için verdim.) sadece asker olarak duyacağı, ha
yatını devam ettireceği bir uğraşı âlemi... Sa
dece asker olarak. Ruhen oradan bir santim da
hi ayıramazsınız, bir nebze ayıramazsınız. O ay
rı. Onun gerisinde şerefli Türk Ordusunun su
baylarının emri kumandasında falan yerde top
rak barajlara giden, filân yerde iktisadî alt 
meselelere yine vurucu kuvvet olarak gitmek 
lâzımdır. 

Türkiye'nin iki tip vurucu kuvvete ihtiyacı 
vardır: Ekonomik vurucu kuvvet emniyet vu
rucu kuvvet. Ekonomik vurucu kuvvet öncelik 
taşır, ama diyoruz ki, kalkınmamız en azımdan 
iki unsura dayansın. Hürriyeti kaybetmeyelim 
emniyeti kaybetmeyelim. Sıkıntımız da bu jeo
politikten geliyor. Başka türlü de hareket edebi
lirdik. Hürriyeti kaybetmeyelim, büyük önderi
mizin gösterdiği yoldan şaşmayalım. Çünkü, yi
ne Türk coğrafyası çeşitli ideolojik çatışmala
rın merkezin dedir. Kaçmayalım aşırı sağlara, 
(kaçmayalım aşırı sollara; şaşmayalım Cumihuri-
yeti yaratan insanların ortaya koyduğu büyük 
felsefeden, doğru o yolda gidelim Bir endişe
miz bu. 

İkinci endişemiz, emniyeti kaybetmeyelim. 
Etrafımızda birçok uluslarla çevrilmiş durum
dayız. Ellbette dostluk ve düşmanlıklar ebedî 
değildir; ama elbette ki, her zaman hesaba ka
tılacak bazı meseleler vardır. İşte bu iki hassa
siyet içerisinde her şeyden azamî derecede ikti
sat gerekir. 800 bin memurla yaşanılan kamu 
hayatında iktisat olmaz. Böyle Devlet olmaz. 
PerSon;el kanunu çıkarılırken 400 bin civarında 
olan memur sayısı güya duracaktı, ama 800 bi
ne çıktı. Böyle kalkınma olmaz. Bunu yalnız or
dudan beklemiyoruz. Bundan dolayı Devlet ha
yatımızın her noktasında, her zerresinde bir se
ferberliğe girmeye, ordunun da bunun içerisin
de en dinamik güç olarak kullanılmasına imkân 
veren bir .seferberliğe girmeye mecburuz. 

Efendim, bir - iki perakende noktaya da te
mas edip sözlerimi bağlıyorum. 

Dinamik mabrut içerisinde doktor, mühen
dis, hâkim gibi subayları ayrı bir statüye bağ
lama mecburiyeti artık gelmiştir. Çeşitli zor 
şartlar altında profesörlük payesine erişmiştir, 
albaylar, terfi edememektedir. Bu gibiler dina
mik maihrut içerisinde hesaplamrıamalı, müm
kün olduğu kadar dışarı çıkarılmalıdır. En azın
dan hak ettiği bir şey vardır; protokol... En 
azından general protokolüne girmesi lâzımge-
len insanlar vardır, bunları kaybediyoruz. Açık
ça ifade etmeye çalışıyorum; dinamik malırut 
ayrı, o mahrut ayrıdır'. Bu insanlara rütbe ver
meliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, doktor orgeneral 
belki ya:bancı geliyor, bana da tuhaf geliyor; 
ama general olalbiliyorhır. Değerli arkadaşları
mız bunun bir şeklini bulabilirler. Bakın askerî 
doktor kaynağı 6 Veya 9 kişiye inmiş. Bu, tehli
ke çanlarının çaldığını gösteriyor. İstediğiniz 
kadar asistanların müddetini uzatın. 21 seneyi 
doldurduğu zaman gidiyor. Albay maaşı 4 600 
lira, bir plastik cerrahi 5 000 lira. Onu tutamaz
sınız, bu mümikün değildir. Hayatın gerçekleri
ne ters hareket edemeyiz. Bugün artık öyle ki, 
Topçu Dairesi Başkanı balestikte master yap
mış bir insandan meydana gelecek, başka çare
si yok. Bugünkü ordu budur; düğmelere basa
rak iş görüyor. Bugün Ulaştırma Dairesi Baş
kanı, ulaştırma mühendisleri masterini yapmış 
olacak; Muharebe Dairesi böyle olacak. Bımdaaı 
sonra teknik elemanlara çok ihtiyacımız var. 
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iArtiık onların yerleri ooğalmaya başlıyor. Bu 
mesele üzerinde durulmakta fayda vardır. 

5 - 6 senedir tatbik ediliyor; malırut ne ol
du, acaiba? Ondan bir bilgi sahibi ola'bîlir miyiz 1 
Maıhrııt eğilimini istediğimiz tarzda devam etti-
relbiliyor mır? Bunun endişesi içindeyiz. İnşal
lah düz gidiyordur, doğru gidiyordur. Tashihi 
icabettiren taraflar varsa. Parlamento bunu 
yapmaya hazırdır. 

Zamanınızı aldığım için özür diler, saygıla
rımı sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kadri 
Kaplan. 

Sayın Ahmet Yıldız, buyurun efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Silâhlı Kuvvetlerimi
zin seçkin temsilcileri; 

Yeteneklerine, bilgilerine son derece saygı 
duyduğum Sayın Hocam Gürler'in konuşmasın
da değindiği bir kaç noktada görüş biriliğimizin 
olup olmadığını, temelde ayrılığıımızm bulunup 
bulunun adığını sormak üzere söz aldım. 

'Önce Sayın Gürler'ie herhangi bir ayrılığı
mız olduğu sanısında değilim. Çünkü, 'birkaç 
yıl evvel yaptığım konuşmanın bir tanesini 
kendilerine sunduğum zaman, görüş binliği ha
linde olduğumuzu gördüm. Şimdi ben belki ki
mi yanlış kanılara olanak verir diye bunu arıt
mak isteğim için kürsüye geldim. Çünkü, dışa
rıda «Askerler Senatoda birbirinin tersi görüşü 
savunuyor» diye bir şey işittim. Onun için bu 
konuşmayı yapma zorunluğunu duydum. 

Arkadaşlarım, Sayın Gürlerle aramızda sa
nırım bir yerde bir yöntem farkı vardır; oraya 
kendileri dokunmadığı için, Sayın Gürler'e 
herhangi bir şey yöneltmiyorum. Biz diyoruz 
ki, öğretiyi, askerî doktrin ve stratejiyi sapta
yarak, dünyanın bugünkü dehşet dengesi için
de Türkiye'nin ol as al olarak karşılaşacağı gö
revler bakımından bir tartışma yaparak, görevi 
saptayalım, ona göre Silâhlı Kuvvetlerin nite
likleriyle mevcudunu tespit edelim... 

Buraya dokunmadıkları için bir çelişkimiz 
yok. Biz buna dokunalım, diyoruz. 

Şimdi, buna dokunduğumuz zaman; asker 
mevcudu konusunda sayın hocanım buyurduk
larına katılıyoruz; ama şimdi anlaşılmayan bir 
şey var. Biz de «Asker mevcudu azalırsa, ordu 
çok yetenekli olur» diye bir şey söylemiyoruz. 

Asker mevcudu sadece savaş gücünü yaratama
yacağı için, tersine, bir tezimiz vardı, yıllardan 
beri ben de bunu savundum, sanıyorum hocamı 
da buna katılıyordu, biz diyoraz ki, «Dünyada 
profesyonel ordunun hocasıyız.» Çağımızın ge
reklerine cevap verebilecek ordu, profesyonel
lik niteliği üstün olan bir ordudur. Ordunun da 
c/c 80 - SÛ görevlileri profesyonellik istemez, 
% 10 - 20 oranmdakiler ister. Ona tamamen ka
tılıyorum. Assuibay, teknik eleman, uzun süreli 
eleman, sivil her ne ise, üstün yetenekli kişileri 
kullanmak doğrudur. Bunu yaparsak, o takdir
de ordunun geri hizmetteki büyük kitlesinin 
sayısının önemi azalır, hız artar. O yüzden bu
nu savunuyoruz. Yoksa, «sayıyı azaltırsak her 
şey hallolur»1 diye bir sözümüz yoktur. 

Teknik nitelikteki insan gücüne önem veril
mesi lâzımdır. Sayın Tunçkana't'm belirttikleri 
g')bi, eskiden beri söyleniyor, «Niye beyaz» de
nir, «onları neden küçümsüyoruz» diye bakar
dım, ben. Çünkü, mühendistir de onun için. 
Çünkü, hâkimdir de onun için. O fazla okuyan 
adama küçümseyen gözle bakıla gelinmiştir. 
Tersine, orduda teknik elemana fazla yer ve
rilmesi lâzım'dır. Biz, araştırma, geliştirme, bi
limsel giibi dünyadaki bir sürü edebiyata uy
gun yönelişe henüz gelmedik. Hatta, o nitelik
teki adamlara eskiden hizmet eri verilmezdi; 
yani adam ikinci sınıf subay sayılırdı. Oysa 
onun niteliği daha üstündür. Bir piyade suba
yından, (iben de bir topçu subayıydım) bir top
çu subayından her halde daha az okumamış bir 
adam, bu niteliğe hiçjbir zaman lâyık görülmez
di. 

Hizmet süresi hususunda elbette arz ettiğim 
gibi (Sayın Gürler'in bunu başarmasını da vak
tiyle dilemiştim) % 10'unu profesyonel yapın, 
gerisini azaltın, 3CO - 400 bin kişilik ordudan 
250 bin kişilik ordunun daha başarılı olacağına 
inanıyorum. Ancak, böyle bir teknik nitelik 
yoksa bu olmaz, bugünkü o kadar değildir. 

Arkadaşlarım, ayrılan paraların yeter olma
dığı bir gerçektir; ama bir çelişki içerisindeyiz. 
Dajlıa fazla ayıramıyoruz, ekonomik kalkınma 
bize elvermiyor ve ayrılan da yetmiyor. O hal* 
de bir yanlışımız var. Bence yanlışımız, Türk 
iSilâhiı Kuvvetlerinin görevini çağın gerekleri
ne uygun öğretiyi, stratejiyi, doktrini iyi sap-
tayamayışımızdandif. 
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Örneğin, Türk Silâlhlı Kudretlerinin kendi 
Imşına karşılamak zorunda kalacakları görev
leri yerine, uzun yıllar kendinin olmayan görev
lere hazırlanması nazara alınmıştır. Sonra, ken
dinin görevleri karşısına çıkar çıkmaz bir tek 
çıkarma gemisi olmadığını gördü Kıbrıs'ta. İşte 
bu yanılgıdan da kurtulmalıyız. Yarın herhan
gi bir blokta veya bir bloktan ayrılan birisiyle 
karşılaştığımız zaman NİATO'da işlemez. 

'Sonra biz şu gerçeğe açıkça inanıyoruz : 
«Varşova Paktı ve N'ATO ileride pakt olai'ak 
kolay kolay işlemeyecektir.» diyoruz. Çünkü, 
bunların başları savaşmama kararıudadırlar. O 
halde güvenliği tam sağlayamaz. NATO içinde 
bulunmak- gereklidir. Bunların hepsine katılı
yoruz; ama yeter bir güvenliği sağlayamayaca
ğı gibi, herhangi bir anda da sona er dirilir, et
kinlik gösteremez. O duruma hazır olmanın ça
bası içindeyiz. O duruma nasıl hazır oluruz? 
Bunları söylememiz gerekiyor. Asıl konu bu
dur Bu konuda kararlı olmalıyız. 

Kalkınma. ve savunma iç içe koşut süreçler
dir. «Bunu bırakalım, Öbürünü alalım» dan çok 
iç içedir; ama iç içe olurken birisi diğerine otu
rur. Savunma kalkınmaya oturur. 

Sayın Gürlerin söyledikleri çok doğru. O 
tezi lîcıı daha acık söyleyeyim ki. aramazda ayrı
lık olup olmadığı anlaşılsın. Biz diyoruz ki, 
kendilerinin de buyurdukları gibi, mümkün 
olan bütün kaynakları ve vergi yükünü en iyi 
şekilde kullanarak, bir küçük grupun hatırı 
için sanayileşme sürecine yapılan engellemeleri 
kaldırarak, tüm ulusa dönük gerçek bir genel 
sanayileşmede Türkiye'nin ekonomik gücünü 
bir bütün olarak kaldırırken, bunun içinde bu 
sürecin bir parçası olarak askerî sanayii de 
oturtarak; hem askerî sanayi kuvvetlensin, hem 
de ekonomik gücümüz üstün niteliğe getirile
rek, ona dayanan savunma yapılsın. 

Iştte bu bir politikadır. Bence askerler bu
nu daima Hü/k'ümeite Ve Millî Güvendik Kurulu
na önenmelüdir. 

Bu harcamalar kalkmadıkça gerçek sana
yi olmadıkça askerî sanayi zaten olmaz. 

O halde tabiîdir ki, bir ordu adam 'başına 
25 dolar harcıyorsa, diğeri 5-0 dolar harcıyor
sa, bu iki ordunun eşift olması için birinin mu
cize göstermesi gerekir. Yani, 25 dolar harca
yan bir ordunun savaş gücünü 50 dolar, 500 do

lar harcayan ordunun savaş gücüyOe -eşüt yap
mak insan üstü bir iş olur. Bu hususa ;e!iber
te katılıyoruz, bu mümkün değildir. Birisi 50 
- 100 doHarıı harcıyor, süz de 25 dolar 'harcıyor
sunuz, «Ben omdan üstünüm» diyemezisiniz, müm
kün değildir, ama bunun yolu nedir? Vaktini
zi fazla almadan ve sayın Başkanın uyarısına. 
uğramamak için tekrar ekliyorum: Sağlıklı ola-
raik bunu nasıl yapabiliriz: 

1. Önce çağın gereklerine göre savunma 
'ilişkilieri ve bugün dehşet dengesi, polisaııtirik 
'•dünya politikası, (Beş kutuplu dünya politik a -
ısı) bu arada birbiriyle savaşimak istemeyen 
devler, kapitalist komünist düvüşniesi yerime 
kapkalislere karşı komünistlerle kapitalistle
rin birleştiği bir dünya dengesi; Amerika ile 
Rusya Ortak Pazara karşıdırlar. Japonya'ya 
Çin, Rusy'a ve Amerika karşıdırlar. En büyük 
tüketici ekonomik güçlere karşıdıılar; en bü
yük komünist ve kapitalist devler... 

Bayie bir ortamdayız, bilMrleııtiy'.e savaş
mayacaklar. Şinııdi Mitlin bunları unutup da, 
«Çar Petro ne dedi, Stalin ııie deldi?» dersek, 
çağ dışında bir esbabı kehf kafasiyle ancak 
'bugünkü o konulara bakarız ki, bu mümkün de
ğildir. O halde cağ budur. B,u çağın içindeyiz. 
Bu çağın içinde iyi bir görev, iyi bir strateji, 
iyi İrir askerî doktrin tespit ve ona göre Silâhlı 
Kiwvetie.nim.izd düzeni emi emiz gerekir. Kalkınma 
•e.'botte buna paralel, olarak (Koşut olarak) iç 
içe yüranveik zorundadır. 

İşte kaynakların zorlanması burada başlı-
lıyor. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin toplum, kal
kınmasına yardımı süs olsun; orada köyler bu
lmuşun, burada ağaç dikilsin şeklinde o'lmaz. 
Gerçekte Türk Ordusu dünya ordularından 
dalıa çok üretici nitelikte bir ordudur. Buna 
katkıda bulunuyor. Bu dalhi bir plan ister. 
Öyle bir kısmı yapsın, kardeş köy seçsin, Ibir 
delikanlıyı da aralarına afeın beslesinler... Bu 
nıümlkün değildir, bu bir kalkınma değildir; 
bir parçasıdır. O halde ordunun kaflkınîmaya 
katkısı bir bütün olarak düşünülmelidir. 

Sonra, Türk Ordusunda savaşa doğrudan 
doğruya katkısı bulunmayan bir sürü gerek
siz kuruluş vardır. Bıunlların saivaşa İkaltlkıları 
pek yoktur, bunu 'Sayın Gürler de belirttiler. 
Bakıyorsunuz, ordunun % 35'i savaşıyor, o % 
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65'i de savaşmadan duruyor. Bunları kini yoik 
edecek? Bunları kini kaddıracaik? 

O kadar çok karargâh var, o kadar çok bir
lik var, 'bunların dışında, o kadar ç<ok ini&an 
vur İd, bütün bunlaır ADİllı Saıvunımamn adına 
hesap ediliyor, onlar, adına geliyor. 

Sayın arkadaşlarım, o halde bütün bunları 
(ITükünıeitten de ricamız bu) yeni bir strateji, 
düny'adaiki dehşet dengesi, çok kutuplu dün
ya gerçeği, Tüıfciye'nin kendi başına alacağı 
görevCeri esas almak üzere yediden askerî öğ
retiyi, doktrini, stratejiyi saptayarak, ise te
melden başlayarak buna uyumlu bütün öbür 
girişimleri yapmak gerekir. Yok.sia, pür aske
rî konudan bu yetmez. 

Aslında bunun dış politika yönü de önemli
dir. Dış politikamızda da şimdiye kadar kaı*-
şı çıiktığrmız birçok konular vardı ve karsı 
çık'tığumi'z o 'konula ı da haikh okluğumuz mey
dana çıktı ve hatta s'ayın Dışişleri Bakanının 
bir beyanına, «Sen Yunanistan'la aıraşitm mı 
id, bu tezi programa koydunuz?» diyecek ka
dar kötü alışkanlıklar içinde kaldılar ve ben de 
dedim ki. «Sayın Dışişleri Bakanı Yun,ınist'an
dan güvenoyu almadıki, bir Hükümet ona. so
rup da programa koyacak bu tezi.» 

Demcik ki, bir alışkanlık var; yani ondan 
alışmazsan, bundan alışmazsan; ona beğendire-
m'ezsen, öbürünün dediğini yapmazsan savun -
ıııaiyı yapamazsın.. İşte tez bu değ"!!. 

A.ıkadaşla.irıım, ıbu bakımdan s anıyor um, ki, 
Sayılı Gürler de katılıyorlar; ben bunu bir öğ
rencisi olaraik Hbcam'a eskiden beri beraber 
olan gürüş birliğimizin (kimıi arkadaşlarını te.ıs 
tezler ğilbi yoıruml ardıldan şeyler) ve görüşü
müzün temeliiıicle beraber okluğulmuzu; (Çünfeü 
daha evvel de konuşmuştuk) fakat stratejiye, 
askerî öğretiye, dünya genel dengesine do
kunura el ikları ve bir genelkurmay başkanın ye
teneği, bilgili ve yaılnüz as&erî olan yönünü 
aldığı için ben buna sivil olan g^enel politikaya 
iıi'işlkin sistemlere, doktrini ere ve elkonomİk hu
suslara ilişkin yönleri de katmak suretiyle 
g\)rüşle:r,imizii, büitü üleş incik a ma c iyi e bu açık
lamayı kendi adıma oSavunnjyoruttn grupumuz-
da arkadaşlarımla da herhangi bir ayrılığımız 
yJk) yapımı s bulundum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Ahmet 

Yıldız. 
Köz isteyenler bitmiştir. 
Eleştirilere ve dir'oklcre. cevap vermek, üze

re İMi 11 î Savunma Bakanı Sayın Hasan Işılk. bu
yurun efendimi. 

FAIT17İ ÖZDİLFK (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, saat l'e çeyrek var. Sayın Bakarım ko
nuşan asının yarım kalmaması için teutsip buyu
rursanız muayyen bir aradan sonra, toplana-
lıını. 

BAŞKAX — Saat 14.oO da devam etmek üze
re Birleşime ara vorilyorum. 

Kapanıma (saati : 12,45 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN : Başka -.T etkili » n i Betil 

KÂTİPLER : O, Nuri Campolat (Konya), Bâ h • ye Üeok '(OumhurbaşTçanııncaiS. Ü.) 

BAŞKAN — Yüce Cumhurivet Senatosu nun sayın üyeleri, 55 nci Blrlcşimiin ikinci otu
rumunu a c ly o ram. 

II -İBAŞKANLIK (DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Avrupa Konseyi Danışma Kuruluna 
üye seçiminin usulüne dair. 

'SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum Saynı Başkan. 
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[BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
ISIRRI ATALAY (Kars) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
•Değerli arkadaşlarım, Tüzüğün 58 nci mad

desi gereğince söz almış bulunuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki kana
dının dış nıün as ebetlerini düzenleyen 378 sa
yılı Yasaya göre, dış ülkelerdeki temsil ko
nusunda CUmnnriyet Senatosu bir yedek üye
nin gönderilmesi hususu nida çıkmaza girdiği ve 
gündemde sunuşlar kısmında buraya getirilip 
•okunması Çorumlu buluniduğu halde. Cumhuri
yet Senatosu Başkanı bu sunuşu yapmadığı 
ve bu görevini yerine getirmediği için, gün
demle ilişkin olarak kusa bir süre izninizi rica 
'ddeeeğüım. 

378 sayılı Yasaya göre. Avrupa Konseyi 
Danışma Kuruluna, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grupu olan ^iyaisî partiler, oran
lan Millet Meclisi Başkanlığı; yani Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı diye hukuken 
dfaicle edilen Millet Meelsi Başkanlık Divanı 
tarafından gruplara danışılarak tespit edilir. 
Bu tespit asıl ve yedek üyelikler için yapılır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde 
grupu olan siyasî partilere ne nispette temsil 
sayısı düşeceği, böylece Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı tarafımdan tespit edildikten. 
sonra, yasaya göre ancak bir itiraz yolu müm
kündür; bu da, siyasî partiler kendilerinin 
talebine rağmen oranlarda yedek veya asillik 
'hususunda isabetsizlik buluniduğu takdirde üç 
gün içerisinde Millet Meclisi Başkanlığına 
ütiraz edebilirler. Onun dışında. Millet Mec
lisi Başkanlık Divanının tespit ettiği ve iki 
'kanada okunması için gönderdiği yazıyı ihmal 
etmek veya buna itirazda bulunmak ne Se-
ınatlo Başkanlık Divanının, özellikle Başkanın 
yetikiisidir, ne isiiyaisî parti gruplarının yetkisi
dir. İtiraz bir noktada vardır ve üç gün süre 
ile bağlıdır. Onun dışında dış temsil için se
çilen üyelerin isimleri yasama organlarının 
[herhangi birSlsıinlin genel kurulunun bilgisine 
ısunulmaikla seçilmiş sayılırlar. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği 2 Mayıs 
1974 tarihinde 516 sayı ile Oumthuriyet Sena
tosu Genel Sekreterliğine şu yazıyı göndermiş 
(bulunmaktadır. 

«Avrupa Konseyi İstüşarî Meclisinin 26 ncı 
dönemine katılacak Tüıfc Parlamento heyeti
nin teşkili maiksadıyle Millî Se'lâmed Partisi 
Grup unca Yozgat Senatörü Süleyman Ergin 
yedek üye olarak seçilmiştir. 

Camhuriyet Senatosu Genel Kurulunda 
okuttuıulmasıuı rica ederim.» 

Qlillet Meelisıi Genel Sekreterliğinin bu ya
zısını Cumhuriyet. Senatosu Genel Sekreteri 
şüphesiz ki, Cumhuriyet Senatosu Başkanına. 
tevdi eder.) Cumhuriyet Senatosu Başkam 
bunu Başkanlık Divanına götürmeden, (her
hangi bir işlem yapma yetkisi, bir yasa ile 
'kendisine verilmediğinden) Tüzüğün 6 ncı 
maddesi gereğince yapmaya görevli yetkileri -
içerisinde bunu Genel Kurula iletir. Genel Ku
rulun eğer bir diyeceği var ise. burada söz 
konusu edilir. 

ıSaym Başkanımız her nedense Millet Mec
lisinden gelen bu yazıyı okutmamaktadır, su
nuşu yapmamaktadır. Gelenektir; asil üye, 
yedek üye hukukta prensiptir. Asıl üye gitme
diği takdirde, yerine yedek üye gider ve İm me
kanizma işler. Millî Selâmet Partisinin asıl 
üyesi 378 sayılı Yasanın 1 nci ve 6 ncı maddesi 
uyarınca gitmiyor, yerine yedek üyenin gitme
sini istiyor. Yedek üye müracaat ediyor; «Be
nini yedek üye seçilmeme ait Millet Meclisi ya
zısı Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna ile
tilsin ve okunsun.» diyor. Sayın Başkanımız 378 
sayılı Yasaya göre kendisinin hiçbir yetkisi ol
mamasına rağmen, «Hayır ben bunu okutmaya
cağım.» diyor. Bunun üzerine Sayın Başkana 
müteaddit müracaatlarımız oklu; verdikleri ce
vap şu: 1 nci maddede şöyle bar hüküm var
dır; oran % 30 olacaktır. Yani Cumhuriyet Se
natosu temsil oranı % 30, Millet Meclisinin 
temsil oranı % 70. Bu yedekler ve asiller için 
aynı şekilde muteber olacaktır.» 

Bir şeyi Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyelerine hatırlatmak isterim. İlk kez 1961 yı
lında Cumhuriyet Senatosu ikinci Meclis ola
rak görevini yapmaya başladığı sırada, bu ko
nu; yani... 

SELÂHATTİN ACAR (Ordu) — Avrupa'ya 
temsildi mi gönderiyoruz!.. Millî Savunma Ba
kanlığının bütçesi görüşülüyor... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Burada sa
nırım temsil konusu görüşüldü ve bütün arka* 
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daşlarımız, özellikle Adalet Partisi, Cumhuriyet 
Halk Partisi ve o zaman Yeni Türkiye Partisi 
mevcut idi, grupları var idi, hep beraber bir 
konuyu savunuyorduk: Dış temsilde mutlak 
eşitlik. Yani batılı demokratik ülkelerde oldu
ğu gibi Cumhuriyet Senatosunun % 50 aralım
da temsili, ama Millet Meclisi, ta o zamandan 
beri bir ağırlık koyarak sayı' itibariyle bu ora
nın r/( 30 ve (/r 70 tespiti suretiyle dış temsili 
bu noktadan bir yasa hükmüne de getirmiş bu
lundu. 

Şimdi bu hükme göre Cumhuriyet Senatosu 
10 kişilik bir temsilde 9f 30 oranı ile 3,5 temsil, 
Millet Meclisi ise 5,5 yahut G.5 bir temsil duru
munda kalacak ki, yarım hesaplar nasıl tahak
kuk edecek: Bu mümkün değildir. Bunlar 
centilmen anlaşmasına ve parlamentoların ken
dilerim1 mahsus geleneklerine göve- tatbik edi
lir. 

işte. bunun içindir ki, yasa bu küsuratı ve 
müşkülatları; yani oranların c/c 30 ve c/c 70 tes
pitindeki durumu düşünerek yetkiyi, gerek 
gruplar arasındaki, gerek Meclisler arasındaki 
oran yetkisini Millet Meclisi Başkanlık Divanı
na veriliş v(. Başkanlık gruplara da danışarak 
tak'-jeu'itj. yani bölünmeyi yaptıktan sonra 
gerok gruplar arasındaki dağılımı, gerek Sena
todaki d andımı tespit eder ve bu tespiti Cum
huriyet Senatosuna bildirir. 

Cumhuriyet Senatosu bu bildiri yazısını 
Başkan tarafından gönderildiği takdirde oku
maya mecburdur. Eğer bir itiraz var ise. eğer 
gerçekten oranlarda'ı bir acık ve bu yasaya 
göre uygun olmayan bir husus veyahut Cumhu
riyet Senatosuna daha çok verilmiş bir hak 
var ise, daha çok hakkından dolayı Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu itirazda bulunabilir. 
Çünkü, yetki onundur. 

«Millet Meclisinden gelen yazı Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunda okunur» amir hük
müne rağmen. Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
kendisini yasaların üstünde görerek ve saya
rak yazıyı buraya getirmemekte ve Millî Selâ
met Partisi Grupunun yedek üyesinden yarın 
başlayacak Avrupa Konseyi Danışma Kurulun
da. temsili imkânını almaıktadır. Bir haktan 
mahrumiyete Cumhuriyet Senatosu Başkanının 
hakkı yoktur. 
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Bu sebeple ben, tekrar burada Millet Mec
lisinin yazısını okuyacağım; ama Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı kendisini yasaların dışında 
ve üstünde görerek, görevini kötüye kullanarak 
«Ben bunu okutmayacağım ve burada Başkana 
havale edip okutturmayacağım» der ve direne
bilir. Şüphesiz ki, ondan sonra yasa hüküm
leri, hatta gerekirse, işletilmesi şimdiye kadar 
yapılmamıştır; ama bundan sonra keyfiliklerin 
önlenmesi için... Biz bunu bazı kereler söyledik 
dinletemedik, çok hazindir, Devlet Şûrası Cum
huriyet Senatosu Başkanının bir işlemini iptal 
etmiş ve kendisini tazminatla mahkûm etmiş
tir. Bu gerçekler karşısında istiyoruz ki, bu 
hükümler yeniden işletilmesin ve hukuk yolla
rına, kazaî mercie başvurma yoluna yasama or
ganı gibi lider bir organ götürülmesin. 

Bu sebeple Yüce Genel Kurulun konuya el 
koymasını rica ediyoruz. İşte kıymetli arka
daşlarım bunun için okuyoruz. Bir görevin kö
tüye kullanılması ve bir hakkın önlenmesi ile 
karşı karşıyayız. Bu sebeple Yüce Genel Ku
rulun gündemine kendisini yetkili görerek ko
nuyu Başkandan isteyip, kendisi görüşsün. 
Çünkü, yarın toplantı yapılıyor. Eğm- yarına 
kadar Yüce Genel Kuru! konuya <-l koymaz ise, 
böylelikle Avrupa Konseyi Danışma Kurulunda 
bir siyasi parti temsil edilmemiş olacaktır. Bu
nun sorumluluğunu şüphesiz ki. Genel Kurul 
arayacaktır, Genel Kurul soracaktır. Benim 
vazifeni bunu Genel Kurula getirmektir. Baş
kan hangi partiden olursa olsun. Genel Kurul 
hukuk kurullarına sahip çıkmak zorundadır. 

Saygılar sunarım. 
REFET RENDECİ i Samsun) — Sayın Baş

kan, bu mevzu gündem 'dışı değildir. Bu konu
da isöz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz; 
usul hakkında söz aldı Sayın At al ay. Biliyorsu
nuz İçtüzüğün 58 nci maddesine göre, «Usul 
hakkındaki konuşmalar; bir konunun görüşül
mesine yer olmadığına, gündeme veya bu tüzük 
hükümlerine uyulması gerektiğine ilişkin olur.» 
ve «Bir üyenin usul kalandaki teklifinin leh 
ve aleyhinde, ancak iki üye onar daikika söz söy
leyebilir.» 

Siz usul hakkındaki hu konuşmanın leh ve
ya aleyhinde 10 dakika için söz alabilirisiniz. 
LeJhinde mi, aleyhinde de? 
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BEFET RENDECİ (Samsun) — Aleyhin
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, 'sayın senatörler; 
Millî Savunma Bütçesi görüşülürken ara

ya Avrupa Konseyine seçilecek yedek üye mev
zuu girdi, Gündemimizde böyle bir şey yok. 
Gündem dışı da değil; ama Cumhuriyet Sena
tosunda idareciler arasında konuşulan bir mev
zuu, bir usul meselesiyle Umumî Heyete tak
dim şeklinde tezahür etti. Şimdi, mevzuda bir 
parça malûmatım, olduğu için Yüce Heyetinize 
bu konuda kısaca malûmat vermek istiyorum. 

Şimdi, 'bahis mevzuu arkadaşımız yedek üye 
seçilmek istemektedir. Şimdi Cumhuriyet Sena
tosuna üç .asıl, üç de yedek kontenjan ayrılmış 
ve bu kontenjanlar da belli olmuştur. Kimlerin 
seçildiği Yüce Heyetinizin ıttılaına arz edilmiş
tir. 

Dış münasebetleri Tanzim Eden Kanunun 
(ki, geçen sene ımeriyötc girmiş 'bir kanundur) 
1 nci maddesi, «Yukardaki fıkralar hükümleri
ne göre bir milletlerarası kurula seçilecek Tür
kiye Büyük 'Millet Meclisi üyelerinin % SıO'u 
Cumlhuriyet Senatosu üyesi, % 70'i de millet
vekili olur. Bu fıkra hükmü asıl ve yedek üye
likler için ayrı ayrı uygulanır.» demektedir. 

Birleşik Toplantı Başkanlık Divanı oturmuş 
tespitini yapmış. Cumhuriyet Senatosuna üç asıl 
üyeliği vermiş ve ^gruplar arasında taksim edil
miş. Üç yedek üyeliği vermiş; yedek üyeliğin 
iki tanesi partilerden oluşmuş ve bir tanesi de 
ibağımsızlar arasından seçilmesi lâzım imiş ve 
Umumî Heyette 'bu 'bağımsız üyelik için seçim 
de yapılmış. 

Bu kanunun % 70 kontenjanına göre Cum
huriyet Senatosuna isabet eden üç asıl ve üç. ye
dek üyelik doldurulmuştur. Cumhuriyet Sena
tosunda Avrupa Konseyi için ne asıl, ne de ye
dek Iboş üyelik bahis mevzuu değildir. O halde, 
(böyle ıbir meselenin Umumî Heyette konuşul
masının yeri yok. 

Mesele nereden geliyor o halde?... Millet 
Meclisi kanadında Millî Selâmet Partisi Gru-
puna isahet eden Ibir üyeliğe, orada seçilen bir 
üye, «Ben hu .hakkrmdan feragat ediyorum; an
cak Senatodan falan arkadaşımın seçilmesi kay-
diyle» diye, ferakatinin üzerine zannediyorum 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına bir müra
caat vâki oluyor. Şimdi, bu müracaatı yerine 
getirip Cumhuriyet Senatosuna 6 kontenjanının 
dışında 7 nci bir kontenan; yani üç yedek üye
lik yerine dördüncü yedek üyelik şeklinde bu 
üyeliğin getirilmesi isteniyor. Benim mesele hak
kındaki görüşüm bu. 

Muhterem arkadaşlarım, aynı kanunun de
vam eden fıkrasında hu husus açıklığa kavuş
turulmuş. Meseleyi aydınlığa kavuşturmak için 
bir maddeyi okuyunca, ondan evvelki maddeleri 
de 'okumakta fayda var. Arkadaşlarımızın da
yandığı metin diyor ki, «Başkanlık Divanınca 
tespit edilir. Bu fıkranın uygulanmasında belli 
bir asıl üyelik için yedek üyenin de asıl üye ile 
aynı yasama meclisine mansuibolması şart değil
dir.» hükmünden istifade ediliyor, aana altını 
okumaya devam edelim: (Üst tarafını okuyup 
da altını okumazsanız mesele yanlış yere götü
rür sizi) «Ancak, yukardaki fıkranın son •cüm
lesi hükmü saklıdır.» Saklı olan ne?. % 70; yani 
% 30'u Cumhuriyet Senatosu üyesi, % 70'i de 
milletvekili olur şeklindeki kanunun sarih hük
mü, yani % 30 ve % 70 hükümleri saklı kal
mak kaydiyle o Meclisten veya bu Meclisten 
olmasına mâni yoktur 'diyor. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosunun kontenjan
ları dolmuş... Şimdi bir de Ibunun ödeme şekil
leri var. Cumhuriyet Senatosunun kontenjanı 
dolmuş, üye göndermeniz mümkün değil. Bir 
milletvekili yerine bir senatörü seçtiğiniz za
man 'bütçedeki usullere, şekillere göre bunun 
gidiş - geliş masraflarını nereden karşılayacak
sınız?. Cumhuriyet Senatosu böyle bir yolsuzlu
ğun içerisine düşerse yarın murakıpları, hesap ve
renleri, alanları; «yanlış ödeme yapılmıştır. Na
sıl yanlış ödeme yaparsınız?» der de karşınıza 
dikilirse nasıl bir mesele ile karşı karşıya gele
ceksiniz?. 

Bu sebeplerle bu getirilen mevzuun yanlış 
olduğu kanaatindeyim. Yüce Heyetinize şu ka
nun hükümlerini bir defa daha hatırlatarak me
selenin bu ölçüler içerisinde halledilmesi lâzım 
geldiği kanaatindeyim. Mesele Cumhuriyet Se
natosu Umumi Heyetinin meselesi olmaktan uzak
laşmıştır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın senatörler, usul. hakkın

daki konuşmalar, İçtüzüğümüzün 58 nci mad-
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desine göre, bir konunun görüşülmesine yer ol
madığına, gündeme veya bu tüzük hükümlerine 
uyulması gerektiğine ilişkin olabilir. 

Bir üyenin usul hakkındaki teklifinin leh ve 
aleyhinde de ancak iki üye 10 ar dakika konu
şabilir. 

Bir üye aleyhinde söz almış ve konuşmuştur. 
lehinde söz isteyen sayın üye? Yok. Şu anda 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda Baskan-

III. — GÖRÜŞÜLEN 

1. —• 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/65; Cumhuriyet Senatosu : 1/243) (S. Sa
yısı :332) (1) 

A) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Şimdi, Millî Savunma Bakanlığı 

bütçesi hakkındaki görüşmelerimize devam edi
yoruz. Söz Sayın Millî Savunma Bakanının. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde 
müzakereler yapılırken istifadeli, yapıcı konuş
malara şahidolacağımiizdan hiç şüphem yoktu. 
Bu sabah dinlediğim, konuşmalar bunu teyidet-
miştir, hatta bunun ötesine gitmiştir. Bana bu 
konuda muhayyilemin hakikatlerin dahi geri
sinde kaldığını göstermiştir. Bunu huzurunuzda 
zevkle belirtmek isterim ve bu konuşmaları ya
pan arkadaşlarımızın her birine içten teşekkür 
ederim. Hakikaten bu sabahki konuşmalarda 
tahmin edebildiğimin üstünde uyarıcı ve istifa
de edici fikirler, iş'arlar gördüm. 

Senato gibi siyasî bir Mecliste Millî Savun
ma bütçesi üzerinde bu tür bilgili, bu tür iyi ni
yetli yapıcı konuşmalar yapılabilirse, bu bizzat 
kendi başına bu memlekette birçok şeyler aşıl
mış demektir. Bu da hakikaten hepimiz için, 
zannederim her halde benim için çok sevindirici
dir. 

Bir başka hususa daha değinmek isterim. 
Konuşmaların; birbirinden daha mükemmel. 

(1) 332 S. Sayılı basmayazı 2. 5 . 1974 tarihli 
52 ilci Birleşim tutanağına eklidir. 

lık Divanı .görevini yapmakta bulunan arkadaş
larınıza tevdi edilmiş böyle bir tezkere yok. 

Bu itibarla, sayın Atalayin konuşmaları 
Cumhuriyet Senatosunun sayın Başkanına ileti
lecektir ve kanunî gereğinin yapılması, bugün 
huzurunuzda görev yapmakta olan Başkanlık Di
vanı tarafından kendisinden istenilecektir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, 
beyanatınız üzerine talebimi alıyorum. 

İŞLER (Devam) 

daha bilgili, daha iyi niyetli olan konuşmaların 
bir diğer özelliği daha vardır. Bu konuşmalarda 
ana tema diyebileceğimiz birçok konularda bir
birine zıtlıktan ziyade birbirine birleşme tema
yülleri görülmüştür. Bunu da memleketimiız 
için hayra kaydedilecek mesut bir diğer aşama 
addediyorum. Hakikaten değerli arkadaşlar gö
rülmüştür ki, bazı mühim fikirler üzerinde bir 
genellikle birleşme vardır ve bu birleşme muh
telif partilere, muhtelif gruplara mensup insan
ların, arkadaşlarımızın sözlerinin her birisinde 
daima tezahür etmiştir. 

Anlaşılmaktadır ki, üzerinde birleşilen fikir
ler şunlardır : 

Türkiye için savunmadan maksat, memleke
tin huzur içinde yaşamasıdır. Özgürce ve hak
ça sosyal ve ekonomik kalkınmanın tahakkuk 
ettirilmesidir. Bunu sağlamak için en kuvvetli 
destek gene milletimizin kendisidir, kendi gücü
müzdür. Kendimizi savunmamız için dikkatli 
olmamız şarttır. Dışarıdan bütün iyi niyetleri
mize rağmen bir saldırı ile karşılaşamayacağı-
mız hiçbir zaman muhakkak değildir. 

Savunma için askerî güç. kadar ekonomik ve 
sosyal güç de değerlidir ve onun için bunlardan 
hiç biri diğeri lehine tercih olunamaz. Bunlar 
birbirini tamamlayan mefhumlardır. 

İste arkadaşlar, yapılmış olan konuşmalar 
zannediyorum ki, bize daha şimdiden millî sa
vunma politikaları üzerinde, Hükümet tarafın
dan da biraz sonra arz edeceğim fikirlerde orta
ya çıkabileceği gibi, ileri sürülmüş olan fikir
ler genellikle Yüce Senatonun muhtelif grupla
rına mensup kimseler tarafından paylaşılmak
tadır. Ben bunları hakikaten memleketimin 
ilerisi için birer müjdeci mahiyette mutabakat
lar addediyorum. 
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-Şimdi arz edeceğim hususlarda zannediyo
rum. ki, bu, betiden evvel konuşan kıymetli ar
kadaşlarım tarafından ifade edilmiş olan ve 
üzerinde genellikle birleşilcliği anlaşılan konu
lar hususunda Hükümetin de görüşü pek ayrı 
değildir. 

Yapacağım açıklamada, içinde yaşadığımız 
genel dünya koşulları, savunma planları, savun
ma hizmetlerini besleyen kaynaklar, yurt savun
ması için gösterilen çabalar ve nihayet 1974 
malî yılı rakamları hakkında bilgiler arz edece
ğim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; taarruz emelle
ri taşımayan, başka memleketlerin haklarına 
tecavüz ederek kendilerine menfaat sağlamak 
yoluna iltifat etmeyen memleketler için, bildi
ğiniz gibi her şey kendi memleketinin refahını 
sağlamak içindir. Her şey memlekette özgürce, 
hakça, sosyal ve ekonomik alanlarda sağlanan 
ve memleketin bütününün bundan istifadesini 
mümkün kılan kalkınmadır. 

Ancak şu da bir gerçektir ki; memleketler 
kendi ihtiyarları dışında dünya konjonktürünün 
icabı olarak zaman zaman bu özgürlüğü, bu 
hakları ve bu gelişmeyi sağlayabilmek için ken
dilerini savunabilecek bir durumda bulundur
mak zorunluğundadırlar. Böyle olunca, demek 
ki, mesele memleketlerin kaynaklarını bu iki 
icabı birden en iyi şekilde yerine getirebilecek 
bir sistem içinde kullanabilmek çaresini bul
maktır. Türkiye'nin de karşıkarşıya bulunduğu 
mesele budur. 

Bana öyle geliyor ki, sosyal ve ekonomik 
kalkınma ile savunma gücü biri diğerine tercih 
edilebilecek mefhumlar değildir. Bunların iki
sinin birleşmesinden ulusal güvenlik oluşur. 
Gerek iç bakımdan, gerek dış bakımdan bu gü
venlik sağlanmadıkça bir memlekette devamlı 
huzur, hakça, özgürce bir yaşama yaratabilme
si kabil olabileceği düşünülemez. Demek oluyor 
iki, bu konuda basiretli politika daha ziyade bu 
iki icabı birden yerine getirirken, birinin diğe
rini zayıflatmamasına dikkat etmek, bilâkis iki 
gayretin de birbirine eklenip ortaya daha bü
yük bir güç çıkabilmesini sağlamaktır. Hükü
metinizin ulusal güvenlik anlayışı işte bu ana-
fikre dayanır. 

Hemen söylemeliyim, ulusal güvenlik yalnız 
savaş sırasında değil; barış zamanında da bü-

I yük rol ordumuza düşmektedir. Ordumuz her 
I şeyden evvel milletimizin hasletine uygun ola-
I rak içeride olsun, dışarıda olsun barışın koru-

yueusudur. Fakat bir saldırı karşısında elbette 
ki, memleketi silâhla da koruyacaktır. Gerek 
barışın korunması, gerek ortaya çıkabilecek bir 
saldırının karşılanabilmesi için ordumuz daima 

I hazır olmak zorunluluğundadır. Ordumuz dai
ma hazır olmakla caydırıcılık gibi, belki de ba
rış için her şeyden kıymetli bir görevi de ken-

I diliğinden yerine getirmiş olacaktır. 

I Bilinen bir şeydir, saldırı deyince yalnız 
I harp ilânı, ordular ileri sürmek suretiyle yapıl

mış saldırılar akla gelmez. Sinsi yollarla yapı-
I ian saldırılar da mevcuttur. Bu sabahki kıymet-
I li konuşmacılarımızdan bir arkadaşımız bu ko

nuya da değinmiştir ve hakikaten bu konu üze
rinde durulmaya değer bir konudur. Her halde 

I Hükümetimiz bu konu ürerinde bütün hassasi
yetle durmak ihtiyacını hissetmektedir. Mesele, 
yalnız böyle bir tehlikenin mevcudolduğunu 
tespit etmek değildir; önemli olan şey, tespit 

I edilmiş olan bu vaka karşısında ihtiyar edile-
I cek, takibedilecek yolun saptanmasıdır. 

Bana öyle gelir ki, içten bir milleti yıkmak 
hevesine kapılmış olan kimselerle mücadelenin 
en iyi şartı memleket içinde tesanüt, birlik ya
ratmaktır. Bir memlekette fikirlerin yeknesaik-

I laşmasını beklemek muhaldir. Hiç bir memle
ket baskı altında kalmadıkça tüm milleti ile 
aynı fikirde olamaz, ve zaten doğrusunu da söy
lemek lâzımdır; bir milletin kuvvetli olabilmesi 
için tek bir fikre sahibolması şart değildir. Hat
ta daha ileri giderek söyleyeceğim, bir milletin 
tek bir fikre sahibolması oldukça tehlikeli şey
dir. Çünkü bu fikir şuurla iktisabedilmiş bir 
fikir değildir; korkuyla veya şahsiyetsizlikle 
kendisine fısıldanarak edinilmiş fikirdir. Bunu 
söyleyen yalnız bir insan değil, bunu artık bü-

I tün tarihin tecrübeleri söylemiştir. 
İşte Hükümetimizin iç sızmalara karşı mü

cadele etmek için kendisinde gayret sarf etmek 
için en fazla önem verdiği husus memleketin 

I bu birliğini yaratmaktır, memlekette değişik 
fikirde olan insanların birbirlerine tahammülü-

I nü sağlamaktır. Eğer memleketimizin bir kısım 
insanları, kendi fikrinde olmayan diğer kısım 
insanları ifna.ederek memleketi kalkmdırabile-

1 ceğini zannederse, memleketi kuvvetlendîrebile-
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ccğini zannederlerse, zannederim hepiniz kabul 
edersiniz, bunda başarıya uğraması beklenemez. 
[Bütün tarih göstermiştir, ne zaman ki, bir top
lum içinde bölünme olmuştur, o toplum zayıfla
mıştır; ne zaman ki, bir toplum içinde tesanüt 
olmuştur, fikir farkına bakmaksızın, «sen ben
densin, sen Türksün, sen benimsin» denmiştir, 
işte o toplumlarda her mesele kendi lehine hal
ledil ebilmiştir. 

Arkadaşımın bu konuya değinmiş olmasın
dan ben büyük bir haz duydum. Çünkü bu ba
na hükümetimin bu sahadaki azmini teyidetmek 
imkânını verdi. 

Asla unutmamak lâzımdır ki, güven ve say
gı telkin eden bir ordu diplomaside de daima ya
rarlanılabilecek: bir unsurdur. İyi niyetli dev^ 
letler elinde ordu, savaş vasıtası değil, bilâkis 
barış vasıtasıdır; fakat silâhlı bir saldırıya et
kili bir şekilde karşı koyabilecek yegâne güç de 
tabiatıyle gene ordumuzdur. Onun için, özlemi 
barış olmakla beraber ordumuzun savaşa da 
hazır olmasını sağlamak Hükümetimizin göre
vidir. Hele memleketimizin içinde bulunduğu 
bölgenin durumu ve bu bölgede cereyan etmek
te olan askerî ve politik gelişmeler gözöniinde 
ıbulundurulursa, bu bizim için daha da bariz 
bir mahiyet iktisabetmiş olur. Bu bölgede bilin
diği gibi bölge memleketleri zaman zaman fiilî 
çatışma haline gelebilecekleri gibi, büyük dev
letler doğrudan doğruya değilse bile taraf tut
ma yoluyle birbirleriyle karşıkarşıya gelebil
mektedirler. Mamafih, memnuniyetle kaydet
mek lâzımgelir ki, eskisine nazaran birçok şey 
değişmiştir. Memleketler birbirlerini şimdi da
ha iyi kollayabilmektedirler; fakat bundan «an
laşmışlardır» mânasını çıkartmak kabil değildir. 

Ayrıca, bu bölge bu sabahki değerli arka
daşlarımızdan bazılarının da belirttiği gibi, bu
gün en modernleri de dahil, büyük bir silâh 
deposu haline gelmiştir. Türkiye görülmektedir 
ki, ulusal güvenliğine özel bir itina göstermek 
zorunluğundadır. 

Bir ülke vurucu gücünün düzey ve özellik
lerini saptarken sadece teorik ve içe dönük kıs
taslardan hareket edemez. Çok yakın dostluk 
bağlan kurduğu müttefikleri de dahil bütün 
ülkelerin ve özellikle komşu ülkelerin durumla
rı yi e de yakından ilgilenmek, onların durumla
rım izlemek zorunluğundadır. 

Ordumuz, bilindiği gibi esas itibariyle yük
sek ölçüde insan gücüne dayanan bir ordudur. 
Bunun çeşitli nedenleri vardır. Malî kaynakları
nızın müt e valiliğinin de büyük bir rol oynadı
ğını hepimizin kabul etmesi gerekir; fakat ne 
olursa olsun bugün bilinen bir vakıadır, bütün 
memleketler, hemen hemen bütün memleketler 
ordularını yeni teknolojinin imkân verdiği vu
rucu gücü çok yüksek silâhlarla donatmak yo
lundadırlar. Bizim buna ilgisiz kalmamız kabil 
değildir. Demek; biz de ordumuzun yapısını de
ğiştirmek zorundayız. Onun için Hükümet prog
ramında bu husus belirtilmiş; «ulusal güvenli
ğimiz için olduğu gibi, ulusal varlığımız, birli
ğimiz ve bütünlüğümüz için de hayatî önemi 
olan Silâhlı Kuvvetlerimizin yapısının ve vuru
cu gücünün eşsiz, tarihî ve geleneği ile mütena
sip Ve gelişen ilim ve teknoloji icaplarına uy
gun bir seviyede olması temel hedefimizdir» 
denmiştir. Savunma icaplarıyle ekonomik ve 
sosyal gelişme arasında verimli ve uyumlu bir 
denge tesis ve idame ettirileceği de açıklanmış
tır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin bünyesinin değiştiri
leceğinden kastimiz vurucu gücü kuvvetli, mo
dern araç gereç ve silâhlarla mücehhez bir ordu
ya sahibolmaktır. Milletlerin savunmalarını da
yatabilecekleri en sağlam temel yine bizzat ken
dileridir, kendi azimleridir, kendi gayretleridir. 
Bundan yoksun olununca, dışarıdan sağlanabi
lecek destekler ne kadar kuvvetli olursa olsun 
bağımsızlık gibi ancak içten geldiği zaman 
mâna taşıyan bir mefhumu taşıyabilmeye kâfi 
gelemeyeceği açıktır. Bağımsızlık ancak içten 
fışkıran bir kuvvetle savunulabilir; fakat hepi
miz biliyoruz, insan dehasının oluşturduğu ilim 
ve teknoloji birçok; alanlarda olduğu gibi savaş 
ve silâh araçlarında da. öyle gelişmeler kayde
dilmesine imkân vermiştir ki; bugün artık mem
leketler hiç olmazsa pek az istisna ile müşterek 
bir savunma sistemi içinde bir araya gelmedik
çe kendilerini geıdktiği gibi güven içinde his-
sedememektedirler. Bu nevi savunma sistemleri
ne dahil olmayı reddeden memleketler bile mü-
şahade edildiği gibi bir araya gelmekten kendi
lerini alamamaktadırlar. Bugün tepeden tırna
ğa kadar en modern araçlarla silâhlanmış bir 
iki devlet haricinde hiçbir- memleketin ulusal 
güvenliğin askerî gereklerini tek başına gerek-
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tiği ölçüde sağlayabileceği tasavvur dahi edile
mez. Hatta çok iri devletler bile etraflarında 
'bir ittifak halkası yaratmadan kendi ölçüsün-
deki diğer devletlere karsı kendisini emniyette 
hissedebileceği şüphelidir. İttifakların menşein-
de bunun da bir rolü olduğu düşünülebilir. 

Türlkiye de diğer memleketler gibi bilhassa 
bölgesinde beliren tehditlerden sonra güvenini 
kendi azim ve gücü yanında bir ortak savunma 
sistemi çerçevesinde de sağlamlaştırmak zorun
luluğunu duymuştur. 

Bu konu üzerinde konuşulurken bir de sa
vunma gücümüzün geliştirilmesinde hangi kay
naklardan faydalanılacağı konusuna değinmek 
doğru olacaktır. Bu üzerinde çok durulan bir 
konudur. 

Kaynak konusu bilindiği gibi iki veçhelidir. 
(Biri, savunma gücünün gerektirdiği masrafla
rın kendi imkânlarımızla mı, dış yardımlardan 
mı karşılanacağı konusudur. Diğeri de savunma 
gücünün gerektirdiği silâh araç ve gereçlerin 
yabancı ülkelerden mi, yoksa millî sanayimiz
den mi sağlanacağı konusudur. Bu ikisi üzerin
de de gayet açık olmak lâzım. Birinci konu için 
şunu söylemek isterim. Bir defa hiçbir zaman 
bir memleketin savunma gücünün tümünü dış 
yardıma clayaııdırtması söz konusu değildir. 
•Söz konusu olan memleketimizin savunma gücü
nün tesis ve geliştirilmesinde ne ölçüde dış yar
dımlardan faydalanılacağıdır. Hemen söylemeli 
ki; bir ittifak içinde, üyeler arasında yardım
laşma doğaldır. İttifaklar içinde herkes kendi 
imkânları nispetinde ittifak gayretlerine, mas
raflarına katkıda bulunur. İttifaklar içinde üye
lerin durumları, imkânları zamanla değişir, bun
lar değiştikçe tabiatıyle masrafların, gayretle
rin paylaşılmasında da ayarlamalar yapılacak
tır. Hiçbir memleket bir ittifak içinde ilelebet 
yardım gören memleket mevkiinde kalmak iste
mez. Türkiye için de durum böyledir. Esasen 
bir ittifak içinde böyle daimî yardıma muhtaç 
memleketler bulunmasında bir fayda yoktur. 

İttifak içindeki ülkelerin olanakları, hayat 
şartları birbirlerine ne kadar yakın olursa da
yanışma o kadar anlam taşır, etkili olur ve it
tifak o kadar uzun süreli olur. Bu itibarla itti
fak çerçevesinde bunun sağlanmasına bütün 
üye memleketler önem vermelidir. Üye ülkele
rin her biri kendi olanakları ölçüsünde bunu 

gerçekleştirecek tedbirleri almayı ihmal etme
melidir. İttifakta esas olan «Ben ne aldım, ben 
ne verdim» den ziyade «kimin gücü neye yeter, 
hangi bölge hangi ölçüde neye muhtaçtır?» gi
bi sorulara cevap bulmaktır. İttifaklar zincirler 
igibi değerlendirilir. Bir ittifakın değeri en zayıf 
zincirinin kuvvetindedir. Bir ittifaka dahil ol
mak yalnız ve yalnız savaş halinde veya bir ger
ginlik halinde diğer üye memleketlerden yardım 
görmek mânasına gelmez. İttifak halinde olmak 
demek kemdi ihtiyaçlarını müştereken daha ve
rimli bir şekilde sağlamak imkânlarını da bul
mak demektir. İttifaklarda bu unsura önem ve
rilmesinde isabet vardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; ittifak içinde 
diğer üye memleketler tarafından memleketi
mize sağlanan yardımın kesilip kesilmeyeceği 
de malûmları olduğu gibi daima üzerinde tar
tışılan, üzerinde durulan bir konu olmuştur. He
men size şunu söyleyebilirim; bu nevi yardım
ların günün birinde kesilmesi lâzımdır, hatta 
yukarıda işaret ettiğim gibi bu, temenni edilme
lidir. Fakat şurası da bir gerçektir ki, bu nevi 
yardımlar bir memlekete sırf o memleketin ken
di ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmaz, bu ne
vi yardımlar bir memlekete kendisinin de dahil 
bulunduğu ittifakın yeterli bir güçte olmasını 
sağlamak için yapılır. 

Türkiye, ittifak nedir, iyi bilir ve Türkiye 
bir ittifak içine girdiği zaman ittifakın sağlam
lığı için imkânları nispetinde kendisine düşeni 
yapmaktan sakınmaz. Ittifaikm faydalarından 
kendisinin istifade edip ittifakın külfetlerinin 
başkası tarafından karşılanması prensibine ilti
fat etmez. Fakat bunun yanında imkânlarının 
üstünde bir gayrette bulunmasına bir imkân 
olamayacağının da herkes tarafından bilinmesi 
lâzımgeldiğini düşünür. Binaenaleyh, yardımın 
[kesilip kesilmeyeceği meselesi, yalnız Türkiye 
meselesi değildir. Bu ittifakın sağlamlığı, bu 
o ittifaka lüzum kalıp kalmadığı meselesidir. 
Bu itibarla bu meseleyi Türkiye meselesi sını
rının dışına çıkarıp daha genişleterek bütün 
ıbir ittifak meselesi olarak kıymetlendirmek da
ha doğru olacaktır. 

Şunu söylemek isterim ki, Türkiye'nin itti
faklar içinde kimseden az, hak sahibi olmayı ka
bul etmediği gibi başkalarından eksik katkıda 
bulunmak niyetinde de olmadığı bir hakikat-
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t ir ; fakat demin söyledim gene de tekrarlıya-
yım, eksik - fazla katkıda bulunmak aritmetik 
bir mesele değildir. G-üçlerine göre eksik veya 
az katkıda bulunmak söz konusudur. 

Değinmek istediğim diğer konu. millî savaş 
sanayii konusudur. Pek çok tecrübe göstermiş
tir ki, en fazla zaruret hissedildiği zamanlarda 
en dost memleketler bile gereken silâh ,araç ve 
(gereçleri gereken süratle bazen verm em ektedir
ler, hatta mukaveleye bağlanmış malzeme bile 
bazen teslim edilememektedir. Bunun yanında 
•gene bilinen bir hakikattir, bu tür araçları ge
reçleri silâhları kendisi yapan memleketlerin 
dış olaylar karşısındaki kararlarında daha 
özerk olarak hareket edebildikleri görülmekte
dir ; fakat bu konuda hakikat bunlardan ibaret 
değildir. Bir başka hakikat daha vardır. Silâh
lar, savaş araç ve gereçleri gelişen teknoloji so
nucu o kadar mudil ve imalî pahalı bir hale gel
miştir ki, bir iki istisna ile teknoloji ve ekono
mik güçleri çok yüksek olan memleketler bile 
ıbu alanda tek başlarına hareket edemeyip, baş
ka memleketlerle işbirliği yapmayı, ortak işlet
meler vücuda getirmeyi tercih etmektedirler. 

Memleketimiz hem teknoloji hem ekonomik 
'güç bakımından henüz oldukça sınırlıdır. Onun 
için tercihimiz bu alanda hakikî mukadderat 
ibirliği halinde olduğumuz memleketlerle güç 
birliğini de ihmal etmemektedir. Yalnız, bu güç 
ibirliği teknoloji, plan, proje başkalarından, sa
dece basit işler, emek bizden manasına alınma
malıdır. Bu, kabul edebileceğimiz bir güç birli
ği tarzı değildir. Kastettiğimiz güç birliği, bi
zim de mümkün olan en kısa zamanda teknolo
jinin bütün icaplarına nüfuz etmemize imkân 
verecek, bizi bir zaman sonra şeriklerimizle eşit 
seviyede bir araya, getirebilecek bir güç birliği
dir. Böyle, şartlar altında savaş sanayiimizi 
geliştirmemizde fayda olduğu açıktır. Yalnız, 
ibir şeyi daha belirtmek isterim. Bu sanayi, Tür
kiye'nin umumî sanayi çerçevesinin dışında 
mütalâa edilemez. Türkiye, kendi tüm sanayiini 
/geliştirdiği nispette ve tüm sanayinin eriştiği 
seviyede savunma sanayiini de geliştirmek yo
lunu seçmekte isabet bulur. Bunun aksini ya
par da umumî sanayinin taşımaya muktedir ol
madığı bir kesafette, bir güçte bir savunma sa
nayii kurma cihetine giderse çok endişe edilir 
ki, bundan Türk ekonomisi yorulsun, Türk eko
nomisi bunu taşıyanlasın. 
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Böyle bir durumla karşılaşıldığında sosyal 
ve ekonomik yapımızın sarsılacağı ve savunma 
gücümüzün de bu nedenle hakikatte bir şey ka
zanmamış olacağı bir gerçektir. 

İttifaktan bahsettim, ittifak içinde malî kül
fetlerin nasıl paylaşılmasının doğru olacağına 
değindim. İttifak içi ilişkiler hakikaten üzerin
de hassasiyetle durulması gereken ilişkilerdir ve 
hu ilişkileri tabiatıyle sadece malî yönden kıy
metlendirmek mümkün değildir. İttifak içi iliş
kilerde en önemli unsur, tesanüt fikrine verilen 
anlamdır, değerdir. Bunca tecrübe göstermiş
tir ki, nüfus üstünlüğü bencillik huşlarına gem 
vurulmadıkça, barıştan huzurdan ciddî şekilde 
bahsetmek mümkün olamaz. Böyle hislerden 
müttefikler arasında özellikle sakımlmalıdır; 
aksi takdirde ittifak, içi boş bir mefhum haline 
gelmiş olur. 

Müttefikler arasında esas olan, açık kalpli, 
açık fikirli işibirliğidir. ittifaklar içinde menfaat-

' 1er birjbirimizden kapışılmamalıdır, birbirimizle 
hakça bölüşülmelidir. Dayanışmanın ,kader bir
liğinin ne ifade ettiği iyice idrak olunmalıdır. 
Bir ittifak içinde bir üye diğer bir üye zararına 
kendine menfaat sağlamaya kalkarsa belki ken
dine, o da kanımca geçici olarak ıbencil bir fay
da sağlamış olur. Olur ama, ittifakı kuvvetlen
dirmiş olmaz, bilâkis ittifak bundan zayıflamış 
olur. 

Dostlarımızın, müttefiklerimizin başarılarını 
zorluklarını kendi başarılarımız, zorluklarımız 
addetmeye kendimizi alıştırmalıyız. Hiç olmazsa 
herhangi bir şekilde müttefiklerimizin haklarını 
zedeleyerek kendimize menfaat sağlamaya teves
sül etmemeliyiz. Bir şeyden tek başımıza faydalan
mak yerine o şeyi müştereken işleterek müştereken 
faydalanmayı tercih etmeliyiz. Bu, sadece iyi ni
yetten alicenaplıktan ibaret bir şey değildir. Bu, 
aynı zamanda basiretli davranmak, hakikî men
faatin nerede olduğu iyi teşhis edebilmek de
mektir ; bu, sulh, huzur demektir. Dostluğun ya
pamayacağı şey yoktur, husumetin yok edemeye
ceği bir şey olmadığı gibi. 

İttifakların mevcudiyet scıbepleri daha ziya
de, saldırıya karşı korunmak azmidir. Ajncak, itti
faklar, sadece saldırı korkusuna dayanırsa dün
ya şümul muayyen bir zihnij-eti muayyen bir 
gayeyi temsil etmez ise, zamanaşımına dayanma
ları mümkün olamaz. İttifakların yaşayaîbilmek 
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geçerliklerini uzun zaman sürdürebilmek: için 
aynı zamanda özgürlük, sosyal adalet, insan halk
ları gibi belirli ve geçerli ilke ve ideallere de 
dayanması şarttır. NATO bunun örneğidir. 

Türkiye, Avrupanın bütünleşme hareketini bu 
'kıstaslarla değerlendirmektedir. Avrupanın bü
tünleşme hareketlerine faal olarak katılmamız 
gerektiği açıktır. Bir yandan da bütünleşen Av-
rupayı Amerika ile ra'kip olmaya değil, eşit şart
lar altında Amerika ile işbirliğine yardımlaş
maya devama yöneltmeye de çalışmakta yarar 
vardır. 

İSayın Başkan, sayın üyeler; ulusal savunma
mızı bir ittifak: içinde örgütlemiş olmamız, bizi 
Ordumuzla ilgili düzenlemelerimizde ve mev
zuatımızda diğer üye memleketlerin düzen
lemeleri ve mevzuatını da dikkate almaya ve ken
di mevzuatımızı onlarınki ile olanaklar elver
diği ölçüde uyumlu bir hale ıgetirmeye yönelt
mektedir. Aslında, NATOVla, bilhassa Avrupa 
grupu çerçevesinde böyle eğilimler mevcuttur. 
Çeşitli konulardaki mevzuatın birleş'tirilmesine 
(gidilmektedir. Devletler, tek başına yaşamak ola
nak ve alışkanlığını kaybedip işbirliğini tercih 
ettikten beri birçok konularda mevzuat uygula
malarını yeknesaklaştırmak zorunluğunu da 
duymuşlardır. Ortak Pazar çerçevesinde girişil
miş olan faaliyet bunun en iyi örneğidir. Haki
ki işbirliğinin, ortak prensiplerinden hareket 
edilmesi ile mümkün olduğu ortaya çıkmıştır. 
Nitekim, kalbnl edilmiştir ki, malî politikalar 
alhenkleştirilmeden, vergi sistemleri birleştiril
meden, ekoniomik bütünleşme ve hatta ekonomik 
alanda ciddî bir ortak çalışma mümkün olama
maktadır. Askerî alandaki işbirliği için de kuş
kusuz aynı şeyi söylemek mümkündür. 

Onun için tereddütsüz söyleyebiliriz; savun
ma gücü yalnız silâh ile ölçülmez, .sosyal sağlam
lık ve moral güç, kendini müdafaa azmi, mem
leket içindeki ahenk ve tesanüd ile de ilgilidir. 
Silâh gücünün artırılması yeterli değildir. 

Bir diğer unsur da, bütün bunların her biri
ne aynı zamanda cevap verebilecek bir düzen 
içinde çalışabilmeyi başarmaktır. 

İşte bunlar ahenkli şekilde bir araya geti-
rilelbildiği nispette memleketler kendilerini sa
vunma bakımından da iyi, cücehhez edilmiş ad
dedebilirler. Kabul etmeliyiz ki, devlet otoritesi 
vazgeçilmez bir şarttır; fakat bu otoritenin ya

pıcı olabilmesi, etkili olabilmesi için, hakça ve 
insanca 'bir ortam içinde yaşamaya, insan hay
siyetine ve özgürlüğüne önem vermeye de zaru
ret vardır. Türk Milleti öğürlük ve eşit mua
meleden vazgeçilemeyeceğini idrak etmiş bir 
millettir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; millî savunma 
politikamızın dış ile ilgili olarak da yeterli sa
vunma gücüne sahibolmaktan başka temel da
yanakları vardır. Bunlardan biri, dünya ölçü
sünde barışdır; diğeri de, mulhafaza edeceğimiz, 
'geliştireceğimiz dostluklardır. 

Bizim siyasetimiz açıktır; biz, bloklaşma ta
raftarı olmadık. Zorunlüklarm ortaya koyduğu 
•bloklaşmaların gitgide genişleyerek yarının 
dünya ölçüsündeki işbirliğini kolaylaştırabile
cek unsurlar gibi davranmalarım temenni ettik 
ve bunu temenni etmekte devam ediyoruz. Ni
tekim, içinde 'bulunduğumuz ittifakların hiçbiri 
saldırma amacı gütmemektedir. 

Bu arada ıbir hususa da dikkate çekmek zo
runlu gözüküyor. (Bugün bu gruplaşmalar ara
sında artık karşılıklı silâh sınırlaması, kuvvet 
indirimi gibi olumlu girişimlerde bulunurken, 
mensubolduğumuz ittifaklar içinde üyeler ara
sında kuvvet dengesine, fazla önem verilmemek
tedir. Kanımca bu, üzerinde durulması gereken 
bir konudur. Zannederim ki, ittifaklar içinde
ki kuvvet dengelerinin ' de önemi ihmal 
edilemez. Herhalde bir silâh yarışma
sından müttefikler özellikle sakınmalıdırlar. 
Silâh 'yarışmaları, bir memleketi, umumiyetle 
bu yarışa igirmiş olan bütün memleketleri eko
nomik yapılarında, sosyal yapılarında zayıfla
tır ve ekonomik - sosyal yapısı zayıflamış mem
leketlerden güçlü ıbir savunma imkânı beklene
meyeceği de bir 'gerçektir. O memleketler zayıf
lar, ittifaklar zayıflar. 

Biz bütün imkânlarımızla ittifaklar içinde 
bu nevi yarışmalara meydan verilmemesini, sağ
lanmasını temine çalışmaktayız. Fakat şunu da 
kabul etmek lâzımdır ki, yalnız bir üyenin bu 
husustaki ıgayreti kâfi gelmez, ilgili bütün mem
leketlerin bu hususta kendilerine düşen gayreti 
göstermeleri lâzıımdır. 

ıSaym Başkan, sayın üyeler; Hükümet prog
ramına âtıfda bulunduğum sırada ordumuzun 
memlekete hizmetlerinin yalnız silâhla yapılan 
hizmetlerden ibaret olmadığını arz etmiştim. 
Birçok memleketlerde olduğu gibi, memleketi-
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ımizcle de ordumuzun ulusal bütünleşmenin ge
lişmesinde ve eğitim alanında değerli hizmetleri 
olmaflktadır. 

Bundan başka, ordumuz her vesile ile hal
kımızın yardımına koşmaktadır; yangınlarda, 
zelzelelerde, hatta âcil sağlık yardımı isteyen 
münferit vakıalarda da bu 'görülmektedir. Bu, 
ordumuzun bir özelliğidir. Daima millet ile bü
tünleşmiş kalmaya büyük değer vermiştir. Bu 
suretle halkın saygı ve sevgisini kazanmıştır. 
Ordumuz, bununla iftihar eder ve bunu kendi
si için !bir şevk (kaynağı sayar. Bu, çok önemli
dir. Zira, ordu çerçevesinde alman tedbirler, 
(girişilen teşebbüsler ister istemez ıgeniş halk kit
leleri üzerinde etki yapacaktır. Halkın haleti 
rulhiyesinin, ordu tarafından görülecek hizmetin 
verimliliğini etkilediği de bilinen bir hakikattir. 
[Millî mücadeleemiz, ordu ile halik birleşince bir 
milletin nelere kadir olduğunu pek güzel ortaya 
koymuştur. Aslında bütün memleketler, ordu 
ile Ihalk arasındaki ilişkilerin olumlu olmasına 
özel bir önem verir. Bizde bu âdeta kendiliğin
den oluşmuş bir gelenektir. Ordumuz, bu gele
neğe değer vermekte ve 'bunu korumaya azamî 
itina göstermektedir. 

Değinmede fayda olabilecek diğer bir konu 
da, millî güç ihdası konusudur. 

NATO dışında millî amaçlar için özel kuv
vetler ihdası konusunda Türkiye diğer NATO 
müttefiklerine nazaran bir hayli geri kalmıştır. 
Onların ellerinde (böyle kuvvetler mevcuttur. 
Türkiye'nin elindekiler ise pek mahduttur. Bu 
itibarla, bilhassa Kara Kuvvetleri bakımından 
bu durumun düzeltilmesi bir zaruret halini al
mıştır. Bu zaruret Türkiye'nin içinde bulundu
ğu bölgenin durumu ile de bir kat daha âcil bir 
mahiyet arz etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün tensiple
rinize arz edilmiş bulunan 1974 malî yılı sa
vunma bütçemizde teklif edilen ödenek miktarı 
HEMO planı hariç 11 milyar 827 milyon 57 bin 
liradır. Bu miktar, konsolide bütçenin yüzde 
14,6'sı oranındadır; 

Bu saibah değerli konuşmacılar bu oran üze
rinde durmuşlardır. Bu oranı, bundan evelki 
senelerdeki oran ile kıyaslamışlardır ve millî 
savunma gücümüzün bir zayıflama kaydetme
mesine itina gösterilmesi lüzumuna değinmişler
dir. Takdir buyurursunuz ki, Hükümetimiz de 

millî savunma gücümüzün herhangi bir şekilde 
zayıflamaması konusunda tamamen [müteyakkız
dır. Ancak, gerek demin arz ettiğim hususlar ve 
gerekse sabahki kıymetli konuşmacıların ser-
dettikleri fikirleri şu gerçeği ortaya koymakta
dır : 

Savunma gücü sadece Silâhlı Kuvvetlerin 
teçhiz edilmesi ile sağlanabilecek bir güç değil
dir. Savunma gücü, vurucu güce nazaran, silâh 
gücüne ilâveten sosyal yapıdaki güce, ekono
mik yapıdaki güce de dayanmaktadır, istinat 
etmektedir ve bu sebepledir İki, Hükümetimiz 
her defasında millî savunma gücü için harcana
cak masrafları kıymetlendirirken memleketin 
diğer alandaki ihtiyaçlarını da kaale alarak 
'bunlara en uyumlu bir şekilde cevap verebile
cek bir program hazırlanmasına itina etmekte
dir. Bundan sonraki çalışmalarda da bu böyle 
olacaktır. Mühim olan esas, Devlet harcamala
rına tahsis edilebilecek kaynakların çoğaltıla-
bilmesidir. Bu çoğaltılmadıkça, birikmiş mev
cut imkânlardan ayrılabilecek paralar, hiçbir 
zaman Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını 
uzun süre karşılayabilecek bir seviyeye erişe
mez. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları bütçe 
arttıkça artacağına göre, bize düşen görev gelir 
kaynaklarımızı memleketin ekonomik kaynak
larını artırmaktır. İşte bu çerçeve içinde Hükü
metiniz millî savunma gücünün yalnız idamesi
ni değil, geliştirilmesini de tahakkuk ettirmek 
azmindedir. 

Bu sabahki kıymetli bir konuşmacımız, mil
lî savunma açısından yalnız idame ile iktifa 
edilemeyeceğini, millî savunma gücümüzün ge
liştirilmesi lâzım geldiği konusunu da pek isa
betli. olarak işaret buyurdular. Sizi temin ede
lim ki, bu aynı zamanda Hükümetinizin de gö
rüşüdür. Ancak, bunun tahakkuku tüm ekono
mide bu nevi gelişmelerin tahakkuk ettirdbiılme-
siyle, sağlanmasıyle mümkün ola'biieeeği de bir 
gerçektir. 

Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilâtlanması, 
silâh araç A~e gereçlerin yenileştirilmesi amacıy-
le 1601 sayılı Kanunla her yıl bütçelerimizde 
reorganizasyon ve modernizasyon için yer ala
cak ek ödenek, millî savunma fonksiyonu için
de ayrı bir program halinde yer almıştır. Krsa-

. ca RE-^IO olarak adlandırılan bu program, dört 
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altprogramdaıı oluşmaktadır. Bu esaslara göre 
hazırlanan Millî Savunma Bakanlığı 1974 malî 
yılı bütçe teklifi, biraz önce adı geçen REMO 
programı için tahsis edilen kaynakların ikinci 
•dilimi olan 1 milyar 600 milyon lira ile birlik
te 13 milyar 427 milyon lirayı bulmuştur. 

Birinci ve İkinei Beş Yıllık Plan dönemleriy
le, Üçüncü Beş Yıllık Planın ilk yarısında sa
vunma hizmetlerimiz dışında gerçekleştirilen 
veya gerçekleştirilme aşamasında bulunan bir 
kısım projelerimizi de belirtmek isterim. Bun
lar : 

Kara Kuvvetlerimizde modern otomatik si
lâhlar imalâtı, tanksavar silâh ve mühimmatı 
da dahil olmak üzere mühimmat, yedek parça, 
pil ve paraşüt projeleri, tırtıllı araç ve tank ye
nileştirme fabrikası. 

Deniz Kuvvetlerimizde: denizaltı ve çıkart
ma- gemileri, refakat muhribi, çeşitli gemi inşaa
tı. 

Hava Kuvvetlerimizde; jet revizyon tesisle
ri, akü, roket, uçak tekerlek lastikleri imalâtı, 
uçak cephane ve mühimmatı. 

Yukarıda kısaca sunmuş olduğum hizmetler 
dışında, çalışılan diğer hizmetleri de teker teker 
sayarak vaktinizi almak istemiyorum. Ancak, 
bu projelerin biran önce gerçekleştirilerek hiz
mete konması için ciddî çabalar gösterilmekte 
olduğunu da söylemek isterim. Bunlarm yanı 
sıra savunma hizmetlerini kolaylaştıracak tesis
lere de önem verilmektedir. 

Hizmeti vatandaşın ayağına götürme ilke
sinden ayrılmadan, etkenli ve denetim] artır
mak, personel ve 'bütçe giderlerinde tasarruf 
sağlamak amacıyle yapılan reorganizasyon so-
nununda, bazı askerlik şubeleri kapatılmıştı. 
Bunun, vat anki a şiarımız için bir kısım bölge
lerde ciddî güçlükler yarattığı görülmüştür. 
Olanaklar elverdiği ölçüde İran'ların hiç ol
mazsa bir kısmının yeniden açılması şartları 
araştırılmaktadır. Şimdiden bir kısmı esasen 
açılmış bulunmaktadır. Ayrıca, vatandaşımızı 
günlük işlerinden alıkoymamak: için ihtiyat 
yoklamalarının üç yılda bir yapılmasını sağla
yacak bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Celp eratı sayısı Silâhlı Kuvvetler ihtiya
cını aşan bir düzeye ulaştığında, 1315 sayılı 
Kanunla sağlanan olanaklar kullanılarak, ih
tiyaç fazlası yükümlülerin kamu hiznıetleriıı-
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| Kİe g'öre'vle-ndinilmösiine de gidilecektir. 1316 
sayılı Kanunun da Silâhlı Kuvvetlerin ihti-

I yacı dışımda kalan yedeksrubay adaylarının, 
temel eğitimden sonra kalkınma hizmetinde 

1 kullanabileceklerimi öngörmüş bulunmakta
dır Bugün için 1978 yılına kadar bugünkü 
sistem içinde er kad rol arımda fazlalık görülme-
îıiekteldir. Yedesubay kadroları içsin ise, durum 
bunun aksidir. Burada fazlalık inere uttur. Bu 
problemin en kısa zamanda haİtedilmesime ça
lışılacaktır. İhtiyaç fazlası yedeksuibaylar eği
tim sonrası hizmetlerimi kamu teşekküllerin

de, eğitim alanımda, tarım projelerinde yapabi
leceklerdir. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, yedeksu-
baylar erata nazaran daha değişik bir mahi
yet arz etmektedir. Daha. bugünden yedeksu-
bay olma şartlarına haiz mükelleflerin sayısı 
Ordumuzun ihtiyacı olan adedin üstüne çık
mıştır ve bir birikme olmuştur. Bu sabak bu 

Jbirikme üzerimde durulmuş ve bugüne kadar 
birçiok bütçe müzakereleri sırasında bu konuya 
değinilip, bir şeyler yapılacağının söylendi
ğine ve hâlâ da bunların beklenilmekte oldu
ğuna değimi'lmistir. 

Ben de bugün huzurunuza müşahhas bir 
hal çaresi getirerek çıkmış olmuyorum; fakat 
şunu söyleyebilirim İd, bu defa bu konudaki 
çalışmalar bir hayli ilerlemiştir ve olağan
üstü bir tedbirle pek kısa bir zamanda bu bi
rikmiş yedeksubay adaylarının askerlik gö
revlerini biram evvel yapimaları ve kendileri
nim aslî mesleklerine, hayata atılmalarının ça
buklaştırılması çareleri aranmaktadır. Bütün 
gayretimizle Meclisin tatilimden evvel böyle 
bir kanun tasarısını tasviplerinize sunabilecek 
durumda olacağılmızı ummaktayız, 

Bugün, dünyanım diğer nıenıleketleriyle de 
karşılaştırırsak, Özellikle ittifalk halimde ol
duğumuz memleketlerle mukayese edersek, 

I memleketimizde askerlik süresiniim diğerlerine 
nazaran daha fazla olduğunu görürüz, fakat 
kabul etmek lâzımdır ki, o meımleketlerle 
•aramızdaki fark sadece bu askerlik süresinden 
ibaret değildir. Daha başka alanlarda da, daha 
başka farklar vardır. 

Burada müettefikimiz olan memleketleri ay
nen takip etmek, onların uyguladıkları prensip-

I leri aynen uygulamak cihetine gitmemiz müııı-
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küıı gözükmemektedir; fakat şurası da bir ger
çektir ki, Hükümetiniz Türkiye'nin demin de 
arz ettiğim gibi. Ordusunun bünyesinde yapı
cı gücünü, insan gücünden ziyade silâhların, 
araçların, gereçlerin kudretine istinadeden bir 
bünyeye dönüştürmek arzusundadır, kararında
dır ve bu yapılabildiği nispette tabiat iyi e bir 
taraftan er adedini azaltmak kabil olacaktır, 
bir taraftan da askerlik süresi üzerinde yeniden 
bir karar almak imkânı hâsıl olacaktır. 

Bu konu, bu sabahki konuşmalarda pek çok 
konuşmacılarımız tarafından üzerinde ehemmi
yetle durulan bir konu oldu. Böyle olmasaydı 
da bu konunun önemli olduğu açıktır. Bazı 
kararlar alınması lâzımgeldiği görülmektedir. 
Bir defa bu vesileyle askerliğin, askerlik göre
vinin bedelli olup olamayacağı meselesine de 
değinmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün için 
bilinmektedir ki, pek yeni alarak değiştirilmiş 
olan Anayasamızın 60 ncı maddesi, böyle bir 
yola iltifat etmemiştir. Demek oluyor ki, daha 
iki yıl evveline kadar Yüce Meclisiniz, Millet 
Meclisi, tüm olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve onun sayın üyeleri, bedel sistemini Tür
kiye'nin bünyesine getirmek olanağına mâlik ol
duğumuz kanısını paylaşmamıştır. İki seneden 
beri birçok şeyin değişmiş olacağını kabul 
ettirecek bir oluşum müşahede edilmemektedir 
ve mesele yalnız bundan da ibaret değildir. 
(Jünkü. gerektiğinde kanunların değiştirilmesi 
kadar tabiî bir şey yoktur; fakat kâfi derecede 
hazırlıklı olmadan, sadece bir zorlukla karşı 
karşıya bulununca hemen Anayasayı değiştir
mek yoluna gitmekten de sureti kafiyede sakın
makta fayda vardır. 

Kanunlar, bilhassa Anayasa bilindiği gibi sı
kışık zamanlarda akla gelecek ilk tedbire mü
racaat etmemek için ortaya atılmış kıymetli bi
rer müessesedir. Eğer, her sıkıştığımızda Ana
yasayı değiştirerek meselelerimize hal çaresi 
aramak yoluna iltifat edersek, bu bizim hukuk 
devleti olduğumuzdan şüphe ettirir. Çünkü, 
Anayasalar ancak sıkışıklığı zaman, onlara sa
dakat gösterildiği müddetçe Anayasa saygısı
nın mevcudiyetini ortaya koyar. Akla gel
mediği zaman Anayasayı değiştirmemek. Ana
yasaya saygılı olmak demek değildir. 

Bu izahatımdan sonra, diğer hususlara da 
bu konuda dikkatinizi çekmek isterim. Bugün, 
hakikaten gelişen teknoloji karşısında Ordumu
zun sadece ku ra eratiyle, kendisine tevdi edi
lebilecek savaş hizmetlerini yerine getiremeye
ceği konuşulması gereken bir konudur. Bunu 
yaparken, tabiatiyle yalnız buna istinat etmek 
mümkün değildir dememiz zannediyorum ki, 
bugünkü aşamada dahi artık zorunludur, bu 
yarm için daha da zorunlu bir mahiyet iktisap 
edecektir. Nitekim, müşahede buyurursunuz, 
şimdi mukaveleli personel kullanmak ihtiyacı 
Orduda fazla bir şekilde gitgide, kendisini his
settirmektedir ve buna tevessül etmek çareleri 
aranmaktadır. Zannediyorum ki. biz daha bir 
müddet Ordunun bünyesinde bu nevi mukave
leyle çalıştırılacak personele, personel nispetini 
artırmak suretiyle Ordumuzun bünyesini gü
nün şartlarına intibak ettirmek çarelerini bu
labiliriz ; fakat bundan da ileri giderek bir mes
lek ordusu ihdas etmeyi düşünmemiz zannede
rim ki, kabil değildir ve bu birçok memleket
lerde de, bunu tecrübe etmiş memlekerde de 
kanıma göre, bildiklerine göre o kadar olumlu 
etkiler yapmamıştır. Hele Türkiye gibi malî 
kaynakları mahdut olan bir memlekette bir 
meslek ordusu meydana getirmenin ne kadar 
büyük imali külfetler gerektireceğini kabul 
etmek lâzımdır. Bunların dışında, yalnız bu 
maddî konulardan bahsetmiş olmayayım, ma
nevi önemi çok büyük bir konuya da değine
yim : 

Türk Ordusu : Belki umumiyetle bütün 
orduların özelliği, müdafaa ettikleri şeyle ken
dilerinin bütünleşmesidir. Bir ordu, daima 
halktan gelen yemi erlerle yenilendikçe, halkla 
Ibütünltüğünü muhafazada daha çok kolaylık du
yar. Bu onun için daha halkçı, daha halkın ihti
yacına uygun bir davranış içinde olmasını sağ
lar. Korkulur ki, bir memleket tamamen meslek 
ordularına doğru giderse, o memlekette ordu ile 
.halik arasındaki ilişkiler 'bugün memleketimiz
de olduğu kadar sıkı olmasın. Onun için sırf 
maddî imkânları düşünerek değil, bu manevî un
suru da kaale alaralk Türkiye'de hiç olmazsa şim
diki hakle bir meslek ordusuna gidilmenin prog
ramlaşmasının dahi Hükümetinizce düşünülme
mekte olduğunu söylemek isterim. 

Orduların vasıflarından bir tanesi de, bilin
diği gaibi sadece savaşmak değil caydırıcılık vas-
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fidir. Meslek ordularının caydırıcılık vasılları
nın, halktan gelmiş ordular kadar kuvvetli olaîbi-
leceğine inanmak zordur. Her halde Türk Mil
leti, benim kanımca Ordusunun gücünü daima 
halktan alması görüşünü 'benimseyecektir ve bu
nun böyle kalmasını temenni edecektir. 

(Şurası muhakkaktır ki, Silâhlı Kuvvetler için 
hedef gün geçtikçe elindeki silâhları modernleş
tirmek ve daha az irisanigüçüne istinat ederek 
hiç olmazsa aynı savunma gücünü muhafaza 
edebilmektir. Bu husus muhakkak ki mümkün
dür ve Hükümetinizce yapılan çalışmalar bunu 
biran e/vvel mümkün kılacak bir duruma gelinc-
Ibilmesıini sağlam'ak istikametindedir. 

Bu vesileyle -ortaya çıkmış bir konu daha var
dır : Denilir ki mıademki, Türkiye bugün değilse 
bile, giderek daha modern silahlar kullanmak 
yoluna gidecektir ve bu silâhlara ilişkin eğitim 
dailıa yoğun, daha uzun sürelidir. O halde mem
leketimizin, Ordunun bilyesinde bu derece kısa 
süreli eratların yerini kimler alacaktır. Bu sualin 
cevalbmı demin arz etmiş oluyorum. Zannediyo
rum ki, yine kura eratına (levanı edilerek mu
kaveleyle üstiıhda'm edilen personelin çoğaltılması 
cihetine gidilmek yolu tercih edilecektir. 

iSilâlhlı Kuvvetlerimiz, ihtiyacı olan bazı mal
zemeyi kendi imkânlarıyle teımin etmek cihetine 
de önem vermektedir. Meselâ, Silâhlı Kuvvetie-
rijmiz ihtiyacı olan ilâç ve tıbbî araçlardan bugün 
% 30 - 35'ini kendi fabrikalar ve t esişlerinde ve 
piyasaya nazaran dadıa düşük bir maliyetle sağ
layabilmektedir. Sağlık Araştırma Biyoloji Ens
titüsü de aşı ve serum imal etmektedir. Silâhlı 
(Kuvvetlerimizde bugün 41 hastanede 9 500 yatak 
vardır; fakat ihtiyacımıza, kafi değildir. Daha 
2 700 yatağa ihtiyaç hissedilmektedir. 

SSayın Başkan, sayın üyeler; bu arada modern 
Ikuruluş ve çalışmasıyle dünya çapında bir askerî 
tilblbî kürüm niteliğini taşıyan Gülhane Askerî 
Tııp Akademisinden de söz etmek isterim. Aka
demi, dünya çapında bir tıiblbî eğitimi merıkezi 
olduğu kadar, tatbikat hastanesi olarak da ibü-
yük bir tedavi merkezi görevini de başariyle 
yapmaktadır. 

Millî Savunma Bakanlığı kuruluşundaki bir 
'diğer kıymetli müessesemiz de Harita Genel Mü
dürlüğüdür. Harita Genel Müdürlüğü, bu sabah. 
bazı arkadaşlarımızın belirttikleri gibi, askerî ha
rita ihtiyaçların'dan başka, diğer kuruluşlarla 

da işbirliği yaparak yurt kalkınmasında, yararlı 
İbaşka sahalarda da kıymetli mesai göstermek
tedir. 

Sayın Başkan sayın üyeler, şu anakadar söy
lediklerimi özetlemem icap ederse şunları arz 
edebilirim. Büyük Atatürk'ün «Yurtta barış 
cihanda barış» ilkesini hem iç ve hem de dış po
litikada temel olarak (benimsemekteyiz. Dirine i 
Dünya (Savaşından sonra ortaya çıkan neden ve 
igereklerle Türkiye kendi güvenliğiyle Batı sa
vunma sistemi arasında sıkı bağlantı kurmuştur. 
Bu bağlantı (görünür gelecekte de geçerli olacak
tır. 

Türkiye'nin, ulusal güvenliğini en sağlam 
biçimde koruyabilmek üzere, mensup olduğu or
tak güvenlik sistemi içinde kalmayıp; ancak ulu
sal güvenliği ve savunması için ortak güvenlik 
sistemiyle yetinmeyip; kendi ulusal savunma po
litikasını, stratejisini ve olanaklarını da ge
liştirmeyi, uluslararası ortamdaki ve içinde bu
lunduğu orta'k güvenlik sistemindeki yeni geliş
meleri geriden izler duruma düşmemıeye önem 
vererek, ortak ıgnvenlik sistemiyle ilişkilerinde 
gereken esnekliği sağlamayı ve inisiyatif saki
lin olmaya gayret etmeyi, ortak güvenlik sistemi 
dışında, koımşu ve yakın bütün ülkelerle sıkı 
dostluk ilişkileri kurmayı ve sürdürmeyi zforuıı-
lu görmekteyiz. Bu zorunlulklar nedeniyle ulu
sal güvenlik alanında şu tedbirler ve ilkeler uy
gulanacaktır : 

Ulusal ekonomimizin, ulusal güvenlik politi
kasının sağlamı'bir kaynağı durumuna getirilme
sine önem verilecektir. 

Ağır sanayi ile elektronik, gemi yapımı, mo
tor ve konTansiyomel silâh sanayileri öncelikle 
ıgeliştirilip güçlendirilecektir. 

Türkiye'nin gereksiz bir silâhlanma yarışma 
sürüklenmesini önlemek için, Doğu Akdeniz ,de 
ve Orta Ddoğu'da böyle bir yarışı sürükleyici 
etkenleri ortadan kaldırmaya çalışılacaktır. 

Ulusal güvenliğimiz için olduğu gilbi, ulusal 
varlığımız birliğimiz ve bütünlüğümüz için de, 
(hayatî önetmi ©lan Silâhlı Kuvvetlerimizin yapı
sının ve vurucu ^gücünün, eşsiz tarihî ve gelene
ğiyle mütenasip ve gelişen ilim ve teknoloji ge
reklerine uylgun bir düzeye ulaştırılması temel 
(hedef olacaktır. 

ıSilâlhlı Kuvvetlerimizin geliştirilmesi giderek, 
millî kaynalklarınııza dayandırlacaktr. Bunun 
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için, savunma gerekleriyle ekonomik ve sosyal 
.gelişme arasında verimli ve uyumlu bir denge 
kurulacak ve devam ettirilecektir. 

Topraklarımızdaki ortak savunma tesisleri
nin savaş araç ve gereçlerinin, Türk Devletinin 
denetimi altında bulunmasına daima itina edile
cektir. 

'Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi malûmunuz 
olduğu veçhile, her zamanki gifbi titizlikle hazır
lanmış ve teklifimizin müzakeresi sırasında büt
çeyi artırıcı girişimlerde bulunmaktan özellikle 
sakınılmış'tır. Devlet Bütçesinin bütünlüğünü, 
ahengini muhafaza edebilmesi, takdir buyurafoi-
leceğiniz gilbi, ancak böyle bir hareketle kabil
dir, Bu itibarla, bütçe teklifimizin ilâvesiz ol
duğu gilbi kesintisiz olarak da Yüce Meclislerin 
tasvibine mahzar olacağını ümit etmekteyim. 

'Sayın Başkan, Millî Savunma Bütçesi hakkın
da umumî mahiyetteki sözlerimi bu şekilde bi-
tirımiş oluyorum; falkat hu salbalh kıymetli konuş
macılarımız bazı müşahhas sualler sordular. Vak
tinizi almassam, kısaca bu konuda da bilgi arz 
etmek isterim. 

Ordumuzun değerli unsurlarının ihtiyaçlarını 
Ibuıgünün şartlarına uygun bir seviyede karşıla
mak, hiç şüphesiz Hükümetin ilk görevleri ara
sındadır. Bulgun hazı kıymetli arkadaşlarımız, 
diğer Devlet personeline ödenen tazminatların 
ondu personeline teşmil edilmemiş olmasından 
üzüntü duyduklarını belirttiler. 

'Sayın Başkan, sayın üyeler; bu konu hakika
ten Hükümetimiz için de üzerinde çok önemle 
durulan 'bir konudur; ancalk hemen şunu söyle-
ımeik isterim ki, bu koınu tüm olarak Hükümetin 
önündedir. Hangi seibeplerle olduğunu tayin et
mek belki güçtür; fakat bugün bir gerçek hepi
mizin dikkatini çekmektedir. Bir müddetten beri 
Türkiye'de kanunlaşmalarda bir gelenek tahas-
sul etmiştir. Daima «Devlet personeli» denilir-
Iken, bir 'taraftan «Ordu» bir taraftan «diğerleri» 
diye iki bölüme ayrılıp, bunları kıymetlendirme 
ve bunlar için birbirinden ayrı hükümler vazet
me cihetine gidilmiştir. 

İSize şunu itirafetmek isterim ki, Hükümeti
miz bu konuda gitgide bu iki mefhumu binbirin-
den ayırmak yerine, gitgide bu iki mefhumu bir-
Ibirine yaklaştıran ve yeknesak işleme taibi tutan 
ibir uygulama, bir siyaset takip edilmesinin daha 
doğru olacağı kanısını taşımaktadır. Hiç şüphe

siz, her mesleğin kendisine göre özellikleri vardır 
ve hu özellikler kendilerine değişik işlemler ya
pılmasını gerektirir; fakat esas prensip; azamî 
derecede yeknesak bir işleme tabi tutup, ancak 
mümkün olamadığı ispat edildikten sonra muh
telif personele, muhtelif işlemler yapılması ci
hetine gitmektir. Zannet iniyorum ki, bugüne ka
dar tatlbik edilmiş olan sistemde bu husus itibar 
görmüş olsun. Kanı biraz değişiktir. Benim edin
diğim kanıya göre, daha ziyade ayrı tutulmak 
görüşü hâkim olmuştur ve bunların statüleri 
arasında bir benzerlik, bir müşabehet varsa, bu 
âdeta kendiliğinden, farkına varılmadan vuku-
bıılmuştur. İşte, onun içindir ki, bugün bir tır
manma. jgilbi birtaîkım meselelerle karşı karşıya. 
(bulunulmaktadır. Sivil personel için tedibini er 
alininken, askerî personeller için evvelce alınmış 
İbir tedbirdir diye, onlar kaale alınmadan birta
kım tazminatlar verilmekte ve ondan sonra öte
kiler aldı deyip diğerinin üzerine gidilmektedir 
ve bu bir nevi tınmarimadır. Binaenaleyh, ben bu 
ikazları Hükümete bu meseleleri bir tek ola
rak, ahenkli bir şekilde ele alın ve bunları ol-
gunlaştırın, bunlara yeknesak hal çareleri bulun 
anlamında alıyorum. 

Hiç şüphesip bugün Ordumuzun mensuplarına 
ödenen maaşlar, kendilerine bahşedilmiş olan 
imkânlar, gördükleri hizmetle, bugünkü hayat 
şartlariyle hakikaten yetersizdir, bunda hiç kim
senin bir şüphesiz yoktur. Bu böyle olduğu gibi, 
diğer alanlarda da Devlet personelinin henüz pek 
yetersiz imkânlar içinde bulunduğu da hepinizce 
malûm olduğu gibi, Hükümetimizce de malûm
dur. 

Türkiye'de sosyal yapıda, düzende arzu edil
mesi pek mümkün olmayan bazı değişiklikler 
vukulbulduğu görülmektedir. Bu vesileyle bun
lara da değinmek isterim : 

'Meselâ, özel sektörde çalışan kimselerin sa
hip olalbildikleri imkânlarla Devlet sektöründe 
çalışan kimselerin sahip oldukları imkânlar ara
sında düne nazaran çok bariz, büyük farklar mü-
şahade edilmektedir. Bundan 5 sene evvel, 10 se
ne evvel, 15 sene evvel özel sektördeki kimsele
rin ellerindeki imkânlarla Devlet sektöründeki 
kimselerin ellerindeki imkânlar bugünkü kadar, 
ibirlbirleriyle mukayese edilebilecek kadar farklı 
değildi. 

iEskiden, bir mahalleden, bir çarşıdan geçen 
hir öğretmen, bir yüzhaşı, bir hâkim herkes ta-
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rafından hissedilir; manav kendisini karşılar, 
herkes her gördüğü yerde kendisine 'bir sayigı ve 
bir alıcı güç mütalâa ederdi. Bugünkü devir
ler o günkü devirlerden pdk farklı gözükmekte
dir. Burada halledilecek bir mesele varıdır, bun
ca zamandır ihmal edilmiş olan ve büyük bir den
gesizliğe yol açmış olan bu düzenin hakikaten 
yenliden ele alınıp, özel sektörle Devlet sektörü-
nıün gelirleri arasında bir muavazeıne yaratmak 
lüzumu kendini hissettirmektedir. Bugün Devlet 
sektöründe artık geçerli eleman bulundurmak 
imkânı daihi neredeyse kalmamıştır. 

Demin bahsettim, Silâhlı Kuvvetlerimizde 
yalnız kur'a eratıyle iktifa edilemeyeceğini, mu
kaveleli personele de ihtiyaç olduğunu söyledim. 
Bu mukaveleli personeli hangi maaşlarla, hangi 
liımkânlarla yerinde tutabileceğiz? Bugün, İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin kendi bünyesi içinde bi
le, Devlet tarafından, binbir emekle içeride, dı
şarıda okutularak yetiştirilmiş olan personeli 
dahi, bu İktisadî Devlet Teşekküllerinin başın
da tutamamaktayız. Sümerbank, Etibank ve bu
na mümasil diğer büyük müesseselerde en yük
sek mevkii tuitan, 'en yüksek sorumluluğu taşı
yan bir arkadaşımıza verebildiğimiz ücret, özel 
sektörde bundan beş - altı mıisli daha az mesuli
yet li ve daha az külfetli bir işin başına getiril
miş olan arkadaşa verilen ücretten beş - altı 
misli küçük olmaktadır ve bu, memlekette bir 
ekonomik kaybın husule getirilmesine de sebep 
olmaktadır. Sümerbank gibi bir müessesenin ba
şında, Sümerbank ölçüsünde memlekete katkıda 
bulunan bir kimse, döıit misli daha fazla para 
alabilmek zorunluğunda kalınca, gidip ondan 
on misli daha düşük bir hizmet görerek, memle
kete o kadar daha az katkıda bulunmak mecbu
riyetinde bırakılmaktadır. Bu arkadaşın davra
nışını kınamaya imkân yoktur; kınanacak bir 
şey varsa, o da, bizim böyle bir düzenin vücut 
bulmasına imkân vermiş olmamızdır. İşte onun 
içindir ki, Hükümetiniz !esas programı çerçevesi 
içerisinde bu konu üzerinde de gereken titizlik
le duracaktır. 

Bir kıymetli arkadaşımız münferit bir vaka
ya değindiler. Türk Hava Kuvvetleri ile Türk 
Havayolları Umum .Müdürlüğü arasında pilot 
tedariki hususunda yapılmış olan bir anlaşma
nın yarnittığı zorlukları dile getirdiler. Bu ko
nuda açıkça şunu söyle inek isterim : Bu konuda 
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bir karar alacağımız zaman, bir taraftan Dev
letin ihtiyacını, diğer taraftan fertlerin-hakla
rını da bir iarada gözönünde bulundurup, en 
isabetli karam almamız gerekir. 

Şurası bilinen bir gerçektir ki, bugün Türk 
Havayolları, Türk Hava Kuvvetlerinden büyük 
ölçüde faydalanmaktadır, onun birço'k hizmeti
ni görmektedir. Binaenaleyh, Türk Havayolları 
bu hizmetten vazgeçemedikçe, Türk Hava Kuv
vetleri ile uyuşması zordur. Böyle bir anlaşma
yı Anayasa dışı bir anlaşmıa ıkabul ıeitmek bence 
mümkün değildir. Çünkü, özel hayattan, çok ba
sit alandan, değişik bir alandan bir misal ver
mem gerekirse, bugün bazı spor klüpleri 'birbir
lerinden oyuncu almamayı dahi aralarında ka-
rarlaştırabilmektedirler. Binaenaleyh, Türk Ha
vayolları ile Türk Hava Kuvvetleri arasında 
böyle bir anlaşma yapılmasını Anayasaya aykı
rı addetmek benim için pek gerekli gözükme
mektedir. 

Diğer taraftan, Türk Havayollarının pilot 
seçiminde, kendini emanetle temsil ettirtmeyi 
düşünebileceği müesseselerin başında Kava Kuv
vetlerimiz olduğunu da düşünmek zannederim 
ki hatalı olmaz. Bugün yine hepimiz biliyoruz, 
birçok müessese kendisine personel ararken, 
hatta kendisine malzeme ararken, kendi ihti
saslarının kâfi gelmeyeceğini düşünerek, bu ko
nuda daha fazla ihtisaslaşmış bazı müesseselere 
müracaat edebilirler. Binaenaleyh, Türk Hava
yolları, kendisinin emin pilotlara sahip olmasını 
istiyorsa, (Muhakkak ki, bunu isteyecektir) bu
nun seçimini, Türk Hava Kuvvetleri gibi bu sa
hada çok iyi mücehhez bir müesseseye emanet 
etmesi kadar tabiî bir şey olamaz. 

Böyle olunca, şikâyet varta, bu şikâyet ne 
böyle bir anlaşmanın mevcut olmasından ileri 
gelmelidir ve ne de pilotların seçiminin Hava 
Kuvvetlerimizin tercihine bırakılmasından ileri 
gelmelidir. Eğer tatbikatta bazı yanlışlıklar, ba
zı aksaklıklar olmuşsa bu, tabiatıyle halledilir 
ve bunlar muhakkak ki giderilmelidir. 

Son bir vaka olarak, bazı kimselerin Hava 
Kuvvetlerinin muvafakati dışında yeniden Ha
vayollarına alınmış olduğuna temas edildi. Bu 
konudaki bilgiyi de şu şekilde arz edebilirim : 
Hava Kuvvetleri, kendisine müracaatta bulu
nulduğu zaman, tavsiye edeceği pilotları tespit 
etmektedir. Ayrıca, Hava yolları ile Hava Kuv-
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Tülleri arasındaki ar/aşmada, iktifa edecek 
Hava Kuvvetlerinden ayrılan kimiseleıln hava 
yolarında istihdamına manî olacak hükümler 
(bulunmaktadır, fakait bunun haricirJde kir di
ğer sınıf pllet daha mevcuttur ki, bunlar da 
muayyen müddetlenin! doldurduktan sonra ha
va ku^vetr.erinîden tekaüt olarak ayrılmış elan 
İklimsele rdll r. Böyle klnîseleri İdin hara kuvvetle
rin, ili bir tasarruf yetkisi söz konusu olmamak
tadır ve hava yel'lan, hava kuvveti erline danış
madın bunları aldığı takdirde hava kuvvetle
ri talhisillyle bu hususta herhangi bir şey söy-
lamemek tecil'. Zannediyorum ki, bugüne ka
dar vükübulmuş olan uygulamalar bu nevi şi
kâyetlere scbeıblyu;;. vermiştir; fakat Millî Gü-
vcinlik Kurulunda ve kil âhara Hükümette bu 
konu Ü23id:de durulmuştur. Herhalde burada, 
hava yolları ile hava kuvvetleri arasında ahenk
li bir çaliKna ve bilhassa karaıllaştııılacak 
prensiplere sadakate riayet edilecek kür uygu
lanma sağlanması temennimizdir. 

Eğitim konusu üzerinde de haklı olarak du
ruldu. Hakikaten tüm eğicim olduğu gibıl as
kerî eğilim de üzerinde (büyük dikkatle durul
ması gereken önemli biir konudur. 

• iBmru sevinçle ifade edefbiliılm: Daha pek 
kısa bir müddet evvel, belki bir ay bü e olma
dı, harp ckullarınrn ve akademilerin, günün 
(icaplarına daha • iyi intibak ettirilmece çarele
rinin araştırılması 'için büyük bir seminer ter
tiplendi. Bu seminere yalnız subaylarımız, 
ye1.İlci"!i kumandanlarımız değ!1, üııivei'siteleri
mi! zden ele katkıda bulunuldu ve bu konu ga
yet ilmî bir şekilde açıkça, ayrıntdarıyb gö~ 
ıüşüklü. Bunu, müjdeci bir hareket olarak se
lâmlamak i i terini. Çünkü bir memlekette, tak
dir biıyurlllleceğirılz gibi, eğitin, bir bulun
dur ve eğitimin, gerek askerî a1!anda olmıı, ge
rekse sivil alanda olsun, hangi alanda olursa 
'olsun, biıinde vu'kııbula.n işlemlerden, uygu
lanmalardan diğeillerinin haberdar olması ve 
Ibunların birbirini etkilemesi zaruridir. Çünkü, 
ımemlckctin bütünlüğü millî şuur, iki alanda, ye 
t'şon insanların birbirlerine eş şekilde yetlş-
ıın'elereyle daha kolay oluşur. 

Bu konuda değinilmiş elan 'bir diğer hu
sus da, eğilen sistemlerimizin çağdaş seviye
de ve .varide obuası tcmennlldir. Bunda zan
nediyorum ki hemfikir olmayan, böyle bir te-
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nıonnllye katıl mayacak hiç kimse yoktur. Bnı 
Hükümetimizin de içtenlikle katıldığı bir gö
rüştür ve göıdüğüm, blldiğilm kadarliyle Silâh
lı Kuvvetlerimiz de eğitim! hakikaten çağdaş 
'bir seviyede ve çrğdıaş yöntemlerle yürüt uck 
armilıdedir. Nitekim, sık sik genelk harp clkul-
laıınela ger. ek askerî liselerde ya/bancı dille:li 
nasıl daha fazla inkişaf ettirebiliriz cakası ba
riz bir şekilde göze çarpmaktadır ve bunun ya
nında memleketlimizin, itlllfalk 'halinde olduğu
muz diğer mclmlcketlerln bu alandaki faaliyet-
leıılrJl, bu alandaki çalışmalarını da izlemekte 
olduğu ve onlardan imkânıliır nispetinde esin
lendiği bir gerçektir. Konuşmam sırasında bu 
hususu da bilkassa belirtmek istönıiştim. Çün
kü şurası bir gerçekler, madeni ki, hepiariz üze
rinde l l l fak ediyoruz, Türkiye muayyen bir it
tifak içinde mukadderat birliği yapmıştır, Tür-
Iklye'niin bu mukadderat 'binliğine ayak uyduraf-
!bclm'cisl, bu mukadderat birliğinden gereken 
faydalan sağlayabil'mersi için o blrijk içlinde 
benimsenmiş olan fikirlere, yöntemlere iltÜbar 
etmesi ,onları benimsemesi lâzımıdır. Bir bir
liğin içinde o birliğin uyguladığı seslemlerin 
dışımda sistemler uygulanarak o butiğin içÜnde 
kalınması kalbi! değildir. Bir yere gitmek isti
yorsak o yerin uyguladığı, benlfmsediiği fikirle
re, yöntemlere itibar etmemiz zaruridir. Bu 
itibarla bu konuda da zarrrrdliyoram İd, her
hangi bir kuşkumuz ölmaimaisı gerekir. Türkü
ye, Silahik Kuvvetlerinim de dahili eğitini saha
sında çağdaş zihniyete uygun 'bir eğitim yapıl-
mıasmn önplanda tutmaktadır. 

iPlr arkadaşımı bir gazetede Ordu Yardın-
laşyna Kuıumu hakkında çıkmış cilan biir yazı
ya 'değindiler, son olarak arz edeyim; bu hu
susu tabiatlyle bu kürsünün isalbetli kıldığı 
bil' tamda cevaplandırmaya çalışa e ağım. Ga
ye! umumî olarak şunları söyleinıclk İ l e r i n ; her
kes emin olabilir. Ordu Yardımlı a ima Kurumu 
kanunları çerçevesi dışında İıerhaıiigii bir faali-
y e! 11 e b u 1 u n m ak ta n öze 11: Ikle s aıkınma ktiai :1: ir. 
Bülilı fartlyet'ni kanunlar çerçevesi içlide yü-
rü'meye özel kir itina gösterin; kirdir. Hljbir 
e iki;niye ha: yi ıülkede cluıta olsun e r i ıııııa-
melled'en kaşka bir muamele yapmaya tevetsül 
ti l.nearciltcdir ve o yazıda çıkmış olan halberin 
hu suretle kaklkatle herhangi bir şekilde bir 
ilgisi olmadığını da size kurada huzurunuzela 
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ifade etmek isterim. Hakikaten bu kurum ken-
disüne tevdi edilmiş oTan görevi tanı bar şekil
de, kanunlara saygı göstererek r e amacına say
gılı olarak yürütmektedir. Hedefi sadece ve 
sadece mensupla ramı hayat şartlarımın bi
raz daha iyiilcşımej'ni sağ kılmaktır. Bunu tahalk-
kuik eittlrelbilmek inin prim, ide almak)tadır. Bu 
prim muvazzaflar için, devamlı üyeler için % 10 
toııtaıaiki tadır, muvr.ıklkalti üyeler için ise % 5'dir. 
(Bu % 5 primin de alınmaısı sırf kendilerinin 
•o bA'zmett'e bulunduk!1 an müddet zarfında ma'-
ruz kaüaJblılece'kleıi haistaklk vesair kazalar 
Ikarşıisırdakl masraf! arına veya tazıminatlanua 
karşılık olarak ödedük'eıu bir prim. mahiyetin
de'Yr. Bu nevi primlerin bu nevi incideki ku
run Fa.r tarafından, da aym ölçülerde alındığı 
bilinmektedir. Bu itibarla şunu da söyleyebilirim 
k!:, Ordu Yare di imlasına Kurumumuzun faaliye
tinin ciddiyetle 'yapılmak:!a olduğundan emin 
olabiliriz. 

Sayın Baş/kaıı, burada İM'ıllî Savunma bütçe
si hrieeusunddki maruzatım:! bitirmiş clluyorum. 
Huzururauzdan aynlmadan evvel yine bu sabah 
'bütçe üzeninde kıymetli fikirlerini bilmemize 
imkân vermiş olan arkaclaşlariiimıza şahsan ve 
Hükilmclt atlına tefekkürlerimi, şükranlaınımı 
arz etmek l1. ..iterini. Bu sözler biizJm için çok uya
rıcı ve yapıcı olmuştur. Emin otsunladki, bun
dan sonra, bu sizler incelenecek ve bunlardan 
duşacak senuçlar bizıim Silâhlı Kuvvetle:'J.nizin 
görenini daha iyi yapabilmen iaıikânım sağla
yacaktır. 

Hepinize teştkkürleıimi ve saygılarımı) su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Işık soru var efendim. 
iSa.yın Atayurt buyurun efendilin.. 
FAİK ATAYURT (Uş::k) — Sayın Başkan, 

şayet vaktinizi su'-'V.final etmemiş cilursaen 
Muhterem Bakana üç kısa suru (tevcih etmJk is
tiyorum. 

il. Sizce İM-TIî Savurma Bakanlığının 1974 
malî yılı gider bilKçe'T miktar ve ödenek da-
ğ! ınıı bck:rniindan kifayetli mildir: 

2. Hükümetin yaptığı son zamlardan son
ra daha önce hazırlanmış bulunan Millî Sa
vumla Balkanfığı İ374 malî yılı gide;: Bütçe-
fsin'n bu Bakanlığın 'hafi hazır durumunu ida>-
ni3 ehkl lmeü idn Bütçe Karma Kume-yonîUin-
ddlei görüşmelerden gltbaf olarak daha en az 
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fibtiyae. duyuidıığu beliren 1 milyar 495 milyon 
Türk lirası açık nasıl ve nereden, ıife zanıian 
ka rş:il anaç aktır ? 

3. Tdı İkiyeTJİn «Yurtta sulih, cihanda sulb.» 
ilkesine göre öteden beri malûm ve müse! leım 
cilanı yapıcı iyi niiyet gkişim. ve müaa)m.alhaiari
na rağmen Kıbrıs dahil Yunan/Isıtan'm iktlfklâ-
iiree kavuşmasına engel ohııımadığhrJelan beri 
bu üiJkerJkı her alanla gittcllkçe artarak tevafi 
ve teselsül edip .gelen memleketlimiz ve orada
ki Tüıkler aleyhindeki pc'k çeşidi okıuıkuz 'tu
tum ve davranışlarıyle M'egcfja îdea gayellerine 
'hır daha nüksetmemek ibzere ve kesin ş-ckilde 
Tiiılkiye olarak ne zaman sion 'veı/lıle'CiCİktj:1. 

Teşekkür eıdeifJm efendim. 

BAŞKAN — Dilerseniz yazilı cevap da ve-
ıOiıilirslniz efendim. 

MiİLLÎ SAYUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devaaıi'a) — Müsaade ederseniz kusaea 
arz edeyim, eğer tatmin olmazlarsa yazdı ce
vap olarak da keudlleiLnG malûmat verdbilıj-
ıtm. 

iSize ısrara hemen arz edeyim; İMiillî Savunma 
Bakarl ığı ikim ayoTmış olan ödendk haikiliattcıı 
İMilılî Savunma çereevesü içinde yapıııanınz ge
reken lıJlzımetler kaı*şısında kifa.ye'tlıi d'eğitdılr, 
fakat bu yalnız İMiillî Sa^ınni'a bübeci.nJiz İçin 
değil, tüm olarak Hükülmeitimlize mıevdu bkmet--
ij;1.' için diğer bakanlıklara ayrılmış oTan meb-
lağar da kifayetsizdir. Lşte demin d'e bu k'o-
-n.uiya değlnllkli, 'bizim için esas olan muayyen 
bir zamanda mevcut (İlan imkânlanmızın bir-
dcn'bıire a rtırjlm a sı mümlkün 'olaimayacağrııa. 
göre bu mevcut imkânlar içinde hizmetleri
mizi jıza'mî ınües'j'rlik •çerçevesi i'oirdıe yeri
ne getiıVu'tni'ck çalba'sını gösilei'melktir ve zan-
nedıiyoırum ki, bu hususlar kaala alındığı za
man İMiillî Savun bütçemizii de ahenkli elaraik 
!kabu.l etmek kaibilld'ir. 

İkinci' suallrllze g'eliıııcıe: Bu zaımlann yapı
lacağı daha Hükümet teşekkül etmeden bi! iıı-
ıııldkte olan bir husu:s idi. Çünlkü bu zamlarm 
inenşelcıii daha ıb.iz Hükü'm'clt cilmaidan evvel gi-
rlş'lmiş oılan teşebbüUlier, davraımşlar sıonücu-
nun bir zarureti hal'uıe gelmiş idi. HıJkülmetl-
miz kısa zaman içiinde, vc.ıı bütçeyi 'hazırlar
ken bu g'erçeği de çe !k evvd den, dakıa seekn'-
leıtbm evvel dahi bilmek f.ı.^atınia saıhılibDİdıı-
ğundan ve bütçenin âcilTıği dolayrînyle yeni-
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iden bir 'bütçe hazııılaımayı mümkün. ve -doğru 
(bulamadığımdan, fiyatları, zamları kaate al-
'malkisrzi'n bütiçjeyî hazııPamıştır. Fakat bunu 
haizi rladkcn de bu fiyat zam hırının n'e şekilde 
karşılanacağını da tespit etmjşbir. Bu hususta 
si z e d a lı a et ra fili olarak şimdi rakaımll ar nıı v e -
relbileeck durumda değ1!1 im; fakat bundan1 ev-
'vel Kbmisyondâ tarz edi'lızüiğü1 gibi, bilâhara da 
ısize bunu yazılı olarak, daha etraflı şekilde ve
rebilirim. 

Yiinanktan. İle ilişkilerimize gelince: Bıv-
wı da ilki kelime ile scyleyerim. Türküye ile 
Yunanistan ara.!s:dd!ak'i macokleıi müzakere 
yolu i'e, dostça halletmek zoıunluğunda iki 
'memlekettir. Bunlarda zaman zaman Yunan
istan'dı Türkiye ile fazla işibdıliği yapmadan, 
Türkiye'yi ilglılsndicen sahalarda tasarrufla-
ra gi'id'iğil görülmektedir. Bu davranışlar bi-
zılm tarafımızdan daima teyakkuzla izilenıııek-
Üe, falkait bngüııfe kadar bunların vukufbukııuş 
dliması bizi Yunanistan'a karşı izlemek Lbtgdî-
ğinılz lişbl'iliği polo likasından caydırhıaya (kâfi 
gelSnreimılşt'İr v'e ümit ediyoruz ki, bu hususta 
cayma ihtlyacın'ı duyacak olan herhalde biıilm 
»ölmamiamızd:^. Bizim temeınnTı.îîlz Yunanistan' 
in ela'Tüık'lye gibi nıc&eleleıilnl müzakere yolu 
Öle hallenmeyi kalbn'i edecek bir' allhniiyet içinde, 
bu merakileri 'hailetmesıidir. 

BAŞKAN — Sayın Rendecl. 
IîEFET RENDECÎ (Sa'm-un) — S?yın B a 

lkan, ilki sualini var. Sayın Bakan tümü üzerin
de a:! m ânız atını llmulmî Heyete biklhılrlei'ken 
«Avrupa biılleşme harekeline faal bir ş ikilde 
katılma'"nyız,» buyurdukır. Ortak Fazlardan söz 
edeıken de, mevzuat-, para ve ekonomiler nm 
(birîe;§tiıllmicîli lüzumunu beliı-ttüler. Hallbıık'"', 
dün.burada cereyan eden müzakereler sırasın
da Sayın Başbakan Yardımcısı tato"1 '^caı bu 
f'Jkiılerİn karşısında, aleyhimde ve «Bütün dev-
lîetlerle olan nreSafeTeılmiz bilidir» diyerek me-
selkyi burada kapattılar. Sayın Bakanın denin 
•okuduğum beyanlarındaki cümileleılni şort fi-
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WJ eıllyle belirttiler. İki Hükümet azasının hu 
şekilde Irki gün i^eûiklnde Yüce Seııa/'Joda fcc-
nu^mialarıııı nesil telif ederler, sualimin birisi 
bu. 

İkincisi : NATO y a dahiliz; fakat memleketi
mizde üç, dört seneden beri NATO aleyhinde 
alabildiğine propaganda yapılmaktadır. Bu Yü
ce Meclislere kadar intikal etmiş, Türkiye niçin 
NATO'dan çıkmalıdır, NATO nasıl bir teşkilât
tır diye Meclislerde gündem dışı konuşmalar da 
yapılmıştır. Sayın Bakan Avrupa'ya, veyahut da 
NATO toplantılarına katıldığı zaman, ortakla
rımız veya müttefiklerimiz diyelim, bu NATO 
mensubu devletlerin temsilcileri «Sizin memle
ketinizde NATO aleyhinde böyle bir cereyan 
vardır» diye bizi karşılayışlarında ve bizimle 
görüşmelerinde memleket içerisindeki bu müca
delenin etkisi olmakta mıdır? Bu nevi sualleri 
nasıl cevaplandırmaktadırlar? O mevzudaki fi
kirlerinizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Işık, birinci soru başka 
bakanın Cumhuriyet Senatosu kürsüsünden söy
leyip, tutanağa geçen beyanı ile, sizin bugün 
söyleeliğiniz bir konu hakkındaki sözün çelişki 
ifade ettiğine taalluk ediyor. Eğer bu tutanağı 
inceleme ihtiyacını görürseniz, bunun cevabını 
sonradan yazılı olarak verirsiniz. Tercih ve tak
dir sizinelir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Teşekkür ederim, Sayın 
Başkan. 

Tabiatıyle bir Başbakan Yardımcımıza izafe 
edilmiş olan beyanları görmeden bu konuda bir 
açıklamada bulunmak istemem. Yalnız kendisi
nin görüşlerini bildiğim kadar, Başbakan Yar
dımcısının sözü ile benim sözlerim arasında bir 
çelişme vukubulmuş olabileceğini tahmin etmi
yorum. Bana öyle gelmektedir ki, bir çelişme 
zehabına, bir çelişme ile karşı karşıya bırakıldı 
hissine kapmılmıştır. Zabıtları inceledikten son
ra zannediyorum ki, inancımı daha etraflı ve 
ayrıntılı şekilde izah etmek fırsatını bulacağım. 
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Diğer konuya gelince, müsaade buyurursa
nız onu da kısaca arz edeyim. NATO'nun aley
hinde bulunmak; bir defa şunu kabul etmek 
lâzım. Hür memleketlerde, özgür memleketlerde 
muhtelif kanaatlerin bir araya gelmesinden 
oluşmuş olan halk oylarında, meclislerde (De
min de zaten konuşmam sırasında arz etmiştim) 
korkulacak bir şey varsa, çeşitli fikirlere sa-
hibolmak değil, tek bir fikre sahibolmaktır. 
işte buradaki cevabını da bu olacaktır. Ben şu
na kaniim ki, Türkiye'de NATO aleyhinde bu
lunan kimseler bulunması, Türkiye'nin Nx\TO 
içindeki durumunu hiçbir zaman zayıflatma-
maktadır. Dilim varmıyor, fakat «Hatta kuvvet
lendirmektedir» bile diyebilmek aklımdan geçi
yor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Işık. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Teşekkür ederim. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, biliyorsunuz 
son söz saym üyenin: fakat sırada adı kayıtlı 
üye yok. Eğer söz isteyen saym üye varsa son 
sözü vereceğim. 

Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
1974 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı büt

çe tasarısına ekli 1974 malî yılında 237 sayılı 
Kanuna göre satmalmacak taşıtlar listesinin 
21 nci sırasında yer alan minibüs 4 X 4 veya 
4 X 2 aracının «Kaptıkaçtı 4 X 4 veya 4X 2» 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanvekili 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

BAŞKAN — önerge tashih anlamını taşı
maktadır. Bununla beraber her türlü tereddüdü 
gidermek için oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekli tashih yapılacaktır. Bölümleri oku
tuyorum. 

B) MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genelkurmay hizmetleri 226 964 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Millî Savunma Bakanlığı hiz
metleri 948 887 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Kara savaş gücü 6 587 936 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Deniz savaş gücü 1707 258 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

105 Hava savaş gücü 2 356 512 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden- .. •• . 
ler... Kabul etmeyenler...: Ka
bul edilmiştir. 

106 Silâhlı kuvvetlerin yeniden 
teşkilâtlandırılması, silâh, 
araç, ve gereçlerinin yeni
leştirilmesi 1 600 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — A. P., C. II. P., 31. B. ve Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üyeler Grupu Başkanlıklarının, 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulü sebe
biyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet Se
natosunun saygı ve takdirlerinin iletilmesine dair 
önergeleri (4/171, 4/172) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, iki önerge var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı 1974 malî yılı büt
çesinin kabulü münasebetiyle Türk Silâhlı Kuv
vetlerine Cumhuriyet Senatosunun saygı ve tak
dirlerinin iletilmesine delâletlerinizi rica eder, 
bütçenin hayırlı olmasını dileriz. 

C. H. P. Grupu Başkanvekilleri 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

Kont en j an G rupu 
Başkanvekili 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Cihat Alpan 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

Millî Birlik Grupu 
Başkan Yardımcısı 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

BAŞKAN — Diğer önergeyi takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bakanlığı 1974 yılı Bütçesi

nin kabulü münasebetiyle millî varlığımızın te
minatı ve rejimimizin dayanağı aziz Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet Senatosunun sev
gi ve takdir hislerinin, bütçenin hayırlı ve uğur
lu olması dileğimizle birlikte iletilmesini say-
gıyle arz ederiz. 

A. P. Grup Millî Birlik Grupu 
Başkanvekili Başkan Yardımcısı 

Eskişehir Tabiî Üye 
Ömer Ucuzal Mucip Ataklı 

Kontenjan Grupu Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Cihat Alpan 

BAŞKAN —-Sayın senatörler, önergeler bil
gilerinize sunulmuştur. Başkanlıkça gereği ya
pılacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığı 1974 malî yılı Büt
çesinin kahraman Ordumuz ve onun kaynağı 
olan Büyük Meclisimiz için uğurlu ve hayırlı ol
masını dilerim. (Alkışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bir önergemiz vardır, karara bağlaya
lım. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/65; Cumhuriyet Senatosu : 1/243) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi : 30.4.1974) (1) 

B) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
a) Yargıtay Başkanlığı 

BAŞKAN — Yüce Cuimhurlyeıt Senatosunun 
sayın üyeleri, Adalet Bakanlığı Bütçesinin gö-
rüşmeleıtne başlıyoruz. < 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Selâha'fctin Acar'da. 

Buyurun Sayın Acar. 
A. P. GRUPU ADINA SELÂHATTİN 

ACAR (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun muhterem üyeleri; 

(1) 332 S. Sayılı basmayazı 2.5.1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Yüzyıllar öncesine gittiğimizde adalet kav
ram ve kurallarının çak değişik olduğunu gö
rürüz. Klan devri ve ilkel kavimlerde bir 
zümre veya herhangi bir şahsın işlemiş ol
duğu cürüm münaıseibeitıiyle o şahsın mensübol-
duğu ailenin bütün fertleri de ölüme mahkûm 
'edilirdi Buna «Suçta sirayet» prensibi diyor
lar. Zamanla, nltelkim eisiki Çin'de olduğu gO>i 
böyle ölümlerde ve cürümlerde •şa-lııslaınn ölüm
leri kaldırılnr.ş ve ölünceye kadar maktul ca
nibine kölelik ötmek şeklinde tecelli ve teza
hür eden hükümler yer almıştır. 

Adalot Bakanlığı 1974 Bütçesi münasebe
tiyle eleştirimi yapanken, insanlık tarihi ile 
'beraber başlayan hukuk tarihinin gerilerine 
gotiğimizde çok entresan misallerle karşı kar
şıya bıraikılıyoruz. Bir an.lamryle veyahut bir 
çeşit takdim tarzıyle ifade edeyim ki, meselâ 
Milâttan 3 bin sene evvel bir Mısır Kanımun-

404 — 



C. ıSsu-itüSU B : 55 

da, şayet- bir adam suç işlemişse mahkeme hu
zuruna çıkarılır ve kızdırılmış bir demir elinin 
içine sokulur. Eğer bağırırsa suçludur, bağır
tmazsa suçsuzdur. Yiıng bir kimseye bilfarz 
ziina suçu isnat edilmcşs.e, Nil Nehrine atılır; 
ıbataıisa suçlu, batmazsa suçsuz addedilirdi. 

Yine tanık berisine doğru geldiğimizde 
taş yazılı Hamuraibi Kanununun zannedersem 
30 ncu maddesinde, «Büyük baş hayvan çalan 
Ikimıseye 100 değnek vurula ve teessüf ederim» 
ibaresi yer alıyordu. Eski Romalılarda harp 
esirlerini ve diğer suçluları tecziye etmek için 
arenaya bırakılarak vahşii hayvanlara parça-
latılması suretiyle bir infaz hukukuna raslıyo-
ruz. 

Bugünkü Ceza Kanunumuzda adam öldür
mek bir suçtur; fakat bunun bir istisnası var
dır. O da, Ceza Kanuuıunun tanınmış 49 ncu 
maddesi, yani meşru müdafaa hükmüdür. O 
hükümde; «Gerek kendisine, gerek başkasının 
canına ve ırzına vuku bulacak tehlikeyi filhal 
defi zaruretinin münbais olduğu ahvalde failine 
ceza verilmez» diye hüküm de vardır. 

Şimdi, adam öldürülemez, ama Ceza Kanu
numuza göre insan asılarak öldürülür; fJkat 
bir insanın diğer insanı da asması düşündü
rücü bir fikir ve mefhumdur. 

Bu .maruzatımla adaletin izafiliği konusu
nu değil de, hukukta gerçek adaleti bulma-
oııın yok kadar zor olduğu anlamı münasebe
tiyle takdim etmiş bulunuyorum. 

Ben Adalet Bakanlığı Bütçesini matematik 
rakamlarla ifade etmekten çekinliyorum; ama 
bir şeye inanmak lâzım. Makatına Clandi'nin bir 
sözü vardır : «Korkak insanlar için asjk ve 
adalet ülkeleri kapalıdır, cesur olmayan insan 
ne inanabilir, ne yaşayalbilir.» vecizesi muva
cehesinde millî iradenin kâibesi bu kürsüde haki
katleri dile getirmek benim gibi herkesin göre
vidir. 

Bu münasebetle şöyle az gerilere göz attığı
mızda Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte lü
zumlu ve zarurî ıbulunan kodifikasyon, yani ka
nun tedvin etme hareketi zarureti karşısında ku
rulmuş olan komisyonlar 8 aylık mesaisine rağ
men, gerek ahkâmı şahsiye, yani şahıs hukuku 
yönünden, gerekse düyun, yani Borçlar Hukuku 
yönünden Ahkâmı Şer'iye Komisyomu bu işin 
içinden çıkamamış; 8 aylık bir mesaisine rağmen 
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| 41 maddeden öteye bir mesai yapamamıştır. Çün
kü, mezheplerde tatbik edilen şer'i usuller mü
nakaşa konusu olduğu için bir türlü tedvine gi
dilememiştir. İşte onun içindir ki, Atatürk dev
rinin Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt meş-

J hur nutkunda «Bu kanunlara karşı gelenler 
ı karşılarında ateşi ve kanı bulacaklardır» demek 

suretiyle Medenî Kanun isviçre'den, Ceza Ka
nunu İtalya'dan, Usul Kanunu Almanya'dan alı
narak Cumhuriyet üzerine renk ve yenilik geti
rilmiştir. 

Şimdi arz ettiğim hususlarda aksini düşünen 
de çıkabilir. Derler ki, «Bu frengin kanunu, ıs
marlama ayakkabı gibidir, ayağa dar gelir. Öyle 

I güzel örf ve adetlerimiz var ki kendimize, bün-
j yemize uygun kanunlar çıkarabilir.» Çıkaralım, 

işte Meclis. Mevcut knunlarm, mer'i kanunların 
hasmı al sakla, hanımı temizle ve pakla; ama son 
zamanlarda Cumhuriyet üzerinde bazı hışırtılar 
ve sesler işitilmektedir, daha açıkçası Cum
huriyet aleyhine. 

Bu hususta hepimizin aidimizi başımıza top
lamamız icap eder. Zira, Cumhuriyetin faturası 
çok pahalıdır ve kimse ödeyemez. 

I Atatürk'ü bazı kimseler laisizim konusunda 
pek anlayamamışlardır. Bazı yerlerde yerli yersiz 
din düşmanı gibi de gösterilmek istenmiş. Ama, 
Hz. Muhammed'in «Ne mutlu o kumandana ki» 
demek suretiyle İstanbul'u, Dersaati işaret eden 

bu sözünde ve emrinde Refet Paşa beyaz atla 
kuvvetleriyle İstanbul'a girerken herhalde baş
kumandan Gazi Mustafa Kemal'di. Onun için o 
yönü ile bu evvelce arz ettiğim aykırı fikirleri 
kabul etmek mümkün değildir. 

Cumhuriyetin çarklarının işlemesi için bu 
kanunlar zaten zarurî idi. Ama öyle meseleler 
var ki, daima hakikati müdafaa edersen, takdir 
eden olmasa bile vicdanına hesap vermekten kur
tulursun. 

Bu sebebe mebni ıslaha muhtaç müesseseleri
mizden biri de adliyelerimizdir. Millet adına ka
rar veren hâkimlerimizin kendilerine göre dert
leri vardır. Meselâ hemen hâkim çıkar çıkmaz 
genellikle kazalara tayin edilirler. Tecrübeleri 
kifayetsizdir, doğru dürüst yatacağı yer yoktur, 
iaşe ve ibade zorluğu içindedir. Mübaşir zabıt 
kâtiplerinin terfi ve tayinleri de bir ayrı aleni. 

I Muntazam bir binadan yoksun bulunmaları gibi 
J bütün bu ihtiyaç ve istekler hâkimlerin ayrı ayıt 
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birer problemidir. Çünkü, adalet tahsis ve tev. 
ziinde sürat ister. 

İBıı selbeple bugüne müteveccih zarurî ihtiyaç
ların bir an evvel giderilmesi temennimizdir. 
Zira, Adalet bir güneştir. Aynı zamanda fertle
rin haksızlıklara karşı sığındığı bir ümit kayna
ğıdır. Âdil olan devletler tarih boyunca payidar 
olmuşlar, âdil olmayan devletler ise tarumar ol
muşlardır. 

İşte hâkimin fazileti doğruyu görmek, hati
bin vazifesi de doğruyu söylemektir. 

Meri kanunları tatbikle mükellef topyekûn 
adliyelerimizin hüküm tesisinde ve karar ittiha
zında medeni toplum düzeninin bugüne dek en 
iyisi gözüken demokratik düzenin getirdiği ferdi 
şeref ve hürriyete ve aileye saygı, alın terine hür
met, mülkiyete kıymet veren hükümlere sadakat 
gösterir bir şekilde, tatbik etmek yetkisi toplu
mumuzun bekası için çok önemlidir. Buna rağ
men Medeni Kanunumuz hâkime yerine göre ka
nun koyucu gibi hareket etme yetkisini de ver
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, konuyu fazla dağıt
mamak için görüşmekte olduğumuz Adliye Ba
kanlığı Bütçesi nıünase'betayle Adalet Bakanlığı, 
merkez teşkilâtı, yani idarî bakımdan Bakanlı
ğa sıkıca bağlı kuruluşlar, ayrı'ca mahkemeler, 
Cumhuriyet Savcılıkları, icra iflâs memurluk
ları, Adlî Tıp Müessesesi Başkanlığı ve adlî ta
biplikler, ceza ve ıtevkif evleri, çocuk ceza ve 
ıslah evlerinden ibarettir. Ama Adalet Bakanlı-
ğınm talihsizliği bu ki, doğru - dürüst bir teş
kilât kanunu yoktur, bundan mahram. Bu çok 
önemli birşey. 

Filhakika, hâkimlerimiz Anayasamızın getir
diği yeni hükümler muvacehesinde bir mânada 
bağımsız ve teminatlıdırlar. Nitekim Anayasanın 
132 ııci maddesine göre, tadat ve tasrih edilmiş 
hâkimlere kararlarında serbesti ve aynı zamanda 
kararlarının münakaşa edilmezliği ve bağımsızlı
ğı 'teminatı Anayasaya konmuştur. 

Şimdi bakın. İşte bu mahkemelerin bağımsız
lığı ve hâkim, teminatına dair bu hüküm bir te
kamüldür. 

Büyük Türk âlimi Kaşgaıiı Mahmut der ki, 
cZulünı avludan girerse, adalet bacadan çıkar.» 

Yine Oelâlettiıı Rumî «Adalet, bir nimeti ye
rine koymaktır.» der. 

Bu vecizelerde değerini İmlan hâkim ve hü
kümleri eski Anayasa madde 8; «kaza müstakil
dir», yeni Anayasamızda ise «.hâkim, bağımsız ve 
teminatlıdır» kaidesiyle uhdelerine tevdi edilen 
kanunların tatbikinden dolayı gördüğü işlerin 
ulviyetini başka sözlerle izah etm,eye lüzum yok
tur kanısındayım. 

Ancak, asrımızın baş döndürücü teknik geliş
meleri millötleri çok daha yakma getirmiş, bu 
münasebetle günümüzün çok değişik şahsî, tica
rî ve birçok yönleriyle Medenî Kanunun Borç
lar Kanununa ve daha ıslaha muhtaç birçok ka
nunla beraber ona mütenazır ve paralel olarak 
davalar da çoğalmış, her yıl artmıştır. Bu sene 
maalesef 2 milyon dava derdesti rüyet (bakıl
makta). 

Keza ceza davalarında aynı artışlar olmakta
dır. Buna rağmen mahkemelerimiz maalesef ağır 
çalışmaktadır. Bu ağırlık adalete inanan ve hak
lılığına güvenen her vaitandaşı huzursuz kılabi
lir. Bu eksikliğin giderilmesi için yeni müeyyi
deler ihdası lüzumludur. Bu cümleden olarak 
bilhassa usul kanunlarımızda köklü değişikliğe 
şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bu ağır gidişin birçok yerlerde adalet bina
sının bulunmaması hâkime huzur içinde çalışma 
imkânı vermediği gibi hâkimin eli kolu bulu
nan zabıt kâtibi, mübaşirlerin bilhassa kadro
suzluk yüzünden terfi edememeleri, kararların, 
hükümlerin gecikmesini etkileyen sebepler meya-
nmdadır; am.a bu derece yetki ile mücehhez kı
lınmış şerefli meslek mensuplarının fazileti de 
feragati ile mütenasiptir diyebiliriz. 

Mahkemelerimizdeki bu şişkinlik biraz da böl
ge istinaf mahkemelerinin kurulma masından ile
ri gelmektedir. Nitekim, Yargıtay müesseseleri 
işleri istenilen süratte görememektedir. Bazen 
yıllarca beklediği de olur. Bu, vatandaşın gü
ven duygusunu etkileyebilir. Eski bir tabir var
dır; «mağrur olma padişahını, senden biiyük 
Allah var.» derler. Mahallî mahkeme hata ya
parsa benini de Yargııtayım, var duygusu ve ka
naati verilmek irin gereken tevsi tedbirlerinin 
alınmasını temenni ederiz. 

Sırası gelmişken bir hususa temasta da fay
da var. Meselâ hâkimler 20 temmuzdan 5 eylü
le kadar izinlidirler; 20 temmuzda ba-şlar 5 ey
lülde biter, ama izne kim gider"? İzne gidenler 
belli. Büyük şehirlerde bulunan hâkimler gider-
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ler .veya derece İtibariyle'- büyük hâkimler 'gi
derler. Bu kantin çıkarılırken, bu izin aslında 
mahkemesi bulunan tarımda çalışan tarımcının, 
yani ziraatçinin ziraatini .tamamlaması için ve
rilen bir mehildi; ama kazalarda umumiyetle tek 
hâkim bulunur, iznini kullanamaz. Buna rağ
men büyük şehir hâkimleri rahat olarak izin
lerini kullanır. 

'Bunu 'söyleyişimin sebebi hâkimlerin âdil öl
çüler dahilinde izinlerini temin ederek çalışma 
azmini ve gücünü artırmak içindir. Bunu radi
kal bir prensibe bağlamakta büyük bir fayda 
var. Bunu bir adalet ölçüsü içinde tevzide fay
da vardır; arz ettiğim gibi adaletin süratle tah
sis ve tevziini işitiyorsunuz. İşte bu, buna engel 
oluyor; ama bu meyanda da daha büyük engel 
usul kanunları var. Meselâ Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa göre ilk tahkikatı sorgu hâki
mi yapar. Zaten umumiyetle bazı vilâyetlerimiz
de şim,di hâkimler gidiyorlar; yani meslekle
rini bırakıyorlar. Daha fazla maaş olan yerlere 
gidiyorlar. Lisan bilenler gidiyor, diğer imkân
ları bulanlar gidiyor, gidiyor. Bu, insana bir 
korku veriyor. Adaleti dağıtan haysiyetli hâ
kimlerin bu durumda tatmin olmanıası endişe 
verici bir durum doğuruyor. 

Hazırlık tahkikatının bir bölümünü jandar
ma yapar. Jandarma suçluyu bulur, buldurur. 
Ondan sonra sorgu hâkimine dava açılır. Zaten o 
arada da maznun tarafı hazırlıklıdır; şahitler 
hazırlıklı olduğu için; «karakolda bizi dövdü
ler binaenaleyh ben bu suçu işlemedim, günah
sızım» der. öeza daireleri; «zabıta tahkikatı hü
kümsüzdür» der ve ihiticaca salih bir vesika sa
yılamaz. Binaenaleyh, bozulur. Savcıları ve sav
cılık müessesesini daha modern usullerle takvi
ye ederek, hele belli başlı ağır ceza davaların
da yahut ağır ceza suçlarında ilk tahkikatı sav
cının yapması gerekli olduğu kanaatindeyim. 
Hatta sorgu hâkimliği mjüessesesinin de kaldı
rılmasına taraftarım; çünkü tatbikatta çok en
teresandır, umumiyetle izne gitmek, hastalık 
hallerinde sorgu hâkiminden arada sırada istifa
de edilir; am,a sorgu hâkimi ilk tahkikata gir
mişse duruşmada bulunamıyor, bu şekilde mu-

. hakeme uzayıp gidiyor. 
Cumhuriyetimiz kurulurken mahkemelerin 

teşkili sırasında münakaşa 'edilmiş. Denmiş ki; 
«Hâkim burada otursun, savcı ile avukat da aşa

ğıda otursun.» Atatürk bunu düyunca; '«'Bun
lar Cumlıuıiyefbin savcılarıdir, Cumhuriyet yeni 
kurulmuştur. Cumhuriyetin azamet ve m,eihabe-
tiııe gölge gelmpmiesi iç'n Cumhuriyetin, rejimin 
ve merî .nizamm koruyucusu bulunan savcıları 
onore edelim.» .demiştir ve hâkim seviyesindeki o 
kürsüye Atatürk'ün emriyle yerleştirilmişlerdir. 
Bundan başka türlü mana çıkarılmasın. Ata
türk Millî Mücadelenin savcısıydı, sizler de mil
lî iradenin saveısısmız. Savcılar da ammenin ,mü-
dafiidir ve taraftır, avukat da ferdî müdafi ta
raftır; ama hâkim tarafsızdır. 

Filhakika İtalya'da savcıların tayin ve na
killerini Adliye Vekili yapar, Almanya'da sav
cılar m,emur sayılırlar, Amerika'da seçimle ge
lirler; fakat izin hakkı savcılara tanmmıam,ak-
tadır. Bunlar da çalışan kimselerdir. Bunlar la
lettayin, sıra gelirse, onu oraya vermek, bunu 
buraya vermekle idarei maslahatla izine gider
ler. Bu da bir önemli konudur. Bunu da tedvin 
etmek müm,kündür, bu aksaklıkları gidermek 
kanunlar meyanında mümkündür. Usul Kanu
nunda tadiller çıkardık; fakat bu natamam; ve 
kâfi değil. 

Bizim, için önemli olan cezaların infazından 
sonra mahkûmları müzaheret ve muavenet için 
çok mühim bulunan, sosyal bir konu olan pat
ronaj kanunu Meclise üç, sene .evvel verildiği 
hakle halen Meclislerin gündemine getirtilme
di. Bu önemli bir sosyal problem. 

Adlî t ıp müesseseleri var; doktorlar kaçıyor
lar. Teknikere verdiğin yanödemeyi, yıpranm,a 
zammını vesaire imkânları adlî t ıp doktoruna 
vermiyorsun. Erzurum Ağır Ceza Mahkemesin
den yazı yazıyorsun, ağır ceza mahkemesinden 
Utanbul Adlî Tıp Meclisi Başkanlığına gidecek 
hâkim, yok. Bir defa fizik şubesinde de doktor 
bulamazsın. Ehliyetli doktor bulmak da müm
kün değil, ihtisas sahibi doktor bulmak da 
mümkün değil; çünkü onlar da kaçıyorlar. As
lında bunları coğrafî bölgelere göre belli vilâ
yetlerde genişletip daiha verimli ve olumlu bir 
hak getirmekte zaruret vardır. Bu çok dikka
te değer bir şeydir. Bunu hafife alnmmamız 
lâzım, gelir. 

Modern kanun olarak 647 sayılı Kanun gel
di, kısmen modern bir kanun oldu. Bu, hakika
ten bir medenî görüşün icabı olarak çıktı; a.nıa 
orada hükümlerin çalıştırılmasıyla husule gelen 
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döner sermaye ve iş yatırımları kollarının da
ha fazla genişletilmesini temenni ederim. Ceza
evleri hizmetti ilerinin ücretleri hiç denecek ka
dar, yani gördüğü görevin ağırlığı nispetinde 
hiç denecek kadar az. Az maaşla kötü şartlar 
altında çalışmaları sebebiyle hapisanelerden eh
liyetli elemanlar ayrılmakta ve çalışmamakta. 
Dolayısıyle 'ehliyetsizler elinde cezaevlerimiz 
sık sık toplu ayaklanmalara sahne oluyor, oto
riteye ve Devlet analına zarar iras ediyor ve ta
biî asayiş konusu .mevzuuhahis ediliyor. 

Şimdi sözlerimi bitirirken, şu veya bu şahsı, 
kimseyi itham etmeden'hangi Hükümet zamanın
da olursa olsun Adalet Bakanlığı Bütçesi gö
rüşülürken hasis davranılmakltadır hem de çok 
hasis. Nasrettin Hocaya sormuşlar, demişler İd, 
«Ay eskiyince ne yaparlar ?» O da, «Kırpar kır
par yıldız yaparlar» demiş. Bizim Adalet Ba
kanlığının bütçesi gelince her devirde bu afet
le karşı karşıya. 

Yine kimseyi hedef almaksızın bir konuya 
değineyim. Bunlar neden oluyor? Adalet Bakan
lığı yatırım bakanlığı değil de ölü bakanlığıy-
•mıs. Bunu Planlama mı telkin ediyor Hükümıelte, 
Hükümet ini bunu böyle düşünüyor, yoksa bir 
aklı evvelin mi marifeti bunlar? İşte, bu işin tam 
gülme noktasına gelindi. Şimdi bunları bir ışın
layalım bakalım. 

Hani ceza sosyolojisi, ceza psikolojisi ilmi 
vardı ya, niye okuduk bunları biz? Suçun nevi
leri, sebepleri ve bu suçların işlenişinin altın
da yatan nedenleri tetkik edip memleket taba
nında neler olduğunu anlamak için. Millet han
gi suçları daha fazla işliyor ve niçin işliyor ve 
işlemelerinin sebep ve saikleri nelerdir? Bunlar 
tetkike değer çok büyük konu; bir milletin hem, 
bekası için, hem gençliği için çok önemli. Ge
tirir de egzistansiyalizm nedir, hipizm, nedir, 
Marküs nedir, Marküs eylem ve gençlik teorisi, 
altmış yaşındaki adamın yazdığı dünyanın altı
nı üstüne getiren ç.tfeuk hareketleri, gençlik ha
reketleri nedir? Bunu bilen adamı değil de, tu
tup Marküs beziğin yazısını yazan tahtadır, el
li, yüz, yüzelli diyen adamı oraj'a koyarsan, 
tabii bu da ölü yatırım, bakanlığı olur. 

Bakımsız, acarlı, hışır binalarda hâkime hü
küm verdirirken vatandaşa onu zabıt kâtibinin 
üstünde gösteremezsin ki, ikisi de aynı yerde 
oturuyor. 

Bizde aslında bir hastalık var, siyasî anato
mi Lîiizde bir. -hao'taİrk var. Köroğiu gazetesi, ki 
çıkıyorsa onu okuyan, Hürriyet gazetesi oku
yan kendini aydın kişi zannediyor. Üç beş kitap 
okuyan da alim zannediyor kendisini. Allah 
Allah. Bar başka diyalektik de kabul.'Gitmiyor. 
Hastalık buradan geliyor. Hepimiz alim. olmu
şuz zaten, bitti bu iş, dava bitmiş Türkiye'de, 
problem kalmamış. Bu kavram kargaşalığı de
vam etse biz gerçeğe varamayız, varırken de 
zorluk çekeriz. 

Uzatmayayım, Nasrettin Hocayı kandırmak 
için yoluna çıkıp, «Hoca, dünyanın ortası nere
sidir?» demişler. O da «Size ne yahu; yere ka
zık mı çakacaksınız yoksa g*öğe direk mi dike
ceksiniz?» demiş. Onlar da, «Yok yok, soruyo
ruz» demişler. Hoca da, «Canım, eşeğin ön aya
ğının bastığı yer» demiş. 

Biz de birbirimizi kandırmayalım da, adalet 
mefhumuna önem vererek adalet müesseselerini 
elimizde tutalım. Türk Milleti adına karar veren 
hattâ bekamızın bir yönde teminatı olan bu kim
seleri onore edelim, şereflendirelim. 

Bir kimse nasıl pijama ile düğüne gidemıez-
se, bir hâkinim de hışır bir binaya gitmemesi 
lâzım,. Bu, adalet kavramını değişik anlamda yer 
ettirir vatandaşa, ölçüyü de zedeler. 

Bu münasebetle sözlerimi bitirirken, «Adalet, 
kâinatın vicdanıdır» derim. Bu ulvî konuyu bu 
şekilde telâkki ederek bir nıabeit azamelti içinde 
onları öyle görelini ve onların bütün dertlerini 
bu şekilde halledelim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN —• Teşekkür ederiz, Sayın Acar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Fevzi Hakkı Esatoğlu. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI 
ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun saygı değer üyeleri; 

Adalût Bakanlığı 1974 Malî Yılı Bütçesiyle 
ilgili Cumhuriyet. Halk Partisi Grupunun görüş
lerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum, 

Sayın üyeler; adalet hizmetleri denildiği za
man ilk akla gelen ma'hk'e.nıel!er ve hâkimi erdir. 
Kuvvetler ayrılığı sisUemiııi kabul eden T924 ta
rihli Anayasamızda da bugünkü 1961 tarihli Ana
yasamızda da mahkemelere ve hâkimlere gereken 
önemli yerler verilmiştir. İ M İ Anayasamızın 
geçmişin tecrübelerini de gözönünde tutarak 
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mahkenııe bağımsızlığını sağlayacak yeni hü
kümler getirdiği de • bilirien bir gerçektir. 

1924 tarihli, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 3 
ııeü maddesi, «Hâkimiyet bilâ kaydü şart Mil-
latindir.» hükmü, 1931 tarihli Anayasamızın 
4 ncü maddesine; «Egemenlik kayıtsız şartsız 
Türk Milletinindir.» biçiminde aktarılmıştır. 

1924 Anayasasının 4 ncü maddesini karşıla
yan l'96'l Anayasasının 4 ncü maddesinin ikinci 
fıkrasında ise, bir fark vardır. Teşkilâtı Esasi
ye Kanunu, hâkimiyet hakkının kullanılmasını 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisine verdiği halde, 
1961 Anayasası, Egemenliğin kullanma yetkisi
ni Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili 
organlara vermiştir. Bu organlar ise, yasam;a, yü
rütme ve yargıdır. Yargı yetkisinin Türk Mil
leti adına bağımsız mahkemelerce kjullanılaca-
ğı da 7 nci maddede yer almıştır. 

1924 Anayasasında mahkemelerin bağımsız
lığı ile ilgili hükümler bulunmasına rağmen bir 
dönem gelmiştir ki, hâkimler siyasî iktidarın 
emrinde çalışan memurlar haline sokulmak isten
miştir. Bunlardan bahsetmek suretiyle geçmişe 
dönmek istemezdik. Ancak, Koalisyon Hüküme
tinin işe başlamasından sonra yapm,ış bulundu
ğu en normal memur tayinlerini ele alarak eleş
tirilerde bulunan muhalefetin sayın sözcüsü bizi 
bu konulara değinmeye mecbur etmiştir. 

Muhalefetin sayın sözcüleri, .bütçenin tümü 
üzerinde yaptıkları konuşma sırasında «Batı 'de
mokrasilerinde siyasî iktidarlar, memurlarla iliş
ki kurmazlar; memurları rahat bırakmayı öğren
melidir.» 'buyurdular. Bunu söyleyenler de 1950 -
1960 'döneminin iktidarı olan Demokrat Partinin 
devamı olduğunu iftiharla söyleyen Adalet Par
tisidir. 

Sayın arkadaşlarım; Demokrat Parti iktidarı 
döneminde memurlarla ilişki değil, hâkimlerle 
ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Bu dönemde mah
kemeler ve hâkimler, siyasî iktidarın emrinde ça
lışan kurumlar ve 'memurlar haline getirilmek is
tenilmiştir. Hâkimleri filân partili, falan partili 
diye ayırıma tabi tutmuşlar, tayin ve nakilllerin-
de yegâne söz sahibi bulunan adalet 'bakanları ta
sarruflarını (bu ölçüler içerisinde kullanmışlardır. 
Ankara, İstanbul giibi yerlere nakledilmek için 
'bizden elması şaıttır diyen takanlar gelmiş, geç
miştir. Bakıyoruz da bunlar unutulmuş görünü
yor. 
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İşte 1961 Anayasası t u sakat gidişe son ver
miştir. Hâkimlik, Anayasamızın getirdiği yeni 
müesseselerle özlenen yerine oturtulmak istenil
miştir. Ancak, yine acı bir gerçektir ki, 'bugünkü 
muhalefet 1961 yılından sonra Meclislerde çoğun
luğu bulunduğu sürece alışılan sakat yola devam 
etmekten kendisini bir türlü alamamıştır. Bu 
'defa da, Yüksek Hâkimler Kurulunun seçiminde 
partizanlık yapılmak suretiyle devam edilmiştir. 
Yüksek Hâkimler Kurulu ile ilgili Anayasa mad
delerinin değiştirilme zorunluğu t u tecrübelerin 
sonucu olmuştur. 

Sayın arkadaşlar, hâkimleri, siyasî iktidarın 
emrine sokmak kadar büyük bir tehlike düşünü
lemez. Hâkimler, görevlerinde bağımsızdır. Türk 
Milleti adına Anayasaya, kanuna, hukuka ve vic
danî kanaabino göre hüküm verirler; şu ya 'bu 
parti adına politik amaçlarla değil. Hâkimlerden, 
mahkemelerden yardım bekleyen siyasî iktidarlar 
hakimleri yanlarına çekmek suretiyle değil, hâ
kimler gibi kanunlara., Anayasa ve hukukun üs
tünlüğüne saygı göstermek suretiyle bu yardıma 
kendiliğinden ma'zhar olabilirler. O zaman, özel 
mahkemeler kurmaya da gerek kalmaz. Bir siya
sî iktidar kanunları çiğner, Anayasayı rafa kaldı
rır, hukuku bir yana iterse, hâkimler de cülbte-
lerini giyer, yollara düşer. 

Sayın üyeler; Yasama da, Yürütme de Ana
yasanın koyduğu 'esaslara göre yetkilerini kulla
nacaktır. Bu esaslara saygılı olmaya mecburuz. 
«Anayasa Mahkemesi Meclislerin itibarını zedeli
yor.» sözü bu yetkilerin sınırlarını 'bilmemenin 
açık Ibir ikrarıdır. Bunları öğrenmek, bilmek zo
rundayız. Bunu 'kabul ettiğimiz an, ayrı ayrı kuv
vetlerin t i r uyum içinde demokratik hukuk dev
letini yaşattıklarını görürüz. . Aksi halde, buna
lımlardan kurtulmamız mümkün olamaz. 

Sayın arkadaşlar; Anayasamızın üçüncü kuv
vet olarak kabul ettiği yargı görevinin arzu edi
len süratte işlemediği bir gerçektir. Büyük yetki 
ve sorumlulukları olan bir mesleğe rağbeti bıra
kın, ilginin kalmamış olması, çok üzücüdür. Beş 
kontenjan senatörlüğü için 200 müracaat var, 
4 900 hâkim ve savcılıktan t ine yakını münhal. 
Bu konunun üzerine ciddiyetle eğilmezsek, ileri
de daha büyük meselelerle karşılaşırız. 

Hâkimlerin aylık ve ödenekleri ile 'ilgili ka
mın düzenleneceği bir Anayasa emri olduğu hal
de, 50 yıldan beri bu emri bir türlü yerine geti-
rilmemiştli'. 
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Sayın arkadaşlar; tüm memleketi ilgilendiren 
bu konuyu ton derece ikmal esneyelim. Elimizde 
'bulunan evvelleri incelediğimizde şunları görüyo
ruz : 

1972 yılında ceza mahkemelerine 1 096 836, 
hukuk mahkemelerine 1 538 145 dava. açılmış. 
Toplam, 2 544 931 etmektedir. 

1973 yılında 'bu miktarın daha da artmış ol
duğu muhakkaktır. 40 milyon nüfusu fauna tak
sim ettiğimiz zaman 15 kişide bir kişi davacı 
veya sanık durumundadır. Bu 15 kişi içinde kü
çükler »bulunduğu kabul edilirse, 'bir aile de dört 
nüfus olarak hesap edildiği takdirde, şu halde 
Türkiye'de clöıt ailede bir aile davacı durumun
dadır. Her davanın bir de davalısı olduğu ka
bul edildiği takdirde dört. aileden iki aile karşı
lıklı davacı ve davalı vaziyetinde fauiunmaktadır-
laı1. 

Yine 1972 yılında icra dairelerine 2 OSS 602 
takip açılmış. Bu da beş aileden bir ailenin ala
caklı durumda olduğunu 'gösterir. Bunun bir de 
borçlusu bulunduğuna göre, şu halde beş ailede 
iki aile alacaklı ve borçlu durumunda kalıyorlar. 
İcra takibi yapanlar, aynı zamanda mahkemede
ki kimseler olmadığına göre, bugün şu halde 
Türkiye'de her aile karşılıklı olarak birbiri ile ih
tilâf halinde bulunmaktadır. 

O halde, adalet hizmetleri bütün memleketi 
ilgilendiren bir hizmettir. Bu hizmetlerin işle
mesine bakalım : 

Yine bu cetvellerde görülüyor ki, 1972 yılın
da ceza malıkem el erine açılan 1 milyon 96 bin da
vanın 629 bini çıkmış, 467 bini devredilmiş. 
1 538 145 hukuk davasının 914 149'u çıkmış, 
623 966'sı devredilmiş. 

Şu halde, 'mahkemelere bir yılda açılan dava
ların ancak yarısından bir miktar fazlası çıkıyor, 
her yıl yarıya yakın bir miktar devr oluyor. 

Sayın arkadaşlar; yine bütçe cetvellerinde 
gördüğümüze göre, halen hâkimlik, savcılık mes
leklerinde bulunanlarla., bu meslekten sayılan go 
rovlerde bulunanlar için 4 876 kadro vardır. Res
mî beyanlara göre 900 civarında hâkim ve savcı
lığın münhal olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut 4 
bin hâkim, savcı bu sınıftan sayılanlardan ancak 
2 700 civarında bir miktarın hâkim olacağına gö
re, yılda açılan davalardan bir hâkime ortalama 
bin dava düşmektedir. Bazı küçük ilçelerde mec
buren mahkeme kurulduğuna ve bu ilçelerin iş-
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lerinin az olduğuna göre, eibtiteki fau bin raka
mı seyyanen değildir; bazı yerlerde 200 - 300 da
va, buna karşılık bazı yerlerde de bir hâkime 
İ 500 - 2 000 hatta 3 000 dava düşmektedir. Bu, 
yıllık gelenlerden isabet edenlerdir. Bir de geç
miş yıllardan devredil eni eri bunlara eklediğimiz 
zaman bu miktardar iki hatta, üç misline çrkmak-

/ tadır. 
Mesele ortada, gelen işin yarışma yakın bir 

miktarı her yıl devretmektedir. Bu işleri çıkara
bilmek için mevcut kadronun bugünküne nispe
ten bir misline yakın artırılması gerekmektedir. 
Bütçe cetvelindeki bölüme göre ise, 365-6 sayılı 
Kanunun çıktığı zaman, ki 1938 yılma göre, mah
keme kadroları yüzde 300 artmış, iş miktarı yüzde 
400 artmış; buna karşılık personel yüzde 40 art
mış. İş miktarı yüzde 400 artıyor, personel mik
tarı yüzde 40 artıyor. Bu şartlar altında o za
mana göre kadronun, yani bu yüzde 40 artışa gö
re 10 misli artması gerekmektedir. 

Sayın 'arkadaşlar, gerçek çek acıdır. Bugün
kü kadro ile bu işlerin halledilmesi ve şikâyetle
rin önlenmesi mümkün değildir. Elbet teki Dev
let teşkilatındaki her görevin büyük bir önemi 
vardır. Ancak, hâkimliğin ayrı bir yeri bulundu
ğunu kabul etmek zorundayız. 

Hâkimlikte tecrübe büyük değer ta'şır. Bir 
hâkim zaman 'geçtikçe daha yararlı ve verimli ha
le gelir; ama üzülerek söyleyelim ki, biz bugün 
birçok tecrübeli ve kıymetli hâkimleri en verimli 
çağında devamlı kaybetmekteyiz. Bira mesleğin 
üst kademesindeki yetişmiş elemanlar devamdı 
ayrılırsa, 'gençler de mesleğe rağbet göstermezse, 
bu menbada kurursa, o mesleğin geleceğinden en
dişe etmek gerekir. Buna en kısa zamanda, çare 
bulmak 'zorundayız, beş yıllık planın 1974 icra 
planı ümit •vermekten uzaktır. 

Tecrübeli ve en verimli çağdaki hâkimleri mes
lekte tutacak, 'gençleri mesleğe çekecek tedbirleri 
derhal almalıyız. Gerek 1924 ve gerekse 1961 ta
rihli Anayasamızın emrettiği ve 50 yıldan beri 
bir türlü çıkmayan hâkimlerin aylıkları ve öde
nekleriyle ilgili kanun mutlaka çıkartılmalıdır. 
Yeter kadro temin edildikten sonradır ki, yargı 
görevinden olan şikâyetler önlenebilir. Bu temin 
'edilmediği sürece şikâyetler azalmaz, artar. 

Sayın üyeler, adalet hizm'etinin işlemesinden 
geniş ölçüde yakınmalar olduğu doğrudur. Bu 
hizmetin temel unsuru olan hâkim ve savcılar 
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şikâyetçidir. Yardımcı hizmet elem'anlan, memur 
ve zabıta şikâyetçidir. 'Mahkemelerle devamlı 
iligtk'i İmlinde 'bulunan 'barolar şikâyetçidir. Ada
lete 'sığınan 'vatandaş şikâyetçidir ve nihayet va
tandaşın 'temsilcisi olan ve bu şikâyetlerin önlen
mesinde ibüyük 'L'oramluluk taşıyan biz politlka-
cılar şikâyetçiyiz. 

'Nedir bu şikâyetler, bir de bunlara göz ata
lım : Hâkim ve savcılar verilen para ile geçine-
mezler, büyük sıkıntı içimdedirler, bu yüzden 
sevdikleri mesleklerinden ayrılırlar. İşleri çok
tur, gece gündüz çalışmaktan yorulmuşlardır, 
tamamınül edemeyecek hale geldiği için mesle
ği terk ederler. Yardımcı elemanlar nicelik ve 
nitelik bakımından yetersiz olduğu için, dile
dikle ri gibi bir çalışma düzeni 'kuramazlar, 
meslekten soğurlar. Kazaî, ilmî içtihatlar bir 
sistem içinde hizmetlerine sunulmaz, vakitleri
nin büyük bir kısmını araştırmayla harcarlar, 
onun için şikâyet ederler. Yardımcı elemanlar, 
Devlet Teşkilâtının hiç bir bölümüyle kıyaslan
mayacak dar bir kadro içinde, insan gücünü 
aşan bir mesai yapmak zorunda olduğundan, 
bu yorgunluğa dayanamaz ve ayrılırlar. Veri
len ücret, mesailerini karşılamaktan çok uzak 
olduğu için haklı olarak sızlanırlar; fakat bu 
sızlanmalarını duyurmak dahi mümkün oYuaz. 

İdarenin emrinde bulunan zabıta, adlî gö
rev yaparken çeşitli amirlerden, çeşitli emir 
alır ve huzur içinde çabşnıa imkânını bulamaz, 
onlar da şikâyetçidirler. Barolar, işlerin sürün
cemede kaldığından, zaman israfına sebep oldu
ğundan, savunma haklarının imkânsızlık yü
zünden kısıtlandığından yakınırlar. Vatandaş, 
hak aramanın külfetli ve zahmetli olduğundan 
ve bütün ' Devlet teşkilâtımda olduğu gibi, mü-
nasöb-etlerin normal ölçül-erm dışında bulundu
ğundan şikâyet eder. Politikacı bütün bunları 
'bilir, duyar, görür, çaresini bulamadığından 
üzülür o da şikâyet eder. 

Sayın arkadaşlar, elfbetteld bu şikâyetler 
yılların ihmalinden gelmiştir. Bir günde, hatta 
'bir yılda düzeltilmesi mümkün. değİldir; fakat 
«düzeltme yoluna girmek zorundayız. Koalisyon 
Hükümetinin bu yolda, çalışmalarını olduğu 
duymaktan, görmekten memnunuz. Çalışmala-
ı~.ım kıfea zamanda olumlu sonuçlar vermesi en 
(büyük dileğimizdir. 

Bize göre alınması gereken tedbirler şunlar 
olmalıdır r 
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Yetinmiş, dürüst hâkim ve savcıları meslek
ten uzaklaştiiimıamak için, onları maddî ve ma
nevî yönden tatmin etmek şarttır. 

Cferek yeni çıkan 'kanunlar nedeniyle, gerek 
ekonomik ve sosyal nedenlerle artan iş miktarı
nı karşılayacak kadro mutlaka sağlanmalıdır. 

.Gençlerin mesleğe rağbetini artıracak ted
birler alınmalıdır. 

Adliye meslek mektebi mutlaka açılmalı, 
halen meslekte- çalışanlar bir kurstan geçirilme
lidir. 

Cumihuriyet Savcılarının yardımcıları ola
rak çalışan bu günkü zabıtanın çalışma tarzı
nın sakıncaları ortadadır, adlî zabıta en kısa 
zartanda kurulmalıdır. 

•Devletin resmî bilirkişi müessesesi olan adlî 
tîib'ba gereken önem verilmeli ve bu meslek ca
zip hale getirilerek bu günkü durumundan 
kurtarılmalıdır. 

Usul kanunlarında yapılan son değişiklikler 
yeterli değildir. Usul kanunları esaslı bir şekil
de ele alınıp, mahkemelerin daha süratli çalı-
şcJbi'eceği düzeni sağlayacak biçimde değiştik-il-
msiidir. 

Temel yasalardan olan Türk Ceza Kanunu 
ve Medenî Kanun üzerindeki çalışmalar biti-
rlYııeii ve özel kanunlarda temizlemeye gidil-. 
meridir: 

Bir açıdan idareye güvensizlik anlamına ge
len çok basit işlerle mahkemeler işgal edinııek-
t e ıı kurt a r ılmal ıdı r. 

Bakanlık ve Yargıtay, hâkim ve savcıları 
hem maddî külfetten kurtarmak, hem de izleme 
iîi'kâmm sağlayabilmek için mevzuat ve içtihat
lar bir sistemi içinde hâkimlerin istifadelerine 
sunulmalıdır. 

Hâkim, ve savcıların sorumluluk duygusu 
içinde bulunduklarına inanıyoruz. Bununla be
raber, bazı nahoş örnekler teftiş eY:teminin ye
niden kurulmaıîinı zorunlu kıldığından, bunu 
da üzüntü ile karşılıyoruz. Anca'k, teminatın 
suiistimalini önleyecek tedbirlerin alınmasında 
da zaruret görmekteyiz. 

İcra dairelerinim öneminin lâyrkı ile takdir 
edilmediği kanısındayız. Büyük yetki ve sorum
luluğu olan icra memurlarının yetiştirilmesi 
için gerekli tedbirler alınmalıdır. îcra daireleri 
yeterli kadroya sahip bulunmadığından ivler 
aksamakta, büyük ölçüde şikâyetlere sebep 
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•olmaktadır. Kadrolar takviye edilmelidir. Dev
let dairelerinin hemen hemen tümünde görülen, 
Ibifinen . ha-staL'kia da. ciddî olarak mücadele 
edilmelidir. 

Adliye binalarının kifayetsiz olduğu bir ger
çektir. Bunların huzur içinde çalışılabilecek 
ihale getirilmesi zorunludur. Dosya ve arşiv iş
leri bir keşmekeş içindedir, bunlar düzeltilmeli
dir. 

Ceza evierinin muhafazası mutlaka adliye
nin emrlındeki bir kuvvet tarafından yapılma
lıdır ve cezaevlerinden şikâyet önlenmelidir. 

'Suçlu çocukların cefalarının infazında gere
ken titizlik gösterilmelidir. 

iSeçim işlerinin hâkimler tarafından yapıl
ması. aslî görevlerinin aksamasına sebebiyet 
verdiğinden, aslî görevin aksamasını önleyecek 
kadrolar temin edilmelidir. Belki basit görülür, 
ama işlerin uzamasına sebebiyet veren tahsisat 
noksanlığı, ya da zamanında tahsisat, kırtasiye, 
basılı kağıtların gönderilmesi şeklinde kötü 
alışkanlığa artık son verilmelidir. 

5 . 5 . 1974 0 : 2 

Yüce Senato, Af Kanunundaki adlî sicil 
kayıtlarının silinmesiyle ilgili maddeyi metin
den çıkartmıştır. Bu madde kanunlaştığı tak
dirde, içinden çıkılmaz bir hal alan adlî sicil 
içinde tasfiye -olacaktı. Bunun gerçekleşmesi 
halinde, adlî sicil kayıtlarının kesin bir tasfi
yesi gerekmektedir. Yasal değişiklikler de da
hil, teknik ilerlemelerden de yararlanarak yeni1 

bir sistem kurulmalıdır. 

Nihayet bunları yapaibilmek için yıllardan 
beri çıkartılmayan teşkilât kanunu ile genel 
mahkemeler kuruluş kanunu da artık bu dö
nemde çıkarılmalıdır. 

Sayın arkadaşlar, hükümetin ve Sayın Ada
let Bakanmm adalet hizmetlerinin en iyi bir 
şekilde işlemesi için gereken her türlü tedbirle
ri akacağından emin olarak huzurlarınızdan ay
rılırken, Yüce Senatonun saygıdeğer üyelerini 
şahsım ve grupum adına saygı ile selâmlarım. 
(€. II. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Esat-
oğlu. 

EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

arz ve teklif ederiz.» Ben, önerge 14,30'dan 
sonra verildiği için akşam yemeğine münhasır 
intibaını aldım. Bu vuzuha göre... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Aleyhindeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yemek için verilen ara, öğle ve akşam ol
mak üzere, 1,5 saattir. 1,5 saat arada da insan 
ancak yemeğini yiyebilir. Bilhassa bazı arka
daşların rahatsız olması, kendilerine göre per
hiz yemeği yemesi, evinde, ona göre yemeği bu
lunması, burada muhakkak surette yemek yi
yebilecek durumda olmamasını da nazarı itiba
ra almak lâzımdır. 

Müzakereleri gayet dikkatle takip ediyoruz. 
Arkadaşlarımızın bazıları hakikaten bütün cel
selerde bulunmak, müzakereleri başından sonu
na kadar takip etmek istiyorlar. Eğer, bu ta
kip etmek isteyen arkadaşların takibine mâni 
olunmak isteniyorsa bu önerge kabul edilsin; 
ama hakikaten samimiyetle takip eden arkadaş-

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GEN] 

3. — A.P., C. II. P. Grupu Başkanhklanmn, 
birleşimlere 13,00 - 14,00; 19,00 - 20,00 saatle
rinde ara verilmesine dair önergesi. (4/173) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, bir önerge 
var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe müzakereleri, programından geri ka

lınarak sürdürülmektedir. Zaman kazanmak 
ve süresi iğinde görüşmeleri bitirebilmek için 
yemek için verilen aranın .bir saate indirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grup A. P. Grup 
Başkanvekili Baskanvekili 

İstanbul Bursa 
Fikret Gündoğan İhsan Sabri Cağlayangil 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, akşam ye
meği için ayrılan zamanın saat 19,00 - 20,00 ara
sına hasredilmesi teklif edilmektedir. (C. H. P. 
sıralarından «öğle yemeği de var» sesleri.) 

Değerli arkadaşlar, «Zaman kazanmak ve 
süresi içinde görüşmeleri bitirebilmek için ye
mek için verilen aranın bir saate indirilmesini 
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ların takip etmesine mâni olunmak istenmiyor
sa, bu önergeden sarfınazar edilsin. 

Muhterem arkadaşlarım, benim istirhamım 
şudur: Dün akşam, evvelki akşam geç saat
lere kadar dinledik. Arkadaşlarımız konuşma
larından biraz kıssalar, tasarruf etseler ne olur? 
Burada saatlerce konuşan arkadaşlar oldu. 
Gelen arkadaş burada kendisi için veya grııpu 
ioin konuşuyor. Her arkadaş, grup için konu
şanlar da, şahsı için konuşanlar da beşer daki
ka, onar dakika tasarrufta bulunsalar, arkadaş
lar şu yemek saatinde bir parça yemek yeyip, 
bir kahve içme imkânına da kavuşur. O bakım
dan ben istirham ediyorum, bu önergeye iltifat 
edilmesin. 

Ben, arkadaşlarımdan tekrar istirham ede
ceğim. Konuşan arkadaşlar beşer onar dakika 
tasarrufa gitse, bu zaman kendiliğinden kapa
tılır. 

Teşekkür ederim. 
(FİKRET GÜNDOÖAN (İstanbul) — Sa

yın Başkan, müsaade eder misiniz. 

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

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu önergeyi bildiğiniz ve işittiğiniz gibi iki 

grup başkanveklleri yahut başkanları anlaşa-
, rak verdik. 

Aşağı yukarı müzakereleni 24 saatlik bir ge
cikmeyle sürdürüyoruz. Zaman kazanmaya 
muhtacız. Bu zamanı nereden bulabiliriz diye 
düşündük. Bize bunun en olasalığı olanı, ye
mek aralarının varmış ar s a ait daha azaltılması 

gibi geldi. Şüphesiz ki, yemek için bir zaman 
ayrılması gerek; ama bir saatte de yemek yene
bileceği düşüncesinden hareket ettik. 

Sayın Ege'nin itirazlarına, hiç itiraz etmi
yoruz, daha doğrusu temennilerine katılıyorum. 
Konuşmacıların konuşmalarını bir ıri'ktar daha 
kısma olanağı varsa, çok iyi olur. Biz yalnız 
yemekten değil, uykudan da fedakârlık ediyo
ruz. Demek ki, bu bütçe müzakerelerinin ken
dine özgü tarzıdır. 

Lütfederseniz bu önergeyle bir yemekte 
yarım saat, iki yemekte bir saat, yedi günde de 
yedi saat kazanmış oluruz. Belki açığımızı bir 
ölçüde kapatırız demek istedik. 

Zaten müzakerelerin cereyan şekli de zaman 
zamıan bazı ihtiyaçlarımızı görmeye imkân ve
recek biçimde oluyor. Lütfediniz değerli arka
daşlarım. Sayın Ege'nin önerisini kabul edi
yorum ; ama bize bu da bir çıkar yol gibi gözü
küyor, 

Saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Sayın senatörler, önerge sa-

1 ipleri tarafından tavzih edilmiştir. Hem öğ
le yemeği, hem de akşam yemeği aralarımın. 
yarımşar saat kısaltılması önerilmektedir. Öğle1 

yemeği arasının saat 13,00 - 14,00', akşam ye
meği arasının da 19,00 - 20,00 arasında olması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul .edilmiştir. 

Bundan sonra, öğle yemeği arası saat 
13,00'de başlayacak ve saat 14,00'te 'bitecektir. 
Akşam yemeği arası saat 19,00'da başlayacak1 

saat 20,00'de bitecektir. 

i n . — GÖRÜŞÜLENİ İŞLER (De-vsum) 

1. — 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/65; Cumhuriyet Senatosu : 1/243) (S. Sa
yısı : 332) (1.) 

B) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Yargıtay Başkanlığı 

BAŞKAN — Kişisel olarak söz sırası ,Saym 
Keımal Turgut'undur. Buyurun Sayın Turgut. 

(1) 332 S .Sayılı basmayazı 2.5. 1974 tarih
li 52 nci Birleşim Tutanağına ehlidir. 

ALİ KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarımı; Adalet Ba
kanlığının ve Yargıtaym değerli mensupları; 

Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerimi ifa
de)- e*tmeik üzere muhteremi huzurunuzda bıılu-
uuyormm. 

Her sene, Adalet Bakanlığı Bütçesi müna
sebetiyle birçok arkadaşlarıımız tenkit ve te-
nıcımıilerde bulunurlar. Birçok hususların ya
pılmasını haklı olarak isterler. Ben de, geçen 
yıllarda bütçe üzerindeki yaptığını ımüteaddit 
konusnıalarımda, Adalet Bakanlığının mahke-
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melerimizin ve hâkimlerimizin birçok meselele
rine temas etmek imkânını bulımuştuim. Ancak, 
hiç şüphesiz adalet camiasının hayrına olan bıı 
isteklerimizde maddî olanakların yerine getiril
mesi bütçe imkânlarıyle bağlıdır. Yıllardan 
beri. hatta daha eski tarihlerden beri iktida
ra ve muhalefete ımensup bütün yetkili şahıs
lar Adalet cihazına lâyık olduğu değerin ve
rilmediği, muhterem hâkimlerimizin, yurdun 
en uzak köşelerinde saysız 'mahrumiyetler içe
risinde çalıştıklarını, Türk Milleti adına hü
küm veren hâkimlerimizin çok büyük bir ekse
riyetle her türlü sarsıntıya göğüs geren bir 
tarafsızlıkla vazife gördüklerini, büyük bir 
açıklıkla ifade etmişler; fakat bu mahrumiyet
leri .ortadan kaldırmanın ve 'medenî imkân ve 
vasıtalara kavuşturmanın tek yolu olan bütçe 
imkânlarına ulaşılması hususunda hemen hemen 
hiç/bir gayret göstermemişlerdir. 

Bütçeleri tetkik ettiğimiz zaman esefle mü
şahede etmekteyiz ki, diğer Devlet dairelerine 
büyük imkânlar verildiği halde, Adalet Bakan
lığı Bütçeleri mevzuunda her zaman kısır ve 
tabiri caizse hasis davranıLmıştır. 

Temyiz Mahkemeısinin çok ağır yükünü bi
raz osun hafifletebilmek için kadro istihsali 
ve yeni daireler kurulması hummalı gayretler 
ve ısrarlı takipler sonucunda büyük güçlükler
le tahakkuk ettir i lehil mistir; fakat hemen ifa
de edelim ki, bu dahi kâfi değildir. 

Hâlâ dosyalar içinde gömülü, dosyaların 
ağırlığı altında ezilen Yargıtay Daireleri var
dır. 

Hâkimlerimizi çok ağır çalışma şartlarından 
kurtarabilmek ve ilmî tetkiklerde bulunmaları
na imkân venmek için, işi normalin üstünde 
olan yerlerde, yeni mahkemeler kurulması, 
mahkemelerin hâkim ve zabıt kâtibi bakımın
dan takviyesi adaletin selâmeti, süratle ve isa
betle tahakkuku bakımından mutlaka lâzım
dır. 

Önümüzde bulunan 1973 yılı Bütçesini 
incelediğimizde görüyoruz ki, bu hususları 
sağlayacak maddî imkânlar yine de verilme
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım; mahkemelerimiz
de işlerin uzamasından her zaman şikâyet edil
in iştir ve şikâyetler devam etmektedir. Ada
lette sürat prensibinin, zedelendiğinden, iş sa-
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hibi vatandaşların (.mahkeme kapılarına gide ge
le usandıklarından ısrarla bahsetmektedir. 
Umumiyetle, mahkemelerde işlerin hakikaten 
uzadığı, adalette isabetle beraber bulunması 
gerdken süratin lâyıkı veçhile temin edilmediği 
bir vakıadır. Kanaatimce, bunun muhtelif se
bepleri vardır. Davaların uzamasının kanunî 
ve şahsî sebepleri vardır. Haklimin çalışkan
lık derecesi, bilgi ve tecrübesinin rolü kadar, 
sul kanunlarının da davaların uzamasına sebep 
olduğunu unutmaimak lâzımdır. Usul kanunla
rında tahakkuk ettirilmiş mahdut değişiklik
ler, kanaatimce bu hususu tam olarak sağla
maya kâfi gelmemiştir. Bu itibarla, bütçe ra
porunda belirtilen tasarıların kanunlaşmasını 
temin yolundaki çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

Bundan başka, Temyiz Mahkemesine inti
kal eden işlerin çokluğu, yeni kadrolar veril
miş olması ve yeni daireler kurulmuş olmasına 
rağmen, bugünkü teşkilâtıyle dahi bu ağırlığı 
kaldırmanın mümkün olmadığı da bir gerçek
tir. 

Yargıtayı, hakikaten çok ağır olan bu yü
kün altından kaldırmak ve esas vazifesi olan 
içtihat yaratma görevini yapar hale getirebil
mek için, uzun yıllardan beri hukukî çevreler
de bahis konusu edilen istinaf mahkemelerinin 
mutlaka kurulması lâzımdır. 

İstinaf mahkemelerinin teşkili veya başka 
tedbirlerle Temyiz Mahkemesinin normal çalı
şır hale gelmesi takdirinde, Temyiz Mahkemesi 
tasdik kararlarının esbabı mucibeli olması ela 
mümkün hale gelecektir, ki bunun önemi çok 
büyüktür. İtiraf etmeliyiz ki, gerekçesiz karar 
iş sahiplerini tatmin etmemekte ve Temyiz Mah
kemesinde dosyaların okunmadığı kanaatini 
uyandırmaktadır. 

Muhterem Adalet Bakanlığı ve Yargıtay 
temsile ilen huzurunda ifade edeyim ki, bu 
kanaat yaygındır. Bir taraf m temyiz lâyiha
sında özenerek yazdığı temyiz sebeplerinin ne
den kabule değer görülmediğini tasdik kararın
da esbabı mucibeli olarak görme arzusunu ve 
hakkını kabul etmek lâzımıdır. 

Esasen usul kanunlarında dahi Temyiz Mah
kemesi kararlarının esbabı mucibe olmasını em
reden hükümler vardır. Her şeyden evvel ka
rarların itimat U'lkln etmesi çek önemli bir un
surdur. 
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Davasında ve temyizinde kendisini haklı 
gören vatandaş, dosya ımünclerecatma ve mev
cut delillere göre temyiz itirazları yerinde gö
rülmediğinden 'hükmün reddiyle onanmasına 
şeklinde klişeleşmiş bir hükümle karşılaşınca, 
«Benim dosyamı okunmamışlar. Çünkü, temyiz 
sebeplerimi niçin reddettiklerini yazmamışlar. 
Eğer okumuş olsalardı, bu sebeplerin neden 
kabule ideğer olmadığını da kararda belirtirler
di» diye halklı olarak düşünmekte ve sızlan-
maJktadır. Bu, çok mühim psikolojik bir nok
tadır ve Teiniyiz Mahkemesine olan itimadı göl
gelemektedir. 

Bu sebeple bilhassa ve önemle rica ediyo
rum, mevcut ağır şartlar altında dahi yüksek 
dereceli hâkimlerimiz gerekçe göstermeye dik
kat etsinler. Kendi huzurlarına gelen bir bi
dayet .mahkemesi kararında esbabı mucibe gör
mezlerse, ne yaptıklarını bir düşünsünler. 

Bilhassa ceza davalarının uzamaisının bir se
bebi 'de ilk tahkikat müessesesidir. Kanaatim
ce ve bugünkü tatbikatıyle ilk tahkikat lüzum
suzdur, hatta 'birçok bakımlardan zararlıdır. 
Bir ceza davasında şahit, hazırlıkta, ilk tahki
katta ve son tahkikatta olmak üzere en az üç 
defa çağırılimaktadır. Yüzleştirme icabet ti-
ğinde, ayrıca 4 ncü, 5 nci defa da çağırılabil-
ınieiktedir. Halkımızın, «İşin yoksa, şahit ol» 
şeklindeki bir 'darbı meselle şahitlikten kaçm-
ımasının bir sebebi de budur. İlk tahkikat kal
dırılmakla esasen, ücretini veremediğimiz şa
hitler bir külfetten olsun kurtarılmış olacak, 
hâkim ve kâtip tasarrufu da mümlkün hale ge
lecektir. Tatbikatta ilk tahkikatın amelî bir 
faydası da yolktur. Ayrıca, Türkiye'mizde 
hazırlık tahkikatının kifayetsizliğini kabul et
meyen ide kalmamıştır. 

Polisin, bilhassa jandarma erinin yaptığı 
tahkikattaki isabet derecesi düşün/meye değer. 
Asıl kararı verecek mahkemeye dosya gielince-
ye 'kadar uzayan taihlkikat safhasında, bazı ah-
vailicle telâfisi imkânsız mağduriyetler ve mev-
ikufiyetlerin devam etmesi de, ilk tahkikat mü
essesesinin ma'lıisurlarmdan birisini daha ortaya 
koymaktadır. 

İilk tahkikatı kaldıracak ve hazırlık tahki
katının savcılar tarafından yapılmasını sağla-
yacaik hükümlerin, biran evrel getirilmesini 
temenni etmekteyim. 
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BAŞKAN — Sayın Turgut, iki dakikanız 
kalmıştır. 

ALİ KEMAL TURGUT (Devamla) — Muh
terem arkadaş! anim, önemli addettiğim bir 
hususa daha temas etmek istiyorum: 

Memleketimizde pek çok mahkemelerimiz 
bina ve mefruşat bakımımdan çok müşkül şart
lar içinde bulunmaktadırlar. Binalar gayrî 
müsaittir, ekseriye hâkimin çalışma odası ve 
duruşma salonu aynı odadadır. Çok daha kü
çük dereceli diğer 'bakanlılklar teşkilâtına men
sup memurlar daha konforlu dairelerde çalışır
ken, Türk Milletti adına adalet tevzi eden muh
terem hâkimlerimiz, dar odalarda, kuru san
dalyeler üzerinde hüküm vermektedirler. 

En önemsiz dairelerde lüzumundan fazla na
kil vasıtaları varken, ıbir mahkeme emrine bir 
tek vasıta dahi bugüne kadar verilememiştir, 
hem de mahkemeler o vasıtanın bedelini, keşif pa-
ralarıyle ve cürmü meşhut tahsisatından tasarruf
la kısa zamanda karşılamak imkânına maliktirler. 
'Suçüstü tahsisatları adlî müzaheret [müessesele
rinin icap ettirdiği ödenekler mahkemelere za
manında verilememiekte ve sızlanmalara sebep 
olmaktadır. Bir suçüstü tahkikatına gitmek
te olan bir savcının, suçüstü ödeneği bulunma
ması sebebiyle araba bulamamasının acısını ve 
haysiyet 'kırıcı durumun üzüntüsünü çeken ar-
kadaşanmız içinizde mutlaka vardır. 

Suçüstü ödeneğinden parasını hemen alama
yan ve ne zaman alabileceğini de bilmeyen şo
för, savcıyle birlikte suçüstü tahkikat ine git
memek için mutlaka kaçımanın yollarını ara
maktadır. İşte, mahkemelerimizi meslekî me
habetiyle uygun olmayan bu durumdan kurta
rabilmenin tek şartı, mahkemeleri gerekli na
kil vasıtalarına kavuşturmaktan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Turgut, lütfen. 
ALİ KEMAL TURGUT (Devamla) — Sa

yın Başkanım, bir iki daikika daha müsaade 
edin. 

BAŞKAN — Benim takdir yetkim yok efen
dim. Biraz evvel arkadaşlar da konuştular. 
Süreyi Yüce Genel Kurul kendi kararıyle tes
pit etti. Arkadaşlar, müzakerelerde geri kal
dık diye önerge verdiler ve yemek süresinden 
kısıtlama yaptılar. 

ALİ KEMAL TURGUT (Devamla) — Yal
nız iki daikika.., 

415 — 
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BAŞKAN — Benim takdir yetkim yok. 
Konuşma sürenizi bir dakika geçtiniz. 

ALİ KEMAL TURGUT (Devamla) — Ar
kadaşların oylarına müracaat etmek mümkün 
mü efendim. ? 

BAŞKAN — Ne kadarlık bir süre için efen
dim ? 

ALİ KEMAL TURGUT (Devamla) — Yal
nız iki dakika efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turgut'un iki dakika 
daha konuşmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler?.. Kabul etmeyenler?.. Sayın Tur
gut, iki dakika daha konuşmanız kabul edil
miştir. 

ALİ KEMAL TURGUT (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bilhassa Sayın Adalet Ba
kanının üzerine dikkatle eğilmesini rica etti
ğim ve çok önemli addettiğim bir konuya te
mas etmek istiyorum. 

Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesin
den bahsedeceğim. Lâikliğe aykırı olarak Dev
letin içtimaî ve 'iktisadî, siyasî veya hukukî te
mle! nizamlarını dinî esas ve inançlara uydur
mak atmacıyle cemiyet kurma veya propaganda 
yapma suçunu memleketimizde irtikâp eden 
şahıslar ve zümrelerin mevcut olduğuna ben 
şahsen inanmıyorum. Mevcut olsa dahi, ta
hakkuk imkânı bulunmadığını ifade etmek is
tiyorum. Temel nizamı değiştirmek; ancak bü
yük bir kuvvetle ve silâhlı teşkilâtla mümkün
dür. Bıı maddelerle mahkûm edilmiş olan va
tandaşlarımızdan bir tanesinde olsun ateşli si
lâhlar bulunduğu bugüne kadar söyl enemem iş
tir. O halde, hukukî tabiriyle muhal bir suç 
karşısında bulunmuyor muyuz ? 

Zaman zaman gazetelerde nur âyini yapar
ken yakalanan kimselerden bahsedildiğini görü
yoruz. Nur âyini diye (bir âyin olmadığını bu 
haberi yazan gazeteler dahi mutlaka bilmekte
dirler; fakat bâzı çevreler bunu zevkle yapmış
lardır. Nur âyini olarak vasıflandırılan husus, 
Saidi Nursi'nin kitaplarının toplu halde okun
masından ibarettir. Muhteviyatında hiçbir suç 
unsuru bulunmayan, verdiği öğütlerle insanla
ra acı -suç işlemekten mutlaka koruyan hu eser
lerin, oldukça ağdalı ve anlaşılması güç olan 
metinlerini kendileri okuyarak, anlaması müm
kün olmayan arkadaşlarına anlatmaktan iba
ret olan birkaç kişilik sohbet toplantılarının 
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suç teşkil etmediği, hele 163 ncü maddeyle 
cezalandırılması gereken suç vasfında mütalaa-
ısına imlkân bulunmadığını rahatça söyleyebi
liriz. O halde ne yapmak lâzımdır? Sadece İs
lâm dininin icaplarını yerine getiren, ahlakî 
öğütleri ihtiva eden ve Kur'anm tefsirinden 
ibaret olan kitapları okuyan ve bundan başka 
hiçbir gaye ve maksadı bulunmayan bazı vatan
daşlarımızı takipten kurtarmak için layikliğin 
tam 'bir tarifini yapmak, sınırını tam olarak 
çizmek, layikliğin din düşmanlığı olmadığını 
belirtmeJk ve ayrıca 163 ncü maddeyi bu yön
lerden vuzuha kavuşturmak lâzımdır. Bilhassa 
bu gibi vatandaşlarımızı 163 ncü maddeyle 
'mahkûmiyetten kurtarmanın yalları bulunma
lıdır. 

Sayın Adalet Bakanı, yukarıda izah ettiğim 
fiilleri işleyenleri 163 ncü madde ile mahkûm 
eden zihniyet ve tatbikatı önlemesi için yapa
cağı çalışmalarda gücümüz nispetinde destek
leyeceğimizi ifade etmek ist iyonum. 163 ncü 
maddenin bu şekilde tatbikatını kimlerin ve 
hangi zihniyettin sağladığını Sayın Bakanın bil
mesi geriekir. Bu konuları Senato kürsüsün
den dahi müdafaa ettiğimiz zaman, karşımı
za İçimlerin dikildiğini, Meclis zahıtlarmı in
celemek suretiyle kolaylıkla tespit edebilirler. 
Sayın Bakanın, kendi zihniyet ve telâkkile
rine uygun olduğunu zannetmediğim 141 - 142 
nci maddelerle uğraşmak yerine, kıymetli me
saisini bu noktada teksif etmesini bilhassa is
tirham. ediyorum. 

Bu noktada bir hususu daha kaydetmek is
tiyorum : 

BAŞKAN — Sayın Turgut, iki dakikanız 
da doldu efendim. 

ALİ KEMAL TURG-üT (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktin kısalığı se
bebiyle fikirlerimi izah etmek imkânını bula
madığım için özür diliyorum ve Adalet Bakan
lığı Bütçesinin aziz Milletimize ve Adalet ca
miasına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepi
nize saygılar sunarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Tur
gut. 

Değerli arkadaşlarım, devamlı olarak tez
kere alıyorum. Bana, kaç kişi söz aldı, kim
ler, hangi sıradalar şeklinde sualler geliyor; 
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ben de buradan devamlı olarak tezkere yazmak 
mecburiyetinde kalıyorum. Arkadaşlarımı me-
rakitan kurtarmak, Ikendimi de Başkanlık göre
vini gereği giibl yapabilmek olanağına kavuş
turmak için aralı aralı okuyacağım. 

Şimdi sıra Sayın Hayri Mumcuoğlu'da. Da
ha sonraki sıra şöyle : Sayın Kâzım Kangal, 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk, Saym Mehmet 
Feyyat, Sayın Ali Oğuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sıra gelirse ben de söz rica ediyorum Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Mnmcııoğiu. 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa

yın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 

Benim, Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
konuşmaya hiç niyetim yoktu. Düşüncelerim, 
milletvekili bulunduğu sırada, Senatör olduğum 
zamanlarda daima kürsüden ifadesini buldu. 
Son birik! olay beni bütçe müzakerelerinde söz 
almaya mecbur etti. Bütçe müzakereleri, geniş 
ianlamı ile Parla menıtonun, yürütme organını 
geniş şekilde denetimine de olanak veren müza
kerelerdir. 

Konuşmamın ilk kısmım bu anlamda yapa
cağım. Bir elim hadiseyi konuşmamın başlangı
cına getirmemin yeisi içindeyim. 

Değerli arkadaşlarım; kaderin ilca'sı ile ki
fayetimin çok üstünde olduğu halde Adalet Ba
kanlığında bir süre bendeniz de bulundum. Se
leflerimin en büyüğü, bu Devletin kurucusu 
Atatürk'ün, Başhukuk Mimarı Mahmut Esat 
Bozkurt, yalnız Cumhuriyet Savcılarına, kurdu
ğu Cumhuriyetin adını isim olarak verdi; onla
ra «Cumhuriyet Müddeiumumisi» dedi. Onlar 
şimdi, Türkeemize uygun şekilde «Cumhuriyet 
Savcısı» ismiyle vazife görüyorlar. Vazifeleri, 
Cumhuriyet yasalarının hüsnü suretle tatbiki
dir. Ömrünün ve mesleğinin baharında benim 
bir genç meslektaşım Tufanbeyli'de menfur bir 
tecavüze uğradı ve (Hatırasını rahmet ve saygı 
ile anıyorum) şehit edildi. Benim ömrümü ver
diğim mesleğimin başında bulunan Adalet Ba
kanlığı, (Kamuoyuna mal edilmediği için arz 
ediyorum) belki benim kadar nıüteellim olma
larına rağmen sükût içindeler. Gönlüm isterdi 
ki, benim değerli Halefimi bizzat vakanın cere
yan ettiği yere gitsin, Cumhuriyet Hükümeti 
Türkiye'yi yerinden oynatsın, Cumhuriyet Sav

cısına el kaldırılamayacağını bütün kamuoyuna 
duyursun, cenazeye çiçek değil, onun son vazi
fesinde baş safta bulunsun ve bu memlekette 
bazı bedbaht insanlar bilsin ki, Cumhuriyet Sav
cısı bir âbidedir, Cumhuriyetin koruyucusudur; 
ona el kaldırılmaz. 

Şimdi, Saym Halefimden istirham ediyo
rum : Vakit geçmedi; bu vazife başka şekilde 
ifa edilsin. Benim kadar üzüldüklerinden emin 
olarak bu istirhamımı kendilerine sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; Adalet Bakanlığı Büt
çesi bu yıl Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
bütçesidir. Bundan, naçiz bir müntesibi olarak 
iftihar ediyorum. Madde itibariyle büyük olan 
bu bütçe, asıl manada, keyfiyette, adalet teşki
lâtının 1923'ten 1974'e kadar nereden nereye 
geldiğinin de bir ifadesi olması bakımından bü
yük mâna taşır. Ancak, bir noktada bütçenin 
yine de kifayetsiz olduğunu söylersem, çelişki 
içinde bulunduğumu kabul etmemenizi istirham 
edeceğim. 

Genel Af Kanunu çıkıyor düşüncesiyle, ce
za ve tevkif evlerinin yiyecek maddelerinden 
kesinti yapılmakla beraber, kapalı cezaevlerin
deki hükümlü ve mevkufların iaşeleri için 350 
kuruş para konulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bütçenin yürürlüğe 
gireceği tarihte, bugünkü ekmek fiyatının ne
reye çıkacağım kestirmek mümkün değildir. Üç 
lira ekmeğe ayrılırsa, 50 kuruşla mahkûm ve 
hükümlünün iaşesinin karşılandığı iddiası biraz 
ciddiyetten uzak olur. Temenni ederiz ki, Hü
kümet yıl içinde bu noksanı telafi etsin. 

Eleştiri konusunda bir noktaya daha değin
mekten kendimi alamadım. Parlamenter rejim
de, bizim rejimimizde, bellibaşlı yasalar Hükü
metten gelir. Bir genel af Kanunu geçmiştir. 
Bu, cemiyeti kökünden, temelinden ilgilendiren 
bir konudur. Bu, tasarı halinde Bakanlıktan gel
meli idi. Bu nedenle, (tafsilden içtinap ediyo
rum, Saym Başkanın da uyarısına muhatap ol
mama dikkati içindeyim) bunu bir tasarı olarak 
getirmesi icap lederdi ve Adalet Bakanlığının bu 
mevzuda Hükümette ağırlığını koyması lâzım
dı. Böylece, kanunlaşmak üzere olan bu yasa 
teklifi, bugün bünyesmde taşıdığı zaaflardan 
arınmış olurdu. 

Değerli arkadaşlarım, bu eleştirilerimi bu
rada kesiyorum ve bunu ihlâs ile söylüyorum. 
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Temenniler bahsinde biriki noktaya değinmekle 
yetineceğim. 

Benden evvel, konuşan arkadaşlarım, vukuf
la adalet teşkilâtının meselelerine eğildiler. Ben 
her zaman söylemişimdir; bu kürsüden de söy
ledim : Müesseselere ruh 'veren personeldir. Hâ
kiminden itibaren bütün adalet teşkilâtında va
zifeliler özel dikkatle ele alınmalıdır. Çok kısa 
olarak arz edeceğim, eski hukukumuzda hâkim, 
sonu üç (M) ve üç (X) ile niıhayetlenen altı ke
lime ile tarif edilmiştir. Bugün de bunlar geçer
lidir. Hâkim; hâkim olmalı, fehîm olmalı, müs
takim olmalı, emin olmalı, me'kin olmalı, Fâtin 
olmalı. 

Değerli arkadaşlarım, bunların dördü Alki
lim vergisidir, fıtrîdir, sonradan alınmaz. İkisi 
kisbîdir. Hâkimi hukuk mezunu olarak ve bir 
sene hizmetten sonra kaza hakkına memur et
mek hatalıdır, bugünkü uygulama yanlıştır. 

Satır başları olarak arz ediyorum; özel staj 
mahkemeleri kurulmalıdır. Bugünkü atama yö
netmelikleri değişmelidir. Belkide Tufanbeyli'de 
şehit olan değerli meslekdaşım, gençliğinin şev
kiyle bazı hatalara da düşmüş olabilir*. Mahru
miyet bölgesi dediğimiz, hele Doğa dediğimiz 
mıntıkaya yetişmiş hâkimlerin gönderilmesi za
ruridir. Bu nedenle hâkim meselesini ele almak 
özel staj mahkemelerinde bunları yetiştirmek 
lâzımdır, atama yönetmelikleri değişmelidir. 

Arkadaşlarım; vaktim bitti, bir iki cümlede 
toparlıyorum. Adalet Bakanlığında bugün artık 
tehiri caiz olmayan, olgunlaşmış hale gelen yasa 
tasarıları vardır. Bunların başında Hâkimler 
Kanunu gelir. Hâkimi terfih etmek lâzımdır. Bu
gün «1 000 + 200» de değildir. Maliye Bakanlı
ğının şu sakim zihniyetiyle mücadele etmek lâ
zımdır. Efendim, hâkime verirsek öteki de ister. 
Hayır efendim, hâkimin gördüğü vazifeyi Tür
kiye'de başka kimse görmez. Böyle bir kötü kı
yaslama ile hâkim ödeneğini vermemezlik yap
mamak lâzımdır. Buna kademeli şekilde bir öde
nekle öncelik vermek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; mutlaka bu devrede, 
bu dönemin ilk yılında adlî polis teşkilâtı çıka
rılmalıdır. Adalet Bakanlığının merkez teşkilât 
Kanunu çıkarılmalıdır. Bunlar hazır, tekanımül 
etmiş vaziyette tasarılardır. Cezaevlerinin iç ve 
dış muhafazaları birleştirilmelidir. 
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Değerli arkadaşlarım, son olarak şunu arz 
edeceğim; Yargıtayımız bugün hiçbir medenî ül
kede görülmeyen yük altındadır ve namüsait bir 
binada hizmet görmektedir. Yargıtayı hususuy-
le o ek inşaatı da nazarı itibare almadan bir fe
rahlığa kavuşturmak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, vaktinizi fazla israf 
ötmediğim kanisiyi a- intisapla şeref duyduğum 
Adalet camiasına saygılarımı sunuyorum. 

Şehit olan arkadaşımı tekrar saygı ile anıyo
rum. Kalanlara, sıhhat, ömürleri boyunca başa
rılar diliyorum. 

Saygılarımı lütfen kabul etmeniz istirhamı 
ile teşekkürler ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAX — Sayın Mumeuoğlu teşekkür 
ederiz. 

Buyurun Sayın Kâzım Kangal. 
KÂZIM KAXCIAL (Sivas) — iSaym Başkan, 

sayın senatörler, Say m Bakan, Adalet Ba(kanlı-
ğının değerli mensupları; 

Adalet Bakanlığının çok önemli saydığım 
bazı sorunlarına 'kısaca değinmek, bazı temen
nilerde bulunmak üzere huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. Sözlerime başlarken en derin say
gılarımı sunuyorum. 

Muuhterem arkadaşlariim. adalet denince ak
lımıza ilk gelen hâkimler ve 'mahkemelerdir. 
Bugün hiç kimse adaletin rııülikün temeli oldu
ğunu inkâr etmemektedir. Bu sebeple hukukun 
üstünlüğü prensibini Anayasamızın 2 nei mad
desinde şekil ve ifadesini bulmuştur. Bir mem
lekette güven ve huzur ortamımın sağlanması 
için yargı sisteminin tam ve pürüzsüz bir şe
kilde çalışması lâzımdır. 

Daha fakültede iken hocalarımız bize ada
letin tecellilsi için şu üç unsurun bir arada bu
lunmasını söylemişlerdi; adalet tam olmalı, 
ucuz olmalı, çabuk olmalıidır. Bugün memleketi
mizde her yerde adaletin tam. ucuz ve çabuk 
olduğunu iddia etmek 'mümkün değildir. Bunun 
birçok sebepleri vardır. Kanaatimce en etkin 
unsur yargıç, ve yargıçla ilgili sorunlardır. Zira 
iyi yetişmiş, bilgili yargıç elinde adalet tam 
tecelli eder, iyi yetişmiiş yargıç davaları sürün
cemede bırakmaz, çabuk (karar 'Verir ve bu su
retle adalet çabuk yürür, ucuz olur. 

O halde yargıç 'Sorununun ele alınması evvel
emirde iyi yargıç yetiştirmek ilcin usul ve ted
birleri getirmek zorunluğn mevcuttur. Tecrübeli, 
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iyi yetişmiş yargı ela ranızm adedi gittikçe azal
maktadır. Çünkü, artık, yargıçlık cazip olmaktan 
çıkmış bir meslek haline gelmiştir. 

Bugün Türkiye'mizde en uzun sürede kaza
nılan meslek hâkimliktir. Bîr tıp talebesi 6 yıl-
lıik yüikselk ta.hisili.ni bitirdiği ıgün doktor olur, 
'dilerse hemen (muayenehane açar; bir veteriner, 
ziraat fakültesi, teknik fakültesi öğrencisi için 
durum aynıdır. Ancak, hukuk fakültesini ..bit i)-
ren bir öğrenci ne avukattır, ne ide hâkimidir. 
Hâkimlik bir kariyer mesleğidir. Elinde hukuk 
'diploması olan bir kimse hâlki.m olabilmek için 
bazı sınav ve stajlara taibi tutulmakta ve şart
ları yerine getirilmesi aranmaktadır. Bu itibarla 
fakülteye başladığı tarihten itibaren askerlik da
hil 8 yıl 6 ay, askerlik hariç 7 yıl sonra hâkim 
olabilmektedir. 

Hâkimden daima daha fazla iş, daha sürat
li karar, nıuıtlâk bir tarafsızlık, dürüstlük için
de kalması, özel yaşantısında dahi ölçülü ve dik
katli olması, hâsılı en tabiî olan birçok insanî 
halk ve heveslerinden, yaşayışından fedakârlık 
ve feragat etmesi istenmiştir. «Her külfettin 
karşısında ibir nilmetin bulunduğu, vermeden bir 
şeyin istenmeyeceği» kaideleri hâkimlerin ya
şantısında bozulmuş, daima hâkimden vermeden 
hak ve nasafet kaidelerine aykırı bir tarzda çok 
şeyler istenmiştir. Bunun neticesi olarak da yar
gıçlığa heves azalmış, mevcut kadrolar dokTuru-
laıma>mıştır. Halen 421 hâkim, 251 savcı, 314 hâ
kim adayı kadrosu boştur. Bu durum yargı 
sisteminin ağır çalışması neticesine varmıştır. 

Halen 2 milyon 100 binden fazla dava mah
kemelerde çözüm bdkleımeiktedir. İşlerin çokluğu 
Sebebiyle en basit davalar 2 sene ısünmekte, bir
çok ımera ve yayla davaları 25 - 30 seneden beri 
mahkmelerde çözüm beklemektedir. 

Hâkimlik mesleğinin cazip olması lâzımdır, 
adaletin idemin de ifade ettiğim gibi, taım ucuz 
ve çabuk bir şekilde yerine getirilmesi için şüp
hesiz birçok şartlar vardır. Ancak, benüm kanaa
tim, adaletin taım, ucuz ve çabuk olabilmesi için 
evvelâ hâkim sorunu, hâkilmlerle • ilgili sorun
ların çözümlenmesi lâzımdır. 

Bugün adalet, yangı sistemiyle ilgili sorunlar 
hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu sorunlar 
bugünlerde ortaya çılkmış değildir, yıllardan 
beri devam etmektedir. Ancak, işin acı tarafı 
şudur ki, parlamenterlerin bir çoğunun da hu-

I kuk mensubu olması, bir kısanının tatbikattan 
avukat olarak, hâkim olarak gelmiş olmasına 
rağmen birçok adalet sorunu Parlamentoda 
el'an çözüm beklemektedir. O halde bu sorun
ların ele alınması çözümlenmesi lâzımdır. 

Yargıçlarla ilgili sorunlarımızı Yüksek Hâ
kimler Kurulumuz bir tebliğinde şu şekilde 
önermiştir : 

Hâkimliğin cazip hale gettirilmesini demin 
ifade etmiştim. «Hâkimlik mesleğinün cazip 
hale getirilebilmesi için, alınması gerekli belli 
başlı tedbirler şunlardır. Hâkimler için konut 
yaptırılması.» 

Muhterem arkadaşlarım; gerçekten bu 
önelmlli bir sorundur. Hâkimlerimiz ağır şart
lar içerisinde vazife yapmaktadırlar. Bunlar
dan birisi bulundukları yerlerde rahat ve hu
zur içinde çalışabilecek konut teminidir. Taş
ralarda, küçük kazalarda konut temin etmesi 
zordur. Büyük yerlerde, vilâyetlerde konut 
çok pahalıdır. Bir hâkimin ev tutabilmesi için 

I belıkide bir yıllık icarını peşin vermesi ge
rekmektedir. Bir yıllık ica'r vererek ev tutması 

I birçok yargıçlarımız için mümkün olamamak
tadır. 

Bu iltlübarla, konut meselesinin ele alınması 
lâzımdır. Birçok kazalarımızda ka.ylnn4ka.mlar 
için, hatta bazı şirket mensupları, müdürler 
için konutlar, lojmanlar yapıldığı halde, her 
ne ise bugüne kadar konut yapılması hâkim
lerimiz içim ele alınmamıştır. 

I İkinci sorun, «İş güçlüğü riski ile eleman 
teminindeki güçlük tazminatının hâkim ve sav-

j cılara, bu sınıftan sayılanlara verilmesi.» De
nilebilir ki, hâkim temin etmek kolaydır, hu
kuk fakülteleri harıl harıl mevzun vermekte
dir. Buna rağmen demin de ifade ettiğim gibi 
hâkimlik kadrolarından Kir çoğu boştur. Hâ
kimlik çok çalışmak isteyen bir meslektir. Bi-
liyorisunuz, Türkiye'de mevzuat sık sık değıiş-
meıkıc, birçok kanunlar çıkmaktadır. Birçok 
içtihatlar vazedilmektedir. HâkirrJm, savcının 
bu içtihatları değişen mevzuatı iyi bilmelsli ve 
bunun için de ç'ok çalışması lâzımdır. Bu iti-

j barla, hâkimlik mesleği yıpratıcı, yorucu bir 
meslektir. Bu itibarla, Yüksek Hâkimler Kuru
lumuz böyle bir tedbiri de önermiştir. 

Maaş meselesi; gerçekten yargıç!arımız bu-
J gün maddî bakımdan tatmin edilme/inektedir. 
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1973 yılımla Bakanlar Kurulunun almış ol
duğu bir 'kararname bilahare iptal edildiği 
için yargıçlarımız ek ödeneklerden istifade 
edememektendir. Yargıçların maaş ve ödenek
lerini tanzim edecek bör kanun da elan çıkma
mıştır. Bu itibarla, Sayın Adalet Bakanımız
dan ricamız, bu kaimimin, hazırlık içinde ol
duğunu öğrenmiş bulunuyorum. Biran evvel 
Parlamentoya sevk edilerek kanunun çıkard
ım asıdır. 

üçüncü husus, maaş üstü ek gösterge ra
kam! arının artırılması. 

Oördüneüsü Emekli Sandığı Kanununda de-
ğeşiklik yapılarak itibari hizmet süresinde ve 
yıpranma tazminatından hâkimlerin faydalan
dırılması. 

Beşinci bulsusu, 19G1 Ana yayasına göre iki 
yıl içerisünde çıkarılması gereken; fakat hâlâ 
çıkarılmayan Hâkimler' Kanununun, demıin ifa
de ettliğim gibi çıkarılmasıdır. 

Aziz arkad a şiarım, adaletin tam, ucuz ve 
çabuk olabilmesi için hâkimlerin iyi yetiştiril
mesi, hâkimlerle ilgili birtakım sorunların ele 
alınması kâfi değildir. Hâkimler, zabıt kâtip-
leriyle beraber çalışır. Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunumuzda, Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanunumuzda bütün adlî tasarruflara 
zabıt kâtipleri de iştirak ederler, hatta zabıt
larda zalbıt kâtiplerinin de imzası bulunur. Tat-
Ibikatta çok şahit olmuşuzdur, ağır ceza mahke
melerinde dosyada zabıt kâtibinin imzası bu
lunmadığı için Yargitaya kadar gelmiştir, bir 
iki sene bekledikten sonra imza noksanlığı şe
fe ejbiyle tekrar dosya mahalline iade edilmiştir. 
Bugün zabıt kâtiplerimiz iyi yetiştirilememekte-
dir. Gelişigüzel usullerle imtihanlara talbi tutu
luyor ve hiçjbir eğitime talbi tutulmadan zalbıt kâ
tibi almıyor. Evvelemirde zabit kâtiplerine ve
rilen maaşlar kifaye'tsizdir. Bu itibarla maddî bir
takım sıkıntılar içinde bulunmaktadırlar. 

İkincisi, demin ifade ettiğim gibi eğitim gör
medikleri için meisidklerinin ehli değildir, bu iti-
Ibarla hâkime yardımcı olamamaktadırlar. Sayın 
Adalet Bakanımızdan istediğim tedbirler şun
lardır. 

Zalbıt kâtipleri alınırken evvelemirde zahit 
kâtibi olacak kimselerin bir okulda öğrenim gö
rerek alınması. Bilahare adlî komisvonlarm dene

timi altında bir eğitime talbi tutulması, şayet 
okul açılmadığı takdirde. 

Değerli arkadaşlarım, vaktim kısa olduğu için 
Ibir konuya daha te'nıais edeceğim. Adalet ve yar
ığı sistemimizin pürüzsüz yürüyeJbilımesi için yal
nız hâkimlerle, yargıçlarla ilgili sorunların hal
ledilmesi kâfi değil, birçok arkadaşlarım bazı 
konulara değindiler. Adalet reformunun, hukuk 
reformunun yapılması da şarttır. Tahmin ediyo
rum reform yapılması için, bazı kanunlarda de
ğişiklik yapılması için Bakanlıkta birtakım ha
zırlıklar var. Fakat bu hazırlıklar uzun yıllar
dan beri devam etmektedir. Bir türlü Parlamen
toya intikal etmemiştir. Meselâ, bir Medenî Ka
nunun hazırlanması için, değişikliğe talbi tutul
ması için, Medenî Kanunda bir reforlm yapılması 
için bir hazırlık varıdır; Fakat yıllardan beri 
devam eden bu hazırlık bir türlü netice bulma
mıştır. 

Benim kanaatim şudur: Bazı kanunlarımız 
yabancı memleketlerden alınmıştır, Türkiye' 
ııin bünyesine, Türk ört ve adetlerine, gelenek
lerine uygun değildir. Bunlardan birisi Medenî 
Kanunun bazı hükümleridir. Meselâ boşanmaya 
taallûk eden bazı hükümleri vardır. Hiç tatbi
kat imkânı bulamaz. Boşanma davaları bugün 
Türkiye'de gerçekten çok üzücü bir husustur. 
Boşanmak isteyen eşler yıllarca mahkeme kapıla
rında sürünürler, neticede birçokları boşanamaz. 
Kendi meslekî hayatımda şahit olmuşumdur. 
Boşanamaidıkları için bırakmışlardır, davayı. 
15 - 20 sene geçmiştir. Her iki taraf evlenmiş
lerdir ,çoluk - çocuk sahibi olmuşlardır. Neti
cede rızaen mahkemeye müracaat etmişler ve rı
za en boşanmışlardır. 

Bu itilbarla, Medenî Kanunun boşanmaya 
taallûk eden bölümünde günün şartlarına ihti
yaçlarına uygun birtakım değişikliklerin yapıl
ması için Bakanlığın bir hazırlık yapması ve sü
ratle Parlamentoya getirmesinde büyük fayda 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Adliye Bakanlığının 
(başta da ifade ettiğim gibi sorunları çok fazladır, 
çok yönlüdür. 10 dakika içerisinde bunu ifade 
etmek mümkün değildir. Müsaade ederseniz söz
lerimi topluyorum, biraz evvel de ifade etti
ğim gibi bu sorunlar bilinmektedir. 'Sayın Bakan 
bilmektedir, parlamenterler bilmektedir. Yalnız 
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tenkit, edilecek tarafı, sorunların çözülmesi için 
gerekli tedbirlerin almmamasıclır. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin memleketimize 
hayırlı olmasını diler, hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Kangal. 
Sayın Yılmaztürk. 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler; ben bir nebze 
adlî tıp müessesesine temas etmek istiyorum. O 
müessese içinde hizmet vermiş ve o müesseseden 
Cumhuriyet Senatosuna gelmiş bir arkadaşınız 
olarak Adalet Bakanlığı Bütçesi içerisinde Ada
let Bakanlığının geniş camiasının çalışmaları içe
risinde daima adlî tıp müessesesinin unu'tulmuş 
bir üvey evlât muamelesi gördüğünü seneler
den beri müşaıhade ediyoruz. 

Evvelâ bundan 50 sene önce bir gecede alel
acele reisinin de ertesi günü müesseseyi yerinde 
bulamadığı bir sürat ile, bugünkü yerine tıkıl
mış ve bir türlü bu bina güçlüğü önlenememiş; 
faika t senelerden beri üzerinde işleye işleye ham-
dolsun adlî tubbın bina meselesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi bünyesinde hallolmuş. İnşallah bu in
şaatın hızlandırılarak biran evvel müessesenin 
bina müşkilâtmın hallolması temennisi içinde
yim. Yalnız adlî tıp müesseesinin, yalnız bina de
ğildir sıkıntısı. Kadro olarak, personel olarak 40 
yıl evvelinin kadrolarıyle çalışmaktadır. Ayrıca, 
malûmunuz 6119 sayılı Kanuna göre, adlî tıp 
müessesesinde çalışan hekimler, kimyagerler ve 
mütehassıs elemanlar, dışarıda ayrı bir görev 
yapamazlar: Doktor doktorluğunu yapamaz, 
'kimyager bir lalboratuvar açamaz, vesair müte
hassıslar ihtisaslarıyle ilgili özel çalışma yapa
mazlar. Bu böyle olmakla beraber adlî tıp ca
miası, hâkim ve savcılar gibi ödenek, tazminat 
alırdı. 657 sayılı Personel Kanununun burada 
kabulünde bir hayli uğraştığımız halde, o günün 
Maliye Bakanı Sayın Mesut Erez'e bir türlü der
ilimizi anlatamadık. Çünkü adlî tıp mensupları, 
Tüılkiye'de 50 - 60 kişiyi geçmeyen bir zümre. Me
sele bir türlü ifade edilemedeğinden derhal taz
minatları kesildi. Ondan sonra kanunlarla birta
kım yan ödemelere gidildi. Fakat bu arada, bu 
şartlar içerisinde ne mütehassısları ve kıymetleri 
orada tutmak ve ne de bu ihtiyacı karşılamak 
için burs tahsis edilse dahi mütehassıs yetiştir
mek imkânı olmadı. Elbette ki ,bir taraftan ça

lışmasına mani olacaksınız, öbür taraftan da 
emsalleri seviyesinde bir tazminat ödemeyecek
siniz. Bu şartlarda orada mütehassıs elemanı tut
manın imkânı yoktu. Kaldı ki, adlî tıp müessese
sinin çıkarmış olduğu dosya hacmi itibariyle Tem
yizle kabili kıyastır; sayı itibariyle, şahsa düşen 
dosya adedi itibariyle. Onun için yeni ihtiyaç
lara göre süratle bir Adlî Tıp Kanununun geti
rilmesi gereğine inanıyoruz. Bundan önce de 
'Sayın Mumcuıoğlu zamanında da çalışmalar hız
landırıldı; fakat bir türlü Parlamentoya bu ka
nun sunulamadı, balkanlar seviyesinde imzada 
iken kaldı. 

Şimdi Sayın Başkandan istirham ediyorum. 
Bu, birtakım büyük kanunlar arasında, reform 
kanunları arasında ve büyük işler arasında yine 
Ibiziını Adlî Tıp Kanunu gürültüye gidecek ve 
çı'km ay a c ak mı?. 

Bu kanun çıkmadığı takdirde, diğer mües
seselerde olduğu gilbi Adalet Bakanlığında da ad
liyecinin vakayı değerlendirmede, nasıl ki hekim
ler teşhislerini lalboratuvar muayeneleriyle teyit 
ederlerse, adliyeci de kararını vermekte adlî tıp 
delilleriyle teyit ederek, dosyasını muhkem ha
line getirmek istiyor ve bundan dolayı bütün 
ımalhkemelerden adlî tıllibm mütalâası alınmak 
yoluna gidiliyor. Bundan dolayı iş hacmi tasav
vur edildiğinden çok fazladır. Bu demek oluyor 
ki, adlî tıp müessesesi, resmî bilirkişilik mües
sesesi olarak Edirne'den Hakkâri'ye kadar tek 
müessesedir. Bir defa bunu birkaç müessese ha
linde toplamak lâzım; Ankara'da, İstanbul'da ve 
belki başka bir yerde. Bunu yapmak için, bu mü
esseseyi genişletmek gayesiyle ilgili elemanlar 
için meslek cazip 'bir hale getirilip, ücret bakı
mından da tatmin edilmesi gerekir. 

Bu tutum ve bu zihniyet içerisinde bu resmî 
bilirkişililk müessesesi çalışamaz halde olur, atıl 
kaide kalır. Üstelik mahkemeler cihetteki adlî 
tıptan resmî bilirkişilik müessesesinden müta
lâayı alamadığı zaınıan özel bilirkişiliğe müracaat 
edecektir ve daha fazla bir ücret ödeyecektir. 

Şu kadarını arz edeyim. Bir zamanlar adlî 
t ıp müesesesimde bir şubenin müdürlüğünü mu
ayyen bir maaş ile ypan bir kişi bilâhare bu 
müesseseden ayrılıp, dışarıda olduğu zamanki ge
lirlerinin mukayesesini yaptım; 3 - 4 bin liraya 
adlî tıpta yaptığı işin karşılığında tamamen res
mî müesseseden uzak olarak ve özel bilirkişi 
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•olarak bu yüzlerce dosyayı çıkarırken aldığı pa
ranın zıddına, serbest halde iken bu paranın ay
da 3 - 5 misli para ile ve daha rahat ölçüler içe
risinde bilirkişiliğini devam ettirmektedir. Bu 
neyin delilidir?. 

O halde, resmî bilirkişilik, adlî tıp müesse
sesi, Adliye Bakanlığı ve tatbikatçı olan adli
yeci için ucuz bir müessesedir. Bu müesseseyi 
neden tahkim etmiyor, her bakımdan takviye et
miyoruz ela, bunun birkaç misli fiyatına daha pa
halı olarak: özel 'bilirkişiliğe müracaata mecbur 
Ikalıyoruz ? Bu da hayret olunacak bir nokta. Ta
sarrufu düşünüyoruz, bir takım reformları, ye
nilikleri düsünüyonız ve fakat hem davaların 
süratlendirilin esi bakımından; (çünkü adlî tıp 
müessesesinde bazı dosyalar 8 ay, bazı dosyalar 
bir sene cevap vermemektedir. Bunun sebebi, iş 
hacminin çokluğu ve elemanın bulunamatmasıdır) 
hem bina bakımından, hem ücret bakımından ve 
hem de bu elemanların yetiştirilmesi bakımından 
Bakanlığın artık ihtisasa ne kadar önem veril
mesi lâzım geldiği gereği üzerinde durarak, bu 
konuya, da eğilmesini istirham ediyorum. Hem 
memleket için yazık oluyor, hem mağdurlar için 
yazık oluyor, hem sanıkların fuuzli yere hapis
hanelerde beklemesi gibi birçok yönleriyle yazık 
olmaktadır. 

Bunu ancak içinden gelen, adlî tıp müesse
sesiyle ilgili olan, bizzat içinde bulunan kimse
ler bilebilir. Bunun dışındakiler meselenin işin 
bu derece vahamete vardığından haberdar olma
sına imikân yok. Günkü ben adlî tıpta iken bir 
cenazelerin muhafazası için buzdolabı meselesin
de defaat ile Bakanlıkta yazışmalar yaptığımız 
zaman bir de kalkıp Bakanlığa geldiğimiz va
kit, Bakanlığın ıbu levazım işlerine bakan şansl
ının, daha bizim talep ettiğimiz buzdolabının, in
sanların o.vde kullandığı buzdolabı olduğu zan-
nı ve zehabı içerisinde bulunduğunu müşahade 
•etlim ve hayret ettim. Cenazelerin yerde sürün
mesi yerine dolapta muhafaza edilmesi çok mü
him bir problemdir. Çünkü trafik kazası kimin, 
nerede, ne zaman başına geleceği malûm de
ğildir. Ecnebinin de başına geliyor, turistin de 
(başına geliyor, Allah muhafaza etsin parlamen
terin de başına geliyor, nihayet her türlü vatan
daşın da başına geliyor ve gideceği yer vaka ad
lîdir, adlî tıbbın buzluğunda muhafaza edilmesi 
lâzımdır, 

Biz orada hizmet görürken öyle anlar olur
du ki, dört kişilik dolap, bunun yanında 20 
tane cenaze yerlerde, mermerlerde sdbil halin
de tefessühten korumaya imikân yok, hatta müte-
fessih vaziyette kokusundan duramazlardı. Biz 
bir şey arz edeyim; biz içerideki kötü kokuyu 
bertaraf etmek için vantilatörleri çalıştırdığımız 
zaman Gülhane Barkının karşısındaki eski So
ğuk Çeşme Askerî Rüştiyesi binası olan o bina
nın etrafındaki kahveler ve evlerden vatandaş
lar kaçarlardı. Biz vantilatörleri çalıştırdığımız 
zaman kokudan civar kahvede olanlar oturamı-
yor. Demek ki mesele bu kadar feci. 

Bütçe Karma Blan Komisyonunda da bah
settiğim gibi, tekrarında şahsıma göre fayda 
umduğum, belki bir - iki dakika zamanınızı ala
cak bir konuyu arz edeceğim içim özür dile
rim. 

Demokratik rejimin temel unsuru, aslı ve 
özü Ana yasımıza göre kuvvetler ayrılığıdır. 
Şimdi, kuvvetler ayrılığı prensibi okluğuna 
'göre yargı organları ve yargı erkinin, teşriî 
organ ve teşriî erki kadar (Teşriî kuvvet) 
eşit ve yetkilerini doğrudan doğruya milletten 
aldığı lüzumuna inanmış durumdayız. Yıllar 

İşte bunun için diyoruz ki, adlî tıp süratle 
binaya kavuşmalıdır, adlî t ıp süratle kanununu, 
Parlamentodan geçirmelidir. Adlî tıp eaımiası 
mensupları süratle teçhizat bakımından, maaş 
ibakımından ve birçok bakımlardan teçhiz edil
melidir ki, resmî bilirkişilik müessesesi gereği ka
dar adliyecinin yardımcısı olabilsin ve süratle ka
rar vermelerine ve bu şekilde de mağdur olan 
vatandaşların mağduriyetinin izalesine faydalı 
olalım. 

Bütün bunları ilgili müesesenin ve bilhassa 
Sayın Bakanımızın dikkatini çemek için arz et
tim. Kendileri de o müeseseyi gitmiş, görmüşler. 
Onu memnuniyetle burada ifade edeyim. 

Yalnız, daima büyük işler arasında bu mües
sesenin kanunu ve meseleleri unutuluyor. Bunu 
istirham ediyorum ve bunun için söz aldım. Beni 
dinlemek lütfunda bulunduğunuzdan dolayı say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz-
türk. 

ıSayın Mehmet Feyyat, buyurunuz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkan, savın senatörler; 
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boyu bunun, tartışması yapıldı, aksine bir gö
rüş serdediilmeldi; Yüce Senato, Yüce Meclis
ler ve kamuoyu, barolar, bütün hukuk kurum
la rı buna iştirak etmiş durumda. 

Durum böyle iken, şimdd bu demokratik re
jimin manevî unsurudur. Bilhassa tutucu çev
relerden istirham ediyorum : Tutucuyuz ama, 
ben nedense bitmiyorum hep tutuculuk felse
fesi üzerine fikirlerimi mütalâa ediyorum. 

Tutuculukta manevî unsur gerek kişilikte 
olsun, kişi/de olsun, gerek Devlet hayatında 
lolsun önelmlidir, önonıLi yer alır ve öncelik 
tanır. Mademki Devletim temel unsuru Yüce 
Meclisler kadar önemli manevî unsuru teşkil 
ediyor; bu mahkeme temsilcileri kendisine eş
değer Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu 
bir bakanın emrindeki bir icracının taşrada 
yahut Ankara'da protokol mevzuatına göre 
karşılaştığı 'kamuyu gözönünkle bulunduralım. 
Bu bariz çelişkiyi görımeımck için hiçbir 'sebe]) 
yolktur. Bir Anayasa MaJhkenıesi, Yargıtay 
Başkam lığı, Uyuşmazlık Mahkemesi, Askerî 
Maihkeme Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığı 
ve üyelerimin Büyük Millet Meclisine karşı so-
ırınmlıı icranın emrinde, Bakanlar Kurulunun, 
hatta bir balkanın e'mrimde bir yöneticinin 
yargı eııkinin t emsilerle riiıne karşı davranışı 
ve tutumunu açık bir şekilde1 belirleyen Tür
kiye'de bir protokol mevzuatı yoktur. Bay
ram olur, 'karşılama olur, tören olur. Buna 
kamuoyu önem vcıür. Ama Türkiye'de gerek 
taşrada, gerekse Ankara'da olsun, sayın Ba
kanımızın, yahut da sayın İçişleri Bakanının 
enirinde ona karşıselâm duran bir kimse 
yargı organının temsilcilerine yakandan ba
kar. Bu itibarla, İçişleri Bakanına bağlı bir 
Protokol Genel Müdürünün hazırladığı, paraf 
ettiği ve bakanın da tebliğ olarak teşkilâtına 
gönderdiği kanun değerini taşımayan, tüzük 
değeri taşımayan bir basit vesika ile biz Ana
yasa Mahkemesi Başkanının, Yargıtay Başka
nının ve diğer mahkeme başkanlarının mera-
simlerdeki tutumunu, içimde bulunacağı sta
tüyü nasıl tayin edeJbilir? Bu büyük celişkeye 
'düşmememiz için Anayasaya saygılı, uygun bir 
protokol mevzuatı çıkarmak lâzımdır. Evvelâ 
manevî unsurdan başladı. 

İkme'lsi; yüce mahkemelerin bünyesinde 
Hakkâri'nin Şemdinli kazasından tutun da İs

tanbul'a, hatta Tekirdağ'a kadar sık sık ter-
filer okluğu için hâkimlerimizin ekserisi 
(birinci sınıfa gelmiş durumdadır ve her 
Ibirisıi Yüce Senatoya ve daka yüksek makam
lara lâyık beceri gücü olan kişiler olduğunu 
ıgö/Jönünde bulundurursak, bu yüksek zevata, 
bu işgücü, kabiliyeti, yeteneği fazla olan bu 
zevata verilen işin niteliğine bakalım : Bir ba
sit asayifc mahkemesinin yapacağı, genç bir 
hakim stajyerinin yapacağı basit bir zabıta 
olayının yıllar boyu ilk malhkemede, bilâhare 
Yargitaya gidip gelmesi, Ceza Muhakemeleri 
Usulünün, Hukuk Muhakemeleri Usulünün ağır 
işleyişi, ve bu düzemin bozukluğu aksaklığı, 
dolayısıyle adalet düzeninin bozukluğu aksak
lığı sebebiyle âdeta Yargıtayın bünyesi labo
rant tablilhanesi durumuna getirilmiştir. Ba
sit basit özel kanunlarla olsun, genel kanun
larla olsun bütün işler Yargitaya intikal etti
rilmekte. Danıştaym durumu da ayrıca yürek
ler acısı. Sebebi iptidai idare mahkemelerinin 
'bulunanayışı. Bu itibarla, Türk adliyesine, ye
teneğine, kudretine uygun iş tevdi edilme-
ımdkte bu bir. 

İkincisi; Türkiye'de kötü yönetimin so
nucu olarak, hatta acizliğinin bir sonucu ola
rak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
104 neü maddesi âdeta değerli hâkimlerimizi 
'birer rabot haline getirmiş ve gelişigüzel tu
tuklama -müessesesti rastgele işlemektedir ve 
kamuoyunda basit bir hadisede tutuklanma ol
madığı takdirde o hâkime veya talepte bulu
nan savcıya karşı bir anıtipati duyulmaktadır. 

Bu Adalet Bakanlığının yıllar boyu devanı 
cdegelen, alışılagelen klasik tutarsız tamimle
rinin, ikazlarının bir neJticesidir. 

Genç savcılara, «hemen tevkif talep edin de, 
hâkim varsın serbest bıraksın, sorumluluğu 
üzerine atın» denmesi bir sorumluluğu üzerle
rinden atma nemelâzımcılığının alışkanlığı yer
leştirilmiştir genç savcılarda. 

Şimdi, Türkiye'de bir asayiş mahkemesi ve
ya mani zabıtanın görevine müdahale edilmesi, 
basit bir suç işlemiş kimsenin uslanması 
için 3 - 5 gün hapiste tutulması gereksizdir. Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 neü 
mıaddesi, tutuklanmanın sebeplerini gayet açık 
olarak izah ve tespit etmiştir. Adalet Bakanın
dan istirhamımız: Cumhuriyet savcılarına her 
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olan biten hadisede tevkif talep edin gibi ta
mimlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bugünkü 
Anayasamızın çerçevesine tam uygun olmama
sına rağmen; fakat aynı espriyi zorlama ile 
taşıyabilen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun çok kısır ve çok ender tatbik edilmesinin 
önerilmesini istirham ederiz. 

Yakında Adana'nm bir ilçesinde şehit edilen 
değerli genç savcının da; bu alışanlığm vatan
daş, partici, partili üzerinde yarattığı bir infa-
aldir. Niçin tutuklanmadı? Çünkü, muhak
kak ki başka bir savcı ondan daha basit bir 
hadiseyi tutuklamıştır, tutuklanma talebinde 
bulunmuştur. Bu itibarla, tutuklanma müesse
sesinin bütün Türkiye'deki savcılar üzerinde 
yeknesak şekilde davranmaları, hadisenin, mu
hitin şartlarına, hadisenin mahiyetine ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa ruhuna uygun 
bir biçimde uygulamaları gerekir. 

Büyük hadiselerde rahmetli İsmet Paşa, Dev
letin kurucusu büyük İsmet Paşa bir irtica teh
likesinden bahsettiğıi gün otomatik olarak rutin 
olarak tevkif müesseseleri çalışmakta, elinde 
iki tane eski yazı kitap olsa, iki kişi bir araya 
gelip ibadet etse otomatikman tevkif edilirdi. 
Hadise şartları değişir, bir muhtıra verilir, ve
ya yine İsmet Paşa sol tehlikeden bahsettiği 
zaman hemen bütün sol yazarlar veya. benzer 
olaylarda otomatikman tevkif talepleri başlar
dı. Bu itibarla, Türk Adliyesinin, Türk hâki
minin ve hâkime olayları intikal ettirecek Cum
huriyet savcılarının Ankara'da Bizans oyunla-
î'iyle gününü gün edenlerin davranışına uyma
ması, memleketin genel güvenliği ile ilgili me
selelerde fevkalâde hallerde, (olağanüstü hal
lerde zaten örfî idare mahkemeleri vardır) 
bunun dışında 104 ncü maddenin uygulanma
sında gayet kısır davranmak gerekir. Çünkü 
vatandaşın özgürlüğü her şeyden üstündür. Fa
kir fukaraya acıyorsak, Mahmut Esat Boz-
kur'un nasitatmı dinliyorsak, jandarmanın dip
çiği altında basit bir suç için köyden nezarete. 
nezaretten, savcılığa, savcılıktan hâkime gön
dermeyelim. Hâkim serbest bıraktığı zaman. 
«yaşasın adalet» der; halbuki adalet karakolda 
yıkılmıştır. Adaletin binası o karakolda yıkıl
mıştır. Bu durumda var olasın teminatı coğ
rafya. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen bağlayı
nız. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi 
ikincisini söylüyorum Sayın Bakanım. 

Noterlik mevzuu çok önemlidir. Noterlik 
mevzuunun devletleştirilmesini, bilhassa taşrada 
noter muavinlerinin, başkâtiplerin kazançları 
bakımından. Devletin cihazlarıyle, binasında, 
tamamiyle Devletin yardımlarıyle bu işi gör
dükleri için, kendilerine yardım eden diğer 
personelle ortaklaşa bir statüye tabi tutulma
sını bilhassa istirham ederim. Çünkü, noter
lik bir âmme hizmetidir, manevî bir hizmet
tir. Adlî sicil manevî bakımdan tapu sicili ka
dar önemlidir. Bu kadar basit, önemli bir işin 
Devlet tarafından özel sektöre korporatif Ba
rolar Birliğine yaptırılarak kundurayı da Dev
letin bir kolhoz şirketi gibi yapması ne kadar 
çelişkidir? Sayın senatörler, bilhassa noterlik 
gibi önemli bir konunun tapu kadar önemli bir 
konunun artık devletleştirilmesi zaamnı gelmiş
tir. Bilhassa bunun üzerinde durulmasını has
saten istirham eder, saygılarımı sunarım. . 

BAŞKAN •— Sayın Senatörler, söz sırası Sa
yın Ali Oğuz'un. Ancak, saatin 19,00'a gelmesine 
beş dakika var. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Baş/kanım 
benimki çok kısa, 

BAŞKAN — Eğer arzu ederseniz buyuru
nuz. 

ALT OĞUZ (İstanbul) — 10 dakika var Sa
yın Başkanımı. 

BAŞKAN — Nasıl arzu ederseniz efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan 
nıuhtereım arkadaşlarım; Adliye Vekâletiyle il
gili bütçeyi müzakere ediyoruz. Ben, sözlerime 
büyüklerimizin bir sözü ile başlıyorum, «El adlî 
esasiil mülk» buyurıılmuş. Eğer bir ımül'küıı 
esası adalet olmazsa o mülkün bekası ve devamı 
'mümkün olmaz. 

Takdir edersiniz ki buradaki «mülk» sözü 
mülkiyet değil, doğrudan doğruya Devlettir, 
yani devletin esası adalettir. Eğer buna riayet 
edilmezse .bir milletin bekası, devamıı mümkün 
olamaz, ayakta kalamaz. Bu bakımdan halikı
mız buna da çok ehemmiyet vermiş, zaman za
man 'bunun aksayan taraflarımdan da şikâyet 
eden su sözlerini 'duyarız. «Allak hâkiıme, heki
me, muhtaç etmesin, onsuz da bırakmasın» der
ler. O bakımdan adalet müessesesi çok mühim 
bir müessese. Biz. muhterem Adalet Bakanımız-
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dan ve o müessesenin mümtaz idarecilerinden 
her şeyden evvel meselelerimizin üzerine çok 
eğilmelerini ve bu mühim müessesenin halkın ar
zuları istikametinde dertlerine deva olacak şe
kilde ıslah etmelerini ve yürütmelerini istirham 
ediyoruz. 

Muhterem senatörler, muhterem arkadaşlarım, 
bir bakanlığın yürütülmesi için bir çok müesse
seler kurmuşuz. «Adalet Bakanlığı merkez ku
ruluşu» diyoruz. «Mahkemeler diyoruz» «savcılık
lar» diyoruz, «icra iflâs daireleri, adlî tıp müesse
sesi, adlî tabipler, infaz ve ıslah müesseseleri» di
yoruz. Bunların adedini bu kadar daha artırsanız, 
eğer lâzım gelen tedbirleri alamazsanız bu mües
sesenin yürüdüğünü göremezsiniz. 

Arkadaşlarını birçok meşeleri dile getirdiler. 
«900 civarında hâkim noksan» dediler. Doğrudur. 
Hemen tedbirlerini almak gerektir. «Bir hâkime 
bin dosya düşüyor» dediler. Doğrudur. Hemen 
tedbirlerini almak lâzım. «Teşkilât Kanunu mü
him bir mesele» dediler. Hakikaten çıkarmak ve 
teşkilâtı muattal bırakmamak, yürütmek lâzım. 
«Hâkimlerin ödenekleri, hâkimlere lojman lâ
zım» dediler. Hakikaten gerçektir. Üzerine eğilip, 
süratle çıkarmak lâzım. «Adlî zabıta kurulmalı 
ve aksayan tarafları önlenmeli, tatbikata selâ
met kazandırılmalı» dediler. Doğrudur. «Malze
me noksan» dediler. Doğrudur; katılıyorum. «Ad
liye mektebi kurulmalıdır» dediler. Hakikaten 
doğru. «İcra kâtipleri de, mahkeme kâtipleri de 
zabıtları doğru dürüst tutamazlar, ıstılahlar da
hi bilemezler» dediler. «Adlî tıp kötürüm halde» 
dediler. Hakikaten meslekten gelmiş bir arkada
şınız olarak katılıyorum. Gönderdiğiniz dosyalar 
bir sene Adlî Tıp Müessesesinde yatar, hâkim
ler ümitlerini keserler, dosyayı geri celbederler, 
özel ehlivukuflara havale ederler. Hakikaten ger
çektir. «Usul kanunlarına sürat kazandırılmalı 
mahkemelerde davalar bir an evvel halledilmeli» 
dedik. Hakikaten gerçektir. Kanunlar memleke
tin ihtiyaçlarına göre düzenlenmeli ve ona göre 
elden geçirilmeli» denildi. Gerçektir. «İdarî ih
tilâflar mahkemeleri işgal ediyor, kendi bünyele
rinde meselelerini halletsinler diyoruz. Gerçektir. 

«İlk tahkikat lüzumsuzdur» diyen bir arka
daşım çok güzel izah etti. Hakikaten lüzumsuz. 
Mahkemelerin gecikmesine de sebebiyet veriyor. 
İcra. dairelerinin işleyişinden herkes müşteki. Ha

kikaten çok kötü bir şekilde çalışıyor. Sürat 
kazandırılmalı; gerçektir. 

«İstinaf mahkemeleri kurulmalı, Yargıtayın 
işi azalacaktır ve işlere sürat kazandıracaktır» 
denildi. Gerçektir. 

Yalnız muhterem kardeşlerim bunun yanın
da mevcut kanunların da elden geçirilmesi 
Adliye Vekâletinin en mühim vazifelerinden bi
ri olmalı. Memleketimizde bir kanunlar enflâs
yonu var. Bunların ayıklanması da Adliye Ve
kâletinin vazifesi olmalı. 

Ancak, hemen şunu izah etmek isterim ki ; 
bu ihtilâfların halli acaiba hangi tedbirlerle 

j mümkün olacak. Şu meselelerin (halli şu tenkit 
edilen veya temenni edilen şeylerin halli mese
lelere ışık tutacak ve onun haline medar ola
cak mı"? Benim kanaatim odur ki; evvelâ ba
taklıkların kurutulması ve Ibu tedbirlerin geti-

I rilmesi lâzım. Eğer bir memlekette ahlâk, fa-
I zilet, edep, haya ve hakka riayet, saygı geti-
| rilmişse siz mahkemeleri 10 misline çıkarın, şu 
I tedbirleri getirin, hâkimleri saraylarda otur-
I tun; bu işin üstünden gelemezsiniz ve hakkın-
I dan gelemezsiniz. 

Eğer ki içki, alabildiğine reklâm ediliyor da 
içkili yerler coğaltılıyorsa suçlar çoğalacaktır. 
Siz istediğiniz kadar mahkeme kurun, bu işi 
halledemezsiniz. 

Eğer kumar, kulüpler adı altında memle-
I ketin her tarafına yayılmışsa bu memleketin yu-
I karı kademesinde 'bulunan mümtaz insanlar da

hi oraya uğrayıp, ibüyük kumarları oynuyorlar-
sa siz muhakkak İki bu suçları azaltamayacak-
sınız. 

Müstethcen giyiniş ve görünüş devam ediyor
sa cinsi suçları azaltamayacaksmız. 

I Sinemalarda hırsızlık, foanka soygunu, eşki-
I ya övülüyor ve şekilleri tarif ediliyorsa, siz 
I suçları azaltamayacaksmız. İsterseniz mahkeme

leri 10 'misline çıkarınız. 
I Eğer (kabadayılık ve haraç müessesesini de

vanı ettiriyorsanız yine de bu işin (hakından ge
lem ey ec eksiniz. 

Gayrimeşru kazanç yollan teşvik ediliyor ve 
alabildiğine 'de sürdürülüyorsa, rüşvet alabildi
ğine devam ediyorsa, herkesin şikâyet ettiği Ibu 
işler devam ederse siz tedbirlerinizi ne kadar 
alırsanız alın muhterem arkadaşlar, bu işin ha-

l kından gelemezsiniz. 
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Bunun (bir tek çaresi var. Diyoruz ki; ada
let tam, ucuz ve çabuk olmalıdır; ama bu kö
tülükler devam ederse bu temennimizin hiçbir 
değeri olmayacaktır. Sözümü tekrar ediyorum. 
Bataklıkları kurutmazsa, bir arkadaşım gayet 
yerinde söyledi, «sivri sinekler üreyecektir, fe
lâketler devanı edecek.» dedi. Ne kadar tedbir 
alırsanız alın; 'hâkimleri saraylarda oturtun, 
lojmanlar temin edin, servis arabaları ile taşı

yın, adetlerini çoğaltın, her şeye bir mahke
me (kurun. Bunlar çaresizdir. Eğer şu tedbirleri 
almazsak; kötülükleri membaından, kaynağın
dan kesip önlemezsek bunların ibir yararı olma
yacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Saat 19,00'a gelmiştir. Saat 

20,00'de toplanmak üzere oturuma son veriyorum. 
Kapanma saati : 18,57 

•flff<&9^ 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN : Baskanvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : O. Nuri Canpolat (Konya), Bahriye üçok (Cumhurbafkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 55 nci Birle
şimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde şahısları 

adına altı sayın üye konuşmuş ve konu gereği 
kadar aydınlanmıştır. Müzakerenin yeterliği
ni arz ve teklif ederim. 

\Siirt Senatörü 
Süreyya öner 

BAŞKAN — 'Değerli arkadaşlarını, mensu-
ib oldukları siyasî parti grupları adına iki sayın 
arkadaşımız konuşmuştur. Kişisel olarak da al
tı sayın arkadaşımız konuşmuştur. Yeterlik 
önergesinin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

Sayın Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletveikili) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun değerli üyeleri; 

Bütçeler Hükümet icraatının hayat kaynağı
dır. Bu kaynağın imkânları üniteler arasında 
ne derece adaletle tevzi edilirse hükümetlerin 
başarısı o derece tatminkâr olur. 

1974 yılma kadar devam eden uygulamalar
da Adalet Bakanlığı daima Devlet bütçesinden 
en az yararlandırılan bir ünite olmuştur. Böy
lece, milletin dert kapısı olan adlî müesseselerr 

ve bu müesseselerde çalışan personel, devamlı 
şikâyet edilen kuruluş ve kişiler olmaktan kur
tulamamıştır. Şimdi sizlere bu müesseseleri ve 
bu müesseselerde çalışanların problemlerinden 
kısaca bahsetmek istiyorum : 

Adlî hizmetlerde sürat; vatandaşlarımızın 
adlî hizmetler açısından en fazla şikâyetçi oldu
ğu hususların başında mahkemelere intikal eden 
işlerin netieelendirilmesiııdeki gecikmedik. Yar
gıtay ve Yüksek Hâkimler Kurulunun verdiği 
raporlara göre her yıl açılan dava sayısı iki 
milyonun üstündedir. Bakanlığımızca tutulan 
istatistiklere göre, 1960 yılma oranla 1970'te iş 
hacminin artışı şöyledir : Müstakil ağır ceza 
mahkemelerinde c/c 41, müretteplerde % 39, as
liye cezada ff 46. asliye hukukta % 42, iş mah
kemelerinde c/r 256. topla basın mahkemelerin
de c/( 227, tapulama mahkemesinde % 282, icra 
tetkik mercilerinde c/c 97. 

Görülüyor ki, iş hacminin artışı gecikmede
ki temel nedendir. 

İşlerin uzamasında hâkimlerimizin yetenek
lilik durumu scnel bir faktör- olmamakla bera-

— 426 — 

file:///Siirt


C. Senatosu B : 55 5 . 5 . 1974 O : 3 

ber üzerinde çalıştığımız bir konudur. Öte yan
dan, tapu daireleri, nüfus idareleri ve PTT mü
essesesi yazılan yazıların cevaplandırılması ve
ya muhataba ulaştırılması açısından da gecik
melere sebebiyet vermekte ve bu müesseseler
deki gecikmeler bir adlî gecikme gibi görülmek
tedir. 

Cez-îi davalarında adlî zabıtanın mevcudol-
manıası, işlerin gereği veçhile ve süratle netice
lendirilmesini önleyen sebepler meyanındadır. 
Adlî zabıta konusunda bakanlığımızca üç ayrı 
tasarı hazırlanmış, bunlardan birine Maliye Ba
kanlığınca olumlu mütalâa verilmiştir. Ancak, 
İçişleri Bakanlığı ile tasarının bazı noktaları
nın aydınlığa kavuşturulması gerektiğinden her 
iki bakanlık yetkililerinden teşekkül eden bir 
komisyon, incelemelerini sürdürmekte, kısa za
manda sonuç alınmasına çalışılmaktadır. 

Personel meseleleri : Bakanlık personel me
selelerini iki acıdan ele almamız gerekmektedir. 

1. Hâkimler ve savcılar, 
2. Diğer yardımcı personel. 
Hâkimler ve savcılar : Bakanlığımız bünye

sindeki hâkim ve savcılarımızın kadro adedi 
4 770'dır, Yargıtay hariç. Halihazırda 421 hâ
kim, 25-3 savcı kadrosu miinhaldir. Bu rakam 
genel kadro sayısına oranla % 13 eksikliği gös
termektedir. Öte yandan beş yüz aday kadro
muzda 318 eksiğimiz vardır. 

Hukuk fakültelerinin bol bol mezun verme
sine rağmen İm kadroların neden boş olduğu 
üzerinde aylardan beri önemle durduğumuz bir 
konu olmuştur. Bugün için bu nedenleri aşağıda 
belirtilen noktalarda tespit etmiş ve bertaraf 
etme çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. 

1. Özellikle taşra teşkilâtında görev yapan 
hâkim ve savcılarımız, kendilerini terk edilmiş
lik havası içinde hissetmekte, bu yüzden bazıla
rında hizmet şevki zayıflamış bulunmaktadır. 
Bu havayı bertaraf edici moral çalışmaları ya
pılmakta, merkezle taşra teşkilâtı arasında sıkı 
bir işbirliği kurmak ve devam ettirmek araa-
eıyle bölge toplantıları düzenlenmektedir. 

2. Hâkim ve savcılarımız, en hayatî bir gö
revin hizmet çabasını sürdürürlerken, kendile
rine sağlanan malî imkân, diğer meslek erba
bına oranla çok düşük bir seviyede bulunmak
tadır. Bugün, iki senelik bir hâkimin eline ge
cen para, bekârca 1 050 lira iken. iki senelik bir 

avukatın eline geçen para en az 3 bin liradır. 
Bu şartlar altında bu meslekte çalışanları mes
lekte tutabilmek elbetteki güçtür. Bu gerçek
leri gözönünde tutarak % 40, % 50 oranında 
bir yan ödeme imkânı sağlayıcı kanun teklifi
mizi Başbakanlığa sunmuş bulunuyoruz. 

3. Özellikle mahrumiyet bölgelerinde görev 
yapan teşkilât mensuplarının, masa, sandalye, 
daktilo gibi araç ve gereç ihtiyaçları da son 
derece kifayetsizdir. Bu imkânlardan mahrum 
olan yerlere ihtiyaç duydukları araç ve gereç
lerin temini için bütçeye imkânlarımız ölçüsün
de ödenek konulmuştur. Bu ödeneklerin harcan
ması dikkatli bir uygulama ile sağlanacaktır. 

4. Lojman meselesi : Devlet memurları ara
sında lojman konusunda en fazla sıkıntı çeken 
elemanlar hâkimler ve savcılardır. Halk ile olan 
münasebetlerinde son derece ölçülü hareket et
mesi gereken bir hâkim ve savcı, tâyin edildiği 
yerde bir mesken temin edinceye kadar büyük 
akıntı çekmektedir. Bir hâkim için »mesken me
selesi iki açıdan söz konusudur. 

Birincisi; mesken Vardır kirası yüksektir; 
hatta demin de bir arkadaşımızın açıkça ifade 
ettiği gibi. bir senelik peşin talepleriyle karşı
laşılmaktadır. 

ikincisi, mesken yoktur. Hakkâri'de bir sav
cımız mesken bulamamış olmanın sıkıntısın]. 
Adliye, binasında bir odayı yatıp kal kına yeri 
olarak kullanmak suretiyle bertaraf etmeye ça
lışmaktadır. 

Maliye Bakanlığınca Devlet memurları için 
yaptırılan lojmanların tevzi ve tahsisi illerde 
vali, ilçelerde kaymakam başkanlığında idare
cilerden teşekkül eden heyet tarafından yapıl
makta. adliye mensuplarına da konut tahsisi bu 
heyetleriın kesin takdiri ile halledilmektedir. 
Adalet mensupları için müstakil konut yaptı
rılması teklifi, Devlet Planlama Teşkilâtınca 
uygun görülememiştir. 

'Üzülerek ifade edeyim ki, Türkiye'de Anka
ra Sar'aç'oğlu Mahallesi dışında adalet mensup
larına tahsis edilmiş konut yoktur. Bu konuda 
ilgililerle en kısa zamanda temasa geçerek, bir 
hal çaresi bulmaya, bu meslek mensuplarını 
bu açıdan da tatmin etmeye çalışacağız. 

&ize bir fitkir ümidiyle Adana'da Devlet loj
manlarının kimlere ve ne ölçüde tahsis edildi
ğini rakamlarla ifade etmek işitiyorum. Adana' 
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•da, Silâhlı Kuvvetlere 56 lojman, vali ve yar
dımcılarına 5 lojman, Özel İdare Müdürüne 1, 
Emniyet mensuplarına 23, Jandarma mensup
la nna 11. Maliye mensuplarına, 11, Millî Eği
tim mensuplarına 33, Ziraat mensuplarına 71, 
'-Sıtma Enstitüsü mensuplarına 2, DSİ mensup
larına 66, YSE'ye 15, ormancılara 28, Karayol
larına 2, üniversite mensuplarına 20, Cezaevi 
Müdürüne .1, bunun dışında hâkimlere savcılara 
tek lojman verilmemiştir arkadaşlar. İşte biz. 
bu mesele üzerinde hassasiyetle duracağız. 

5. •Anayasaanızın 144 ncü m'addesi gereğin
ce kurulan ve görev .yapan Yüksek Hâkimler 
Kurulunun disiplin cezalanın uygu! a ura sın da 
gerek kararların verilişi, gerekse kesin olusu, 
hâkimlerimizin şikâyetlerini mucip olmaktadır. 
Hâkimlerimizin haklarında verilmiş olan bu ka
rarlara Danıştay da veya bir başka kurulda iti
raz imkânına salıibolmaları kendilerini tedir
gin etmekte ve meslekten ayrılmalarına sebebi
yet vermektedir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ile yapılacak gö
rüşmeler neticesinde, bu güvensizliği bertaraf 
edici tedbirler aranacak ve oulunacaktır. 

(>. Mesleğe girişte askerlik hizmetinin ta
mamlanmış olamasının önşart olarak aranması, 
aday kadrolarındaki boşluğun başlıca nedeni
dir. Bunu beıtaraf edici kanun değişikliğini 
yukarıda belirttiğimiz tasarıda yapmış bulunu
yoruz. 

7. Mesleğin yoruculuğuna rağmen, yıpran
ma tazminatının olmayışı da, mesleğe olan rağ-
ıbeti azaltan bir faktördür. Emekli Sandığı Ka
nununda yapılması öngörülen değişiklik, yine 
yukarıda söz konusu kanun tasarısına dere edil
miştir. 

8. Keşif ücretlerinin düşüklüğü : Bir bi
lirkişinin en az 3Ö0 lira almış olduğu bir keşif
te, bir hâkime veya savcıya 10 liralık bir hak 
tanınması, meslek itibarını büyük ölçüde yara
lamakta, tehlikeli mahzurları tevlit etmektedir. 
Bu ücretin artırılması konusunda parlamento
da yapılan kanun teklifini Bakanlığımız des
teklemekle karar vermiştir. 

9. Bütün kamu kuruluşları bünyesinde ça
lışan personel için yeni yeni sosyal imkânlar te
min ederlerken, adlî teşkilâtta çalışan persone
lin yorgunluğunu giderici nitelikte sadece tek 
bir kampa, o da İmralı yarı açık cezaevinde dar 

bir sahada sahip oluşu, teşkilâtımız mensupla
rını tatmin açısından ne kadar kifayetsiz oldu
ğumuzu göstermektedir. Bu konuda da yeni 
imkâuların sağianmasına çalışılacaktır. 

'Hâkim ve savcılarımızın yetenekliliği : Bu 
günkü staj sisteminin kifayetsizliği, genellikle 
bilinen bir konudur. Bu kifayetsiz staja rağ-> 
men, stajını bitirenlerin küçük merkezlerde ve 
bağımsız olarak görev almaları o merkezlerde
ki adlî hizmetlerin gecikmesine ve tarafların 
hakkaniyet açısından tatminsizliğine sebebiyet 
ve; inektedir. Bu mahzuru bertaraf etmek, staj 
müessesesini tatminkâr bir hale getirmek için 
gerekli düzenleme çalışmaları yapılmakta, mes
lekî açıdan uygulama gücünü artırıcı akademik 
kuruluşlar tesi'si yollan araştırılmaktadır. 

Diğer yardımcı personel : Gerek adlî hiz
metlerin yürütücüsü olan hâkim ve savcıları
mızın ve gerekse mahkemelere işi düşen vatan
daşlarımızın şikâyetçi oldukları bir diğer önem
li konu, zabıt kâtipleri, başkâtipler ve icra me
murlarının durumlarıdır. Bu elemanların mesle
kî güçlerinin artırılması için 1964: yıında açılan 
kurs, yetersizlik sebebiyle daha sonraki yıllarda 
açılamamıştır. Bu elemanların yetşitirilmesi için 
meslek okulları açılması konusundaki teklifler, 
Bakanlığımızca incelenmektedir. Şimdilik Anka
ra Çocuk Islahevi sahası içinde inşasına başlanan 
eğitim binamız 1975 yılında ikmal edilinceye ka
dar, bölgelerde kurslar açılmak suretiyle kalifiy3 
eleman yetiştirme yoluna gidilecektir. 

Cezaevi müdürleri ve muhasiplerinin eğitil
mesi de, üzerinde hassasiyetle durduğumuz önem
li bir konudur, 1960 yılından bu güne kadar 96 
müdür ve hesap memuru yetiştirme, 152 kişi ise 
geliştirme kursuna tabi tutulmuştur. 

Baş gardiyan ve gardiyanların durumuna ge
lince; bunların hem eğitilmesi, hem de maddî 
imkânlarının ve sosyal yaşantılarının düzelen-
mesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Son 
çıkarılan kararname ile dereceleri yükseltilmiş, 
katsayı artırılmış, yan ödeme imkânları sağlan
mıştır. Meslekî açıdan 1960 yılından bugüne ka
dar 881 gardiyan kursa tabi tutulmuştur. 

Müesseselerin durumu : Adalet binaları; 
memleketimizde kamu hizmeti gören müesseseler 
içerisinde en fazla ihmale uğrayan yerler, ne ya
zık ki, adalet binalarıdır. İster müstakil olsun, is
ter Hükümet konakları içinde bulunsun gördük -
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leri hizmetin, şerefiyle mütenasip olmayan bir 
halde bulunuşlar], kapılarına veya odalarına 
asılmış «Adalet Mülkün Temelidir» sözünü sanki 
yaftada bırakmış gibidir. Bu konu, üzerinde has
sasiyetle durulması ve mutlaka halledilmesi gere
ken bir konudur. Bugüne kadar adalet binaları
nın yapımı hususunda Birinci ve İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma planlarında herhangi bir ilke ve 
tedbir öngörülmemiş, çalışmalar sadece idare bi
naları çerçevesinde yapılmıştır. 

1978 icra programında adalet binaları yapı
mı, bir m ast er plan a. bağlanmış, bu amaçla hazır
lanan program, Devlet Planlama Teşkilâtına ter
li edilmiş, 1974 yılından itibaren uygulamaya ge
çilmesi kararlaştırilmıştır. Bu plan gereğince 
Yargıtaya, bir blok yapılması, Adlî Tıp müesse
sesi ve muhtelif adalet binaları yapımı için 1974 
bütçesinde 17 milyon lira ödenek ayrılmıştır. 

Cezaevleri: Ülkemizde mevcut ceza tevkif ev
lerinin sayısı 639'dur. Bunların 37'si müşahede 
merkezi, 801 ağır ceza merkezi, 498'i ilçe ceza
evi, 3'ü çocuk cezaevi, 7'si açık cezaevi, 12'si yarı 
acık cezaevi, l'i çocuk ıslahevi, *2'si çocuk ceza ve 
ıslahevidir. 

Cezaevlerimizin infaz rejimi maalesef yeterli 
değildir. Mevcut cezaevlerimizin 210'u kiralıktır. 
Bunların 93'ü eski bina olup, kullanmaya elve
rişli değildir. Af Kanununun çıkmasından sonra 
mevcut cezaevlerini onarmak, düzenlemek, sadece 
ceza çekilen bir yer değil ıslah edici bir yuva 
haline getirmek için gerekli çalışmalar yapıla
caktır. Cezaevi inşaatlarında iklim şartları güz-
önünde tutulacak, cezaevi içinde hükümlü ve tu
tuklulara farklı rejim uygulanması yoluna gidi
lecektir. Mahkûmlar için yeterli nakil ödenekle
ri bütçeye konmuştur. Hastalık hallerinde teda
vi edilmeleri, hastaneye sevk edilmesi halinde 
muhafaza zorunluğu için hastanelerde özel kı
sımların ayrılması ama o iyi e Sağlık Bakanlığı ile 
koordinasyona, gidilmiş ve böylece daha insanî. 
şartlarla bakımları sağlanma hedefleri öngörül
müştür. 

İaşe bedellerine yapılmış olan ilâve gerçekte 
az olmakla beraber imkânsızlıklar nedeniyle kâfi 
görülmüş ve Af Kanunundan sonra cezaevlerin
deki hükümlü ve tutukluların sayısının azalması 
da nazarı dikkate alınarak bütçeye konulmuş 
olan bu ödeneğin yeteceği talimin edilmektedir. 
l lükümlürü ıslah, hem infaz sırasında, hem. in

fazdan. sonra Devletin görevidir. Bu nedenle, her iki 
safhada hükümlünün korunmasını sağlayıcı ka
nun teklifi; yani patronaj kanunu hazırlanmış, 
Meclise sevk edilmek için Başbakanlığa sunul
muştur. 

Adlî Tıp Müessesesi : 6119 sayılı Kanunla 
son şeklini alan bu müessese, yalnızca İstanbul'da 
faaliyet halindedir. Müessese hem eleman bakı
mından, hem teknik imkânlar açısından büyük bir 
sarsıntı geçirmektedir. Bu durum özellike ceza 
davalarında vatandaşların ve mahkemelerin şikâ
yetini mucip olmaktadır. Bu imkânsızlıklar nede
niyle raporlar geç verilmekte, bu gecikmeler yü
zünden hürriyetler tahdit edilmektedir. Mües
sesenin fizik şubesinde 1 200 dosya sırada bekle
mekte, bu servisteki kadroların münhal oluşu ne
deniyle aylardır dosya çıkmamaktaldır. Müessese
nin eleman ihtiyacını karşılamak için 16 Ağustos 
1972 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesiyle; 
başkan ve üyelere 1 400, şube müdürlerine 
1 000, adlî tabiplere 800, asistanlara 600 lira 
yan ödeme verildiği halde müracaat vâki olma
mıştır. Müesesesenin kişi hürriyetlerini tahdit 
eden işlemlerin hal mercii olması dol ayı siyi e ısla
hı için gerekli çalışmalar yoğunlaştırılmış, şu 
günlerde sözleşmeli eleman temini yoluna başvu
rulmuştur. Öte yandan 21 adlî tabip kadrosunun 
9'u doludur. Boş kadroların doldurulması için 
adlî tabiplerin sayılarının artırlması bakımın
dan eleman teminini güçleştiriri sabepler araş
tırılmakta, ihtisas imkânı sağlanması veya taz
minat gibi tedbirlerle bu tabipliklerin cazip hale 
getirilmesi düşünülmektedir. Elimizde Adlî Tıp 
Müessesesinin personel durumunu gösteren bir 
çizelge var burada mütehassıs kadrosu 52 olduğu 
halde şu arıda mevcut personel sayısı 25 kişidir. 

Adlî Teşkilât ve Kuruluş kanunları : Adlî 
hizmetlerin hem âdil, hem süratli olarak yürütül
mesi teşkilât ve görev kanunlarının eksiksiz ve 
ahenkli oluşuna bağlıdır. Bugün bu kanunların 
hem dağınık ve hemde kifayetsiz oluşları aşağıda 
belirtilen konularda hazırlık yapmayı zorunlu 
hale getirmiştir. 

1. Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanu
nu : Bakanlığımız daha hâlâ Adliye ve Mezaîıip 
Xezareti Nizamnamesi dahiliyesiyle yönetilmek
tedir. Gecen devre hazırlanan tasarı Meclislere 
sunulmuş, Millet Meclisi Genel Kuruluna intikal 
ettiği halde kadük olmuştur. Halen, üzerinde ya-
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pılan bazı değişikliklerden sonra tekrar yasama 
'Organlarına takdim olunmak üzere Başbakanlığa 
sunulacaktır. 

2. Genel Mahkemeler Kuruluş Kanunu, Çocuk 
Mahkemeleri Kanunu tasarıları hazırlanmakta 
olup, önümüzdeki dönemde keza Meclise sunula
caktır. 

3. İstinaf mahkemeleri konusu genel mah
kemeler kanununda ele alınacaktır. 

4. Mürettep ağır ceza mahkemelerinin müs
takil hale getirilmesi kadro imkânları dahilinde 
«ağlanmaya çalışılacaktır. 

5. Kanunda öngörülmüş olmakla beraber 
trafik mahkemelerinin halen kurulamamış olma
sının nedeni keza kadro yetersizliğidir. 

6. Sorgu hâkimlikleri : Bu hâkimliklerin do-
layısiyle ilk tahkikatın kaldırılması konusu çok 
yönlü çalışmaları gerektirmektedir. Kaldırılması 
yolunda olduğu kadar, muhafaza edilmesi hak
kında da görüşler ağırlık basmaktadır. 

Kodifikasyon meselesi : Bugün gerek • tatbi
katçının ve gerekse vatandaşın en fazla şikâyetçi 
olduğu bir husus mevzuatın dağınıklığıdır. Ka
nunların sayısı 12 bini asmış, bunların içinde ce
zaî mevzuatla ilgili olanlar 7 bini geçmiştir. Bu 
durumda vatandaş için kanunu bilmemek maze
ret sayılmaz prensibi tahammül edilmez bir yük 
haline gelmiştir. Tatbikatçıların dahi bilemedik
leri kanunun hükümlerinden vatandaşı sorumlu 
tutmak hukuk devletinin itibarını zedelemekte
dir. Bu nedenle bir yandan dağınık mevzuatı 
toplayıcı, öte yandan vatandaşları özellikle cezaî 
mevzuat açısından aydınlatıcı çalışmaların za
manı gelmiş geçmektedir. Halen Başbakanlığa 
bağlı Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğü 
sadece mevcut mevzuatın muhafazasını, yayımı
nı ve sistematiğini yapmakla meşguldür. Zorun
lu hale gelen kodifikasyon çalışmaları konusun
da iki görüş ortaya atılmıştır. 

Birincisi. Modifikasyon işinin Başbakanlığa 
bağlı bir kurula verilmesi; 

İkincisi ise, Adalet Bakanlığı (bünyesinde, bu 
iş için tesis edilecek bir genel müdürlüğe veya 
kurula verilmesi. 

Biz Adalet Bakanlığı olarak bu ikinci görüşe 
taraftarız. 

Araç ve gereç problemi': Bugün adlî hizmet
lerin yapıldığı yerler masa, sandalye, daiktilo ve 
çelip dolap bakımından da ihtiyaç içinde kıvra-

j ııan yerlerdir. Yerinde tespit metodu uygulana
rak bu ihtiyaçların süratle giderilmesine çalışıl
maktadır. Binlerce daktilo makinesinin hizmette 
(kullanıldığı bir teşkilâtta, teknik tamir atölyele
rinin bulunmaması büyük bir eksikliktir. Her se
ne bozulan daktiloların tamiri için harcanan pa
ralar büyük yekûn tutmakta ve tamir edilen dak
tilolar da çok defa işe varamamaktadır. Bu ne
denle bazı bölgelerde Bakanlık bünyesinde teknik 
tamir atelyelerinin kurulması yoluna gidilecek, 
böylece geniş çapta bir tasarruf sağlanacaktır. 
Hâkimlerimize cüppeleri meslek şânma lâyık şe
kilde dikilmiş olarak temin edilecektir. 

Adlî hizmetin süratini temin edici faktörler
den biri olarak vasıta ihtiyacının sağlanmasını 
gerekli görüyoruz. Bugün keşif yerine gidecek 
savcı vasıta bulmakta sıkıntı çekerken, bazı böl-

j gesel kuruluşlarda vasıta bolluğu dikkati çekmek
tedir. Bu amaçla bu seneki bütçeye bir başlan
gıç olarak 10 vasıta temini için ödenek konulmuş 
bulunmaktadır. 

Sayın Başkan ve değerli senatörler, Bakanlı
ğımız 1974 yılı bütçesi, Bütçe Komisyonunda 
1 353 970 000 lira olarak bağlanmıştır. Bu ha
liyle geçen seneki bütçeden 340 milyon civarında 
bir fazlalık göstermektedir. Bu artışın nedenleri
ni kısaca şöyle özetleyebiliriz: 

Birincisi : 1 591 adet seçim büroları için per
sonel karosu ihdas edilmiştir. 

I İkincisi : 1973 yılı ortasında hâkim, savcı ve 
kâtip olarak alman kadrolar yine bu fazlalıkta 
âmil olmuştur. 

Üçüncüsü : İnfaz müesseselerinde özellikle 
gardiyan kadrolarının artırılması bunda müessir 
olmuştur. 

Dördüncüsü : Gösterge rakamının ve katsa
yının değiştirilmesi bir âmil olmuştur. 

Beşincisi : İaşe bedellerine yapılan değişiklik. 
Altıncısı : Devlet Güvenlik Mahkemeleri bina 

i ve lojman kiraları. 
Yedincisi : Yatırım bütçemizdeki 38 milyon 

liralık artıştır. 
Bakanlığımız bütçesi üzerinde konuşan pek 

değerli senatörler fikirleriyle bazı açılardan biz
lere yapmamız gereken hizmetlere yeni hedefler 
göstermişlerdir. Bunlar tespit edilmiştir ve bu 
tespit edilen konular da nazarı dikkate alınarak 

I bundan böyle yapacağımız çalışmalarda, değer-
j lendirilmesi yoluna gidilecektir, 
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Değerli hatipler konuşmaları sırasında, şu 
anda cevaplandırılmasını gerekli gördüğümüz 
bazı konulara da temas ettiler. 

Sayın (Sabahattin Orhon, 20 Temmuz ile 5 
Eylül arasındaki adlî tatilin amacını izah ede
rek, hu adlî tatilden şehirdekilerin istifadeleri
nin gerekçesiz kaldığını izah ettiler. Bu, tabia-
tiyle üzerinde duracağımız ibir konudur. 

Öte yandan Sayın Kemal Turgut, suçüstü 
ödeneklerinin kifayetsiz olduğunu belirttiler. 
Hakikaten bizim de tespitlerimiz hu noktada
dır. Yalnız, hundan böyle suçüstü ödenekleri üç 
ayda bir gönderilmektedir; yani bugünkü sis
temde de aynı şelkilde gönderilmesine devam 
edilecek ve fakat gönderildiği zaman da ilgi
lilere, hu suçüstü ödeneklerinde herhangi (bir 
eksilme söz konusu olduğu zaman ödenekler 
bitmeden önce hize haber vermeleri lüzumu da 
belirtilecektir, hu zaten helirtilmektedir. 

Yine Sayın Kemal Turgut, 163 ncü madde
ye açıklık getirilmesi lüzumuna işaret ettiler, 
Fikir ve Vicdan Hürriyeti Kanununda bu feo-
nuda gerekli açıMığı bulacaklardır. 

Sayın selefimiz Hayri Mumcuoğlu Bey, özel
likle Tufahbeyli savcısı adlî şehit Müfit Sivri-
tepe'nin suikaste uğraması dolayısıyle Adalet 
Bakanlığı olarak gerekli hassasiyeti gösterme
diğimizi ifade buyurdular. Biz bu hadiseye mut
tali 'olduktan sonra ne gibi çalışmalar yaptığı
mız yüksek huzurlarınızda belirtmekte fayda 
mülâhaza ediyorum. 

Yaralanma hadisesi hize intikal ettirilir et
tirilmez, en yakın Devlet hastanesine nakli ko
nusunda emir verilmiş ve müteveffa arkadaşı
mız derhal Kayseri Devlet Hastanesi?] e nakle
dilmiştir. Kayseri Devlet Hastanesindeki teknik 
imkânsızlıklar nedej'.iyle yine bize, Ankara'ya 
nakledilmesinde zaruret olduğu haher verilme-
ısi üzerine, bizzat Hava Kuvvetleri Kumandanı 
•Sayın Alpkaya'ya, gecenin saat 11,00'inde tele
fon ettim, kendisi derhal bir askerî uçak tahsis 
etti ve Müfit Sivritepe ağır yaralı bir halde bu 
uçaikla Etimesgut Havaalanına getirilmiş ve yi
ne Bakanlığımızca, oradan, temin edilen ambu
lansla süratle Tıp Fakültesi Hastanesine sevke-
dilmiştir; fakat hazırlanan hu amhulansm ora
da hulunması ve hastaneye sev'kedilımesi hiçhir 
işe yaramamış Çünkü, müteveffa Müfit Sivri-
tepe, daha uçakta iken (gözlerini hayata yum

muştu. Ertesi gün hastaneye Bakanlar Kurulu 
toplantısından ayrıhuak bizzat gitmiş, eşini te
selli etmiş, hâkim arkadaşım teselli etmiş, ora
daki teçhiz ve tekvinde bizzat bulunmuş ve 
onun arkadaşından Türk Bayrağına sarılan ta-
hutun, Adalet Bakanlığı binası önüne getiril
mesini istemiş ve aynı şekilde bu tabut Adalet 
Bakanlığı binası önüne getirilmiş, Bakanlığımı
zın binası önünde genç arkadaşımız için mera
sim yapılmış ve kendisi İstanbul'a defnedilmek 
üzere yola çıkarılmıştır. Öte yandan ertesi gün, 
İstanhul'da kılınacak cenaze namazına iştirak 
etmek üzere, Bakanlığımızdan müsteşar muavi
nimiz görevlendirilerek gitmiştir. Esasen, bi
zim bizzat orada bulunamayışımızın nedeni, ge
rek komisyonlarda af kanunlarının görüşülmesi, 
müzakere edilmesi ve gerekse bütçemizin görü
şülmesi zaruretidir. Yüksek malumlarınız oldu
ğu üzere bütçemizin görüşülmesi, dünkü prog
ram çerçevesindeydi. 

Sayın Mumcuoğlu, kendileri Adalet Bakanı 
olsalardı derhal hadisenin okluğu yere giderek, 
•Cumhuriyet savcılarına veya savcısına yapılan 
bu suikasti orada tel'in edebileceğini veya et
mek arzusunu şu anda duyduğunu belirttiler. 
Şunu hemen ortaya koymak lâzım; acaba ben 
bir Adalet Bakanı olarak kalkıp oraya gitsey-
dim, hakkında tahkikata geçilmiş olunan bir ko
nuda Adalete tesir etmek ıgibi bir zehap uyan
mış olmaz mıydı ? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bravo. 
ADALET BAKAM ŞEVKET KAZAN (De

vamla) — Ve yine Sayın Mumcuoğlu, cezaev
lerinde iaşe bedeli olarak bugün için öngörülen 
350 'kuruşun az olduğunu belirttiler. Biz de gö
rüşlerine aynen katılıyoruz. Bu bedel azdır; fa
kat hu imkânları cezaevlerinin tahliyelerden 
sonra boşalmasını da nazarı dikkate almak su
retiyle artırmak istikametinde birtakım çareler 
araştırmaya gayret edeceğiz. 

Sayın Kâzım Kangal, zahit kâtiplerinin ye
tiştirilmesi konusunda, 'okul veya kur? eğiti
mine tabi tutulmalarını temenni etmişlerdi. 
Okul için son derece âcil olan hu meseleye okul 
yoluyle çare bulmak, biraz gecikmek olur. Bu 
bakımdan Bakanlığımızda bilhassa Millî Eğitim 
Bakanlığının Halk Eğitim Merkeziyle işbirliği 
yapılmak suretiyle zabıt kâtibi, icra memuru ye
tiştirmek konusunda kurslar açılacak ve müm-
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kün olduğu kadar liyakatli yardımcı personel 
yetiştirilmesi çalışmaları sürdürülecektir. 

.Medenî kanunla ilgili değişikliklere temas et
tiler: Göreve başladığımız gün Bakanlığımızda 
daha önceki yıllar içinde yapılan bir çalışma 
neticesinde hazırlanmış bir Medenî kanun ta
sarısını gördüm, inceledim; fakat bu inceleme 
neticesinde yeni 'baştan gözden geçirilmesinde 
fayda mülâhaza ettik. Bunun yanında âcil ola
rak halledilmesi lâzım gelen hususlardan biri. 
özellikle aile müessesesi içerisinde boşanma mü-
esseesinin durumuydu. Bu durumla alâkalı ola
rak. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüzde bir 
komisyon kuruldu. Bu komisyon, çalışmalarını 
şu günlerde neticelendirmek üzeredir. Medenî 
Kanunumuzda aile hukukunda, bilhassa boşan
ma müessesesine millî bünyemize uygun kolay
lıkları sağlayacak hükümler yakında Meclise 
seMkedilecektir. 

Sayın Mehmet Feyyat, hâkimler için proto
kol mevzuu üzerinde durdu. Hakikaten bu ko
nu, .bugünlerde üzerinde 'bizim de durduğumuz 
'biı- konudur. Bugün illerde resmî merasimlerde, 
millî bayramlarda baro başkanı bile hâkimin 
önünde yürümektedir'. Bu, içler acısı bir gerçek
tir. Bunu inşallah en kısa zamanda mesleğin şa
nına lâyik bir statüye kavuşturacağız. 

Yine Sayın Feyyat, Ceza .Muhakemeleri 
T'sulu Kanununun 104 ncü madesindeki uygu
lama üzerinde durduıar ve Bakanlığımızca sav
cılara hemen hemen her hadisede tevkil' tale-
betmeleri konusunda genelgeler göııderîldiğin-
•deıı 'bahsettiler. Ben. Bakan olduktan sonra, 
böyle !bir genelge 'gönderilmedi. Arkadaşlarımı
za. sorduğum zaman, benden evvelki selefleri
mizin de böyle bir gonelge göndermedikleri ifa
de edildi. Bizim, olu/ olmaz hadiselerde vatan
daşların tevkifini talebetmomiz şöyle dursun, 
148 nci maddenin 3 ncü fıkrasında, dava ika
mesi için Adalet Bakanlığına talima; yetkisi 
verildiği halde -bendeniz -bugüne kadar bu yet
kimi hiçbir savcıya müteveccih olarak kullan
mış değilim. 

Yine Sayın Fcyy-it. noterlik müesseselerinin 
devletleştiril m eşinde u bahsettiler. 3456 sayılı 
Noterlik Kanunu ilga olunmuş ve 5 Mayıs 1972 
tarihindi' yürürlüğe giren Noterlik Kanunu ile 
noterlikler meslek haline getirilmiş, staj ihdas 
olunmuş, noterlik işlemleri İslah olunmuş, noter

likler sınıflandırılmış ve kamu kurumu niteli
ğinde mesleik kuruluşu olan Türkiye Noterler 
Birliği tesis olunmuştur. Ücretlerini, dört yıl
da bir tespit edilen noterlik ücret tarifesine 
göre allılar. Devletleştirilmesi, memuriyet ha
line getirilmesi, henüz yeni çıkarılmış olan bu 
kanunun tatibikatmdaki mahzurlar lâyiki veç
hile görülemediği için düşünülmemektedir, ama 
ileride bazı mahzurları açık: seçik bir şekilde or
taya çıkarsa elbeteki bu müessesenin dejenere 
olmasına imkân vermeyecektir Bakanlığımız. 

Sayın. Başkan, değerli senatörler. Adalet Ba
kanlığının gerek personel durum, gerek mües
sese durumu, gerekse yardımcı personel duru
mu sorunlarını, problemlerini yüksek huzurla
rınızda açıklamış 'bulunuyorum. 

Bütün bu problemlerin, meselelerin halledil
mesi, Adalet Bakanlığının bu problemlerinin 
neticede bir hal çaresine bağlanması cihetteki 
maddî imkânlarla mümkün olacak bir • husus
tur. 

Bu seneki bütçemiz 1 354 000 000 liralık bir 
meblâğ ile, Ihımdan evvelki senelere nispetle 
340 milyon liralık bir fazlalık göstermekle be
raber, yine de (kifayetsizdir. Önümüzdeki yıl. 
Adalet Bakanlığı Bütçesini, bu meseleleri. 
problemleri en kısa zamanda ve en kesin şekil
de halledecek daha yüksek meblâğdı bir bütçe 
olarak huzurlarınıza getireceğiz. Bugün, bu 
sene için öngörülen 340 milyon lira fazla ile 
1 354 000 000 liralık bütçemizi tasvibetmenizi 
Adalet Bakanlığı camiamız adına istirham eder 
hepinize saygı ve hürmetlerimi, sevgilerimi arz 
ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Adalet 
Bakanı. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Son söz üzerinde söz rica ediyorum. Saygıla

rımla. 
Kırşehir 

Halil Özmen 

BAŞKAN —• Değerli arkadaşlarım, yeterlik 
önergesi verilmiş ve .kabul olunmuştur. Son 
söz üyenindir. Sırada adı kayıtlı arkadaşımız 
Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu'dur. Sayın Kal-
palklıoğlırL. Yoklar. Sayın Halil Özmen, buyu
runuz efendim. 
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HALİL ÖZMEX (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Konfüçyüz adındaki düşünür Milâttan 3000 
yıl önce «Adalet bir kutup yıldızıdır, daima ye
rinde durur; diğer müesseseler de onun etrafın
da'bir güneşmişcesiııe dönerler, ona büyük say
gı duyarlar» diyor. Bu müessese 'bu kadar kıy
metli olduğuna g'öre ve bizim ona verdiğimiz 
değer hükmü de .çök sonsuz olduğuna g'öre, son 
zamanlarda adliyemize karşı, adalet mekaniz
mamıza karşı bazı şeyleri neden dolayı esirge
diğimize, mesleğin içinde yetişmiş yüreği yara
lı bir arkadaşınız olarak üzülüyorum. 

Arkadaşlar, keşif yerine giden muhterem 
hâkim .10 lira, onun yanında giden kâtibi 666 
kuruş, onun (tayin ettiği bilirkişi ise. 100 - 150-
200 lira harcırah alır. Yüce Heyetinizden rica 
ediyorum; milâttan 3000 sene önce yaşamış Kon-
füçyüs'ten daiha .mı geriyiz biz? Bu arkadaşları
mızla alay etmeye bizim hakkımız var mı? Han
gi devirdeyiz, hangi zamandayız? Dünya millet
leri aya gitti, ayı fethettiler, biz hâlâ bizim 
••mukadderatımızla oynayan hâkime, «Adalet 
mülkün temelidir» vecizesini yazdığımız halde, 
10 lira harcırah, kâtibine de 666 kuruş veriyo
ruz. Bunu 'ben, sayın Hükümete. Sayın Adalet 
Bakanımıza, :Sâym Komisyon Başkanına ve çok 
değerli arkadaşlarıma arz ediyorum. Bilseniz, 
içinden geldiğimiz için yüreğimiz bu bakımdan 
yaralıdır. 

İkinci 'büyük mesele; tazminatlar konusu
dur. İyi hatırlıyorum, xVllah rahmet eylesin, 
Ali Rıza Türel zamanında başlamıştım ben ve 
bu akşam terfi sürem doluyordu yarın sabah 
Artvin Yusufeli gibi yere telgrafla «Terfi et
tiniz» diye 'haber yollardı. Bu akşam terfi sü
rem doluyor, ben yarın sabah terfi ettiğimi öğ
reniyorum. Demek ki, idarî reform, zihinlerde 
reform bu (kadar önemlidir, bu kadar mühim
dir. Hâkimlerimize tazminatı o zaman biz bu 
şartlar altında vermeye razı olduk ve bu şart
lar altında kabul ettik. Koııfüçyüz «Adalet ku
tup yıldızıdır, bütün müesseseler onun etrafın
da döner» diyor. Şu hakle, bugün adliye nere
de, diğer müesseseler, nerede; içinde olanlar bu
nu çok iyi bilirler. Ziraat teknisyeni hâkim ka
dar vazife göremez, onun kadar gezemez, onun 
'kadar gidemez; döner koltuklarda oturur, al
tında jeepi vardır, nöbet bekler; benim sayın 

savcım, bir vatandaşı vurulup ölmüştür, ona, 
jeep bulamadığı, suçüstü tahsisatı olmadığı için 
24 vsaat sonra yetişebilir; o da zorla yetişir. Bi
naenaleyh, arkadaşlar 'sizlerden rica ediyorum : 
Eğer Türkiye'yi gelecek günlerde büyük saadet 
içinde görmek istiyorsanız, refah içinde gör
mek istiyorsanız, evvelâ adaleti çotk kuvvetli 
hale getirin. Adalet olmayan bir yerde düzen 
olmayan -bir yerde hiçbir şey beklemeyiniz. 
Eğer ölnıemişse kulakları çınlasın, ölmüşse Al
lah rahmet eylesin, değerli hocam Alman Ond. 
Prof. Hirşt «Düzen, düzen, düzen, diye, ada
let olmayan yerde hiçbir şey olamaz. Bunu bir 
gün gelecek göreceksiniz» diye bize her dersin
de söylerdi. Biz bunu gördük arkadaşlar, içimiz 
kanıyor, yaralıdır yüreğimiz ama, hen hâlâ ba
kıyorum çok değerli, genç, dinamik Bakan ar
kadaşım. «Evet arkadaşlar ben Hâkimler Ka
nununu 'bir hafta içinde getireceğim, Tazminat 
Kanununu bir hafta içinde getireceğim, Harcı
rah Kanununu yarın Yüce Meclislere sunaca
ğım» diyemiyor. 

Suçüstü tahsisatından bahsetti; ama ben si
ze daha da açıklayayım; arkadaşlar memleketi
mizin her tarafı aynı şartlar içinde değil: Bazı böl -
gol er, bazı ilçeler var ki oraya, mutlaka at veya 
katırla gidersiniz. Artvin - Yusufeli, Artvin-
Ardanuç, gibi. 

Tahsilimi yatılı olarak bitirdiğim için mes
lek hayatımda 8 sene mecburî hizmet verdim ve 
Artvin - Yusufeli'nde vazife gördüm. Ününü
ze ehliyetsiz 'bir kimsenin yaptığı bir zabıt va
rakası geliyor, 27 tane yaş ağacın kesildiği id
dia ediliyor. Zabıt varakası aksi sabit olunca
ya kadar muteber, ehliyetsiz bir insan yazmış. 
Hiç. tahsili olmayan 'birini getirip orman muha
faza memuru olarak getirip koymuşlar. Yüre
ğiniz yanıyor, aynı memleketin evlâdısınız. Ke
silen 27 tane yaş ağaç için vereceğiniz ceza bü
yük. Mutlaka keşif yapmak zarureti hasıl olu
yor. Nasıl gideceksiniz? Yok yok, iz yok. Katır
cı önde, siz katırın kuyruğundan tutacaksınız 
sizi o çekecek. 6 gün gideceksiniz beyler. 6 gün 
müddetle o köye gideceksiniz, 6 gün de gele
ceksiniz. Ben bunları yaşadım arkadaşlar. Gel
diğiniz zaman da suçüstü tahsisatı yok ki bi
raz evvel söylediğim gülünç durumdaki tahsi
satınızı alasınız. 

İkincisi; mahalline vardınız, incelediniz; yaş 
ağacı bırakınız kuru ağacı bulamıyorsunuz. Yas 
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ağaç artık yok; ama kuru ağacı bulamıyorsu
nuz. Bu zabıt varakasını nereden yaptı, hangi 
şartlar altında yaptı. O şartları ben bildiğim 
gibi çok değerli arkadaşlarım benden daha iyi 
biliyorlar. 

Beyler çok rica ediyorum, istirham ediyo
rum bunlar üzerine eğilebileceğimiz konulardır. 
Burada birbirimizin gırtlağına sarılmayalım. 
540 liraya memur çalıştırırdanız, hiçbir zaman 
işin içinden çıkamazsınız. Biz her şeyi bir ta
rafa bırakmalıyız, memleketin en önemli konu
larını burada modern çağın isteklerine göre ye
rine getirmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa şu tazminat 
konusunu, hâkimlerin şerefiyle, onların haysi
yetiyle münasip hale getirmenizi rica ediyorum, 
bu memleketin ayakta durmasını istiyorsanız. 

BAŞKAN — Sayın Özmen, iki dakikanız 
kaldı efendim. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Geçirdiğimiz 
ıgünler, yüreğimizdeki yaraları hâlâ iyi etme
miştir. İnanınız içinden yetişmiş bir arkadaşı
nız olarak şu anda dahi yüreğimden kan geli
yor. 

Ne diyorsunuz arkadaşlar sizi . . Adalet is
tiyorsunuz, düzen istiyorsunuz, hüküm istiyor
sunuz, size hükmü verecek hâkime sen bu şart
lar altında yaşayacaksın diyorsunuz, onun kâ
tibine 450 lira para veriyorsunuz. Nerede yata
cak, nerede yiyecek, o hâkim nasıl düşünecek? 
Bir hükmü verinceye kadar bir hafta, iki haf
ta düşüneceksiniz. Uykunuz yok, durağınız yok 
'beyler, kolay değil bu meseleler. 

Arkadaşlar, son olarak şunu söyleyeceğim, 
değerli Başkanımın ikazına uymaya mecburum; 
adalete, adalet müessesesine, hâkimine, savcısı
na nüfus planlamasmdald memur kadar kıymet 
veremezseniz bu memleket ileriye gitmez. 

Bir nüfus planlaması çıkarmışsınız geçen 
gün elimle iki tane şoför yakaladım beyler. Nü
fus planlaması diye yazıyor arabada. Hele du
run bakayım dedim. Vazife harici almışlar 
adamlar bol bol geziyorlar. Bu mudur memle
keti idare etmek, memleekt böyle mi idare edi
lecek? Ne vazifesi var, ne bir şeyi var, almış 
ilki tane arabayı gez babam gez. Onun için sar-
fedilen benzin bugün kaça çıktı? 

Arkadaşlar, her biriniz buraya -geldiniz Al
lah rızası için şuradan vatanın memleketin se
lâmeti için yemin ettiniz. Neme lâzım demeye

lim. Görelim, tutalım, yakalayalım. Bu resmî 
araba saltanatına son veremedik beyler. Benim 
hâkimim, benim savcım orada araba bekliyor, 
cinayete gidecek, Nüfus Planlamasından iki ta
ne memur, efendim YSE'den bir tane şoför ken
di hayatını, kendi sıhhatini 'kazanmak için sah
tekârlık yapıyor. Bunlara «on verelim arkadaş
lar. ıSizlerden rica ediyorum, istirham ediyorum. 
Adalet. Konfüçyüs'ün dediği gibi, «bir kutup 
yıldızıdır.» Ona kıymet vermezseniz size hiçbir 
kıymet verilmez. Bunu hilesiniz. 

Yüreğim yaralı olduğu için bunları söyle
meye mecbur oldum. Adalet Balkanından rica 
ediyorum, istirham ediyorum, adalet müessese
sini gülünç olmaktan kurtarsın. Hepinizi en de
rin saygılarımla selâmlarım. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Bayın Özmen. 
Sayın senatörler, bölümlere 'geçilmesini oy

larınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum; 

B) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 27 311 920 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 88 250 400 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etme
yenler... Kalbul edilmiştir. 

111 Yargılama işleri 967 415 280 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin eğitimi, ce
zalarının infazı ve tutuk
luların muhafazası 255 492 400 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 15 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin milletimize ve 
memleketimize uğurlu ve hayırlı olmasını dile
rim. 

A) YARGITAY BAŞKANLIĞI : 

BAŞKAN — Sıra Yargıtay Bütçesine gel
miştir. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Osman 
Albayrak söz almışlardır. Sayın Osman Albay
rak?... Yoklar. Gruplar adına söz alan yok. Şa
hısları adına söz alan arkadaşlarımız da yok. 
Sayın Adalet Bakanı konuşacak mısınız1? 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. Bölümleri okutuyo
rum. 

* " A) YARGITAY BAŞKANLIĞI 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 2 670 320 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 5 636 101 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme ve yargı hiz
metleri 48 719 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 450 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
ibul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yargıtay Başkanlığı Bütçesinin milletimize 
ve memleketimize uğurlu ve hayırlı olmasını dile
rle. 

C) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü, 

b) Jandarma Genel Komutanlığı : 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, sıra İçişleri 
Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine gelmiştir. 
Söz Adalet Partisi Grupu adına Sayın Vefa Poy-
raz'ındır. Sayın Poyraz buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA VEFA POYRAZ (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın senatörler; Gru-
pumuz adına İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı büt
çeleri üzerinde maruzatta buluna cağım. 

Bütçe görüşmeleri faydalı oluyor. Bu fayda
lı olma niteliğini Sayın İçişleri Bakanlığı yaptı
ğımız önerilere ve yapacağımız açıklamalara kıy
met verir, meselenin üzerine lâyıkı veçhile eğilir, 
'milletin sesine, Meclisin sesine lüzumu derecesin
de eğilir ise daha yararlı olur, harcadığımız za
man boşa gitmemiş olur. Bu maruzatını 'elbette 
genel anlamdadır, biz böyle bir muameleye ma
ruz kalacağımızı zannetmiyoruz; ama uzun süren 
Devlet hayatımızda zaman zaman bütçe görüşme
lerinden sonra, bütçe (kabul edildi, bu iş burada 
bi'tti, deyip işe devam edildiği ve Medislerin 
tenkitlerinin çoğu zaman yerine getirilmediği gö
rülmektedir. Birkaç yıllık Meclis zaibıtlan, bütçe 
zabıtları tetkik 'edilirse, benim bu maruzatımın 
haklılığı ortaya çıkar. 

Bakanlıklarda hükümetler değiştikçe bazı tek
nik ve millî seviyeli çalışmaların değişmemesi ge
rekir. Siyasî iktidarlar veya ortaklıklar gelirler, 
geldikleri usule göre de ayrılabilirler, gidebilir
ler. Bu bir temenni izharı değildir; atma talbia-
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tında, <meveudo!an bir iştir. Onun için bakanlık-
lar 'temel meseleleri Hükümet değişiklikleriyle 
İmlikte 'bir kenara bırakmamalı, millî seviyeli 
olan 'bu işleri 'bakanlık sonuna kadar götürmeli
dir. Bilhassa İçişleri Bakanlığının, temel hizmet 
Bakanlığı, «böyle olması icaibedcr. Çünkü, İçişleri 
Bakanlığının görevlerine 'baktığımız zaman 'bütün 
görevlerinin millî karakterli olduğunu ve devam
lılık arz etmesi lâzım geldiğini görüyoruz: 

Vurdun iç güvenliği ve asayişinden sorumlu-
dııi'. 

Sınır kıyı ve kara sularının muhafazası ve 
güvenliği, kaçakçılığın izlenmesi ve önlenmesin
den. sorumludur. 

Karayollarında trafiğin düzenlenmesi, kaza
ların önlenmesinden sorumludur. 

denet idarenin aksaksız çalışmasından sorum-
ludın1. 

Kalkınma planının başarı ile uygulanmasın
dan sorumludur. 

Mahallî idareleri güçlendirmek, geliştirmek, 
onlara rehberlik etmek vazifesindedir. 

Muhtemel savaş veya tabiî «âfetlere karşı ba
rışta ve önceden gerekli tedbirleri alarak can ve 
mal kaybını asgarî hadde indirmek vazifesinde-
dir. 

Nüfus işlerini gelişen sosyal icaplara uygun 
olarak yürütür. 

Bu ve bunun gibi hepsi millî karakterli ve de
vamlı] ı(k arz eden hizmetleri vardır. Onun için 
İçişleri Bakanlığı bir özel hususiyeti olan, özelli
ği olan bir Bakanlığımızdır. Bu millî seviyeli gö
revlerde anlaşmamız lâzım gelir. Bunları 'elbirliği 
ile devam ettirmemiz lâzım gelir. 

Bu sebeple sözlerimin basma tekrar intikal 
ediyorum. Bakanlık yetkilileri Meclislerin tenkit
lerine kulak vermeli, Beş V/ılhk Planın ve yıllık 
icra planlarının şaşmaz takipçisi olmalıdırlar. 

Burada 'bir hususu 'bilhassa tekrar tebarüz et
tirmek istiyorum. Böyle devamlılık arz eden 
millî karakterli görevleri ifa edebilmek için de 
hizmetlilerin, yetkililerin emniyet ve huzur içe
risinde çalışması ve yarınından emin olması icap 
eder. Buna diğer 'bir deyimle idarî emniyet diyo
ruz. İdarî emniyet Ibehemehal sağlanmalıdır. Bu 
güç isi, siyasî görüşleri, millî menfaatler potasın
da eriterek gerçekleştirmeliyiz. Siyasiler olarak 
Bakanlığın teknik politikasına saygılı olmalıyız. 
Yetkili yöneticiler de davalarına salı ip olmalıdır

lar. Bunda 'başarıya ulaşırsak memleket çok şey 
kazanıl'. . . . 

Bu sözlerimizin haiklılığını ispat için bir - iki 
örnek vermek lâzım gelirse; geçmiş yıllarda bü
tün siyasî partilerin müştereken üzerinde dur
dukları bazı konuların hâlâ halledilmemiş olduğu
nu görürüz, örneğin; Merkez valiliği müessesesi 
yararlı «bir şekle sokulamamışiır. Adlî zabıta, za
bıtadan 'hâlâ ayrılamamıştır. Personel Kanunun
da mülkî idare sınıfı rhdas edilememiştir. Mahal
lî idarelerin güçlendirilmesi sağlanamamıştır. Bun
ları birkaç misal olarak arz ettim. Bu misalleri 
devam ettirebilmek mümkündür. Bundan evvelki 
Meclisler, ıbıı konulara 'bütün siyasî partiler, müş
tereken temas etmişlerdir, birkaç yıldır temas 
edip gelmektedirler. Bu ve buna benzer işlerin dü
zenlenmesi hiç 'kuşkusuz Parlamento ile de ilgili
dir; ama kovalama görevi de Bakanlığındır. 

Biz, iktidardakiler in, «dediğim dedik,».muha
lefetin de, «her meselede karşısındayız» gibi bir 
davranış içinde ibulunmamasmı temin etmeye, 
kendi üzerimize düşeni yapmaya çalışıyor, karşı
nı ızdakil erden ele saygıyle bunu bekliyoruz. Biz, 
iyilikleri alkışlamaya 'hazır bir anlayışa sahibiz. 
Hükümetlerimizin icraatları âdil, tarafsız, huku
ka sıkı sıkıya 'bağlı kalırsa, bunu 'böyle görürsek 
alkışlarız. Partizanlık kimsenin işine yaramaya
caktır, uzun dönemde iktidarları hırpalar. Bu 
maruzatım da genel anlamdadır. 

Yiııdumuzun dışa karşı savunulmasında çoğu 
kez ırası] lıirleşiyorsak, iç güvenlik politikasında 
da bir ve beraber olmalıyız. 9 asırdır bu toprak
lar üzerinde yaşamış ve her karışını birlikte kan-
larıyle sulamış asil Türk Milletini, «Türk halk
la rı» diye bölmek isteyenlere, bölgecilik yapanla
ra karsı koymada (birleşmeliyiz. Aşırı akımlarla 
etken bizimde yapılacak .mücadelenin her bölü
münde, yasalara göre, yasakların takibinde mü-
samahasız olmalıyız. Anayasal temel hak ve hürri
yetlerin 'hiç 'birisi, insan hak AT hürriyetlerini 
kesmek için Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle 
kölünmezliğini bozmak için kullanılmamalıdır, 
kullanılmaya müsaade edilmemelidir. Dil, ırk, sı
nıf, din ve mezhep ayrımına dayanılarak, Cumhu
riyeti; millî, lâik, demokratik ve sosyal hukuk 
devleti niteliğinde bulunan Cumhuriyeti orta
dan kaldırmak isteyenlere karşı savaşmada Ters
leri Bakanlığı kesin ve sürekli ıbir tutum içinde 
olmalıdır. 
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Bakanlık güvenlik kuvvetlerimizi millî gü
vence lâyık -bir halde 'bulundurulmalıdır. Muha
lefet yapacağız diye, Hükümeti küçük düşürece
ğiz diye onlara çeşitli vesile ve 'biçimde tecavüz 
edenleri kimse unutmayacakt ı r . Biz, güvenlik kuv
vetlerine dün olduğu gibi bugün 'de saygı duyu
yor ve gelişmeleri 'için her tü r lü yardıma hazır 
bulunuyoruz. 

r çüncü Beş Yıllık P landa öngörüldüğü gibi 
idarî reform esasları içerisinde İçişleri Bakanlığı 
ve taşra teşkilâtı da gözden geçirilecektir. Bu
nun kir an evvel gerçekleştirilmesini istiyoruz. 
Başta, İller İdaresi Kanunu olmak üzere, Bakan
lığın ku yolda çeşitli hazırlıkları olduğunu bili
yoruz, k i r an evvel Meclislere gelmesini bekliyo
ruz. 

Özlük İşleri, İller İdaresi, Ma a llî İdareler Ge
nel Müdürlükleri , yur t ölçüsünde tesirli görevler 
verecek önemli hizmet birimleridir. Özlük işle
rinde sicil nıüessesesi herhalde ilmî bir araştır
maya tabi tu tu larak geliştirilmelidir, Geleneksel 
hissî kıymetlendirmelerden sicil müessesemizi kur
tarmamız ica'beder. Siyasî iktidar, ancak niteliğe 
erişmiş kişiler arasından tercihini yapmalıdır . 
Onun, bunun lâfıyle, «'bizim gibi düşünmüyor, 
•bizden değil» diye ne kadar kıymetli idareciye 
kıyıldığını hatırlarız. 

Devletin ve Hükümet in temsilcisi ve taşrada
ki bü tün Devlet kuruluşlarının âmiri olan valilik 
müessesesinin, istisnaî k i r m eni m* i yet oluşu espri
sine genellikle Ibağlı kalıyoruz. Bununla beraber, 
valiliğin pek zorunlu 'kalınmadıkça idare mesle
ğinden yetişenlere tevcihine taraftarız. Bunun dı
şındaki tu tum ve. beyanların meslek mensupları
nın morallerini bozduğunu müşahade ediyoruz. 
Başar ı ; isteksizlerle, üzgünlerle sağlanamaz. Va
lileri, İçişleri Bakanlığımız tayin etmez, inha 
eder. Bu sebeple, eı-ken beyanlara gerek ol m adi
li a, 'kailiyiz. Aksini düşünmek yüce makamların 
fonksiyonlarını inkâr anlamına gelir. 

Cumlıuriyeti koruma görevinde olan Sayın 
İçişleri Bakanımızın, Cumhuriyet in numara']ana
nı ayacağı hususundaki tepkiye uyum gösterme
sini memnunlukla karşıladık. Bu sene 50 nci yılı
nı kutladığımız ve Büyük Ata tü rk 'ün ölmez ema
neti Cumhuriyetimiz 'her sene *bir yas daha ala
rak; fakat devirlere ayrı lmadan ileleket devanı 
edecektir. «Yeni bir devir 'başladı» sözü, iddialı 
ve geçersizdir. 

Kaymakam nakil ve tayin Yönetmeliği, ehliyet 
ve dirayeti ikinci plana itmiş, kıdem esasını, hiz
met süresini öne almıştır. Bugüne kada ık i tatbi
kat. zararlı mı, yararl ı mı olmuştur.' Değerlim 
d irmeye ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. 

Personel yet iş t i rmeye ayrılan ödenekleri ca
ri harcama olarak görülüyoruz. 

En. büyük yatır ım ; insan yetişt irmeye, araş
t ı rmaya ve basım için avr ı lan para la r en büyük 
yat ı r ımlar . Bunlar ı cari hizmet dilimleri içeri
sinde görmek uygun değildir. 

Meslek mensuplarının eğitim, bilgi ve gör
gülerinin geliştirilmesine büyük önem verilme
lidir. Bu konuda ayrılan ödenekleri yetersiz bu
luyoruz. 

Fakül te lerden mezun olduktan i t ibaren va
tan sathına dağı la rak güçlerini cömertçe mille
timize harcayan asil Türk idarecisine zaman 
zaman katkıda bulunmaya mecburuz. 

Çeşitli il ve ilçe olma istekleri ve teklifleri 
bii' sonuca bağlanmalıdır . Gelişen yaygın hiz
met anlayışı ve geri kalmış yörelerin kalkındı
rılması esprisi içinde mevcut il ve ilçe adetleri 
gözden geçirilmelidir. 

Terlinden yeni. t a tb ika t la r ı çok zamanlar 
devam eden «uydukent.> ve «Köykent» lerin 
idareleri düşünülmelidir . Uydükent ler , örneğin 
İs tanbul 'da .1950'lerden itibaren Devlet eliyle 
gelişmeye başlamış. Levent, Ataköy, sonradan 
çeşitli illerde sosyal mesken malıVıh ri kurul
muştur . İs tanbul 'da (bizi Osnıanpasa ilçesi de 
bun la rdan biridir . 

Uydukent le r le gelişen mctrepol lcnı ı idaresi 
bugünkü mevzuat kuruluş ve kadrolar la yapıla
maz bir hale gelmiştir. 

Metropollerin idaresi hususunda I>;.kanlığı
mızın ciddî tetkiklerinin olduğunu biliyorum. 
Bu hususta yazılmış, hazır lanmış çalışmalar 
vardır . Metropoli ten hizmet birlikleri k a n u n u 
vaki t geçirilmeden Meclislere getirilmelidir. 

Grup köy merkezlerinin yeni terimi ile köy 
kent ler in idaresi de ileride mesele olur. Bu ne
denle kaldır ı lması düşünülen bucak müdür lük
lerinin t e k r a r d a n gözden geçirilmesi ve yeterl i 
ye tki salâhiyet ve teşkilâtla takviye edilmesi 
daha mı uygun olur meselesini Sayın Bakanlı
ğımızın kıymetl i uzmanları t ek ra r incelemeli
dirler. 

— 437 



C. Senatosu B : 55 5 . 5 . 1974 O : 3 

Mahallî idareler, birbirleri aleyhine güçsüz 
duruma gelmişlerdir. Belediyeleri güçlendire
lim derken, özel idareler büsbütün sıkıntıya 
girmiştir. Bina ye Arazi Vergisi Kanunu tatbi
katı sonucu, Hazinenin aldığı % 20'1'er büyük 
rakamdır; bunun büyük kısmının hiç olmazsa 
•% 15'inin özel idareye verilmesi önümüzdeki 
yıl bütçe hazırlıklarında Hükümetimizce ele 
alınmalıdır. Özel idareler bugünkü gelirleri ile 
fonksiyonlarını ifa edemeyen; fakat kırsal böl
gelere hitabetmeleri dolayısıyle çok lüzumlu 
olan hizmet kuruluşlarıdır. Türkiye'de nispeten 
•kırsal bölge mi gelişmiştir, şehirsel bölge mi da
ha fazla gelişmiştir meselesini gözönüıie alırsak 
kırsal bölgelere hizmet götürerek özel idarele
rin ne kadar güçlendirilmesi lâzımgeleceği hu
susunda hemen ittifaka varabiliriz. 

Belediyelere İçişleri Bakanlığı bütçesinden 
yardım için ödenek ayrıldığı halde, çoğu muh
taç durumdaki özel idarelere, bekçi aylıkları 
dışında yardım ayrılmamıştır. Sıkıntıları bü
yük olan özel idareler; bu defa ne yapıyorlar? 
[Millî Eğitim Bakanlığının okul yapılmak üzere, 
Köy İşleri Bakanlığının köy yolu yapılmak üze
re illere gönderdiği tahsisatları çoğu kez birçok 
vilâyet maaş olarak kullanır. Yani bu meselede 
Maliye böyle bir yardım ayırmamakta direnirse 
birbirimizi aldatmış duruma düşüyoruz, okul 
parası maaşa gidiyor. 

Cari harcamalarda tasarrufa evet diyoruz. 
Fakat kesintiye sureti kafiyede katılmıyoruz. 
Cari harcamalardaki kesintiler mütaakıp yıllar
da daha büyük harcamaları gerektiren açıklar 
meydana getiriyor. 

Belediyelere ayrılan yardım ödeneklerinin 
tevziinde âdil ve tarafsız olunacağına inanıyo
ruz. 1974 bütçesinden hangi belediyelere ne öl
çüde yardım yapıldığını dikkatle murakabe ede
ceğiz. Projesi yoktur diye yardım almadı şek
lindeki bir kıymetlendirmeye elbette iltifat edi
lemez. Vesayet makamı, noksanları giderici 
yetki ve imkânlara sahiptir. 

Halkımızın huzur ve sosyal güvenliği ile 
çok yakından ilgili olan belediye zabıta hizme
t i ; özellikle büyük şehirlerde gözden geçirilme
li, yetkileri polis vazife ve salâhiyetine benzer 
şekilde düzenlenmelidir. Bu kıymetli meslek 
mensuplarının çoğu kez hizmetlerini ifaya git
mek için polis ile takviye edilmesi lâzımgeldiği-
ni tatbikatta görmüş bulunuyoruz. 

Büyük şehirlerde belediye zabıtasının, em
niyet müdürlüğüne bir müdürlük olarak bağ
lanarak Batı'daki örneklerine uygun olarak ge
nel validen ayrı bir «polis - vali» müessesesinin 
kurulması da ciddî şekilde etüdedilmelidir. Bü
yük şehirlerde zabıta görevlerinin tevhidinde 
yarar vardır; tasarruf sağlar, müessiriyeti artı
rır, Devlet gücünü, Devlet varlığını ortaya ko
yabilir. Dağınıklık iyilik getirmiyor. Şurada bir 
belediye zabıta memuru bir kanun uygulaması 
yaparken, görevi olmayan veya o görevi bilme
yen bir emniyet mensubu konuya seyirci kala
biliyor. 

Polis - valilik müessesesi, polis devlet olmak 
demek anlamına gelmez. Güçlü devlet, güçlü 
murakabe anlamına gelir. Buradaki «polis - va
lilik» müessesesinin Batı'da uygulandığını kıy
metli meslektaşlarım benden çok daha iyi değer
lendirirler. Şunu demek istiyorum: Halkımıza 
yararlı olma, gelişen ihtiyaçlara cevap verebil
me ile mümkündür. Bir kuruluş, bir kadro kur
muşuz : İçişleri Bakanlığımız şöyledir, yıllardır 
böyledir. Gelişen ihtiyaçlara, halkın gelişen 
dertlerine çare bulmak için Bakanlığımız her 
an araştırma içinde ve yenileşme içinde olma 
gayretimde bulunmalıdır. 

Nüfus işlerinde çağ gereklerine uygun atı
lımlar yapılmıştır. Kabul buyurduğunuz kanun
lar bu konudaki eksiklikleri giderecek mahiyet
tedir. Uzun yıllar gayret göstererek bu olumlu 
•neticeyi elde edenlere teşekkürlerimizi sunanız. 

Bu kanuna göre vatandaşlara yeni nüfus hü
viyet cüzdanları verilecektir. Burada bir önem
li hususu arz etmeme müsaade buyurunuz: Eğer 
ileride seçimlerde seçim kartı kullanmayıp da 
nüfus kâğıdı ile, seçmen kartı yerine nüfus kâ
ğıdı kullanacaksak bu mesele şimdiden ele alın
malı ve nüfus hüviyet cüzdanları buna göre ta-
bedilmelidir. Kanun çıkmadan bu yapılabilinir 
mi? Siyasî parti grupları bir araya gelir Hükü-
metimizm de programında seçim sisteminin ıs
lahına ait maddeler var. Eğer bu husus derpiş 
edilecekse şimdiden bir protokolle karara varı
lır ve nüfus hüviyet cüzdanlarının basımı buna 
göre yapılır. Eğer kanun çıkmazsa zararlı bir 
şey de olmaz. Birkaç sayfası nüfus kâğıdının 
sonunda kalır; ama yeniden bastıralım dersek 
her halde milyonlar gider. Bu hususta Bakanlı
ğımızın koordinatörlüğünde siyasî partilerimiz 
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İbir araya gelerek şimdiden bir karara varabilir
ler. 

Millî güvenliğin sağlanmasında Meclislere 
karşı sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti hükü
metleri sivil savunma işlerine çok önem verme
lidirler. istenmeyen bir savaş hali veya bir ta
biî afet karşısında, aziz yurdumuzu ve sivil hal
kı nasıl savunacağız. Millî savunma hizmetleri 
için çok cömert olan hükümetler ve Meclisler 
eşdeğerde olan bu hizmete maalesef yeteri ka-
dar önem vermiyorlar. Allah esirgesin bu ted
birsizlik şehirleri yanmaktan kurtaramaz. Bil
hassa İstanbul'daki hizmet sürem içerisinde, ş'e-
hir, Boğazda batan petrol yüklü gemilerin akıt
tıkları yakıtın ateş alması suretiyle pek büyük 
tehlikelere maruz kalmıştır ve biz kara itfaiye-
siyle çaresiz bir vaziyette bu büyük faciaları 
seyretme gibi böhtibahtsızlıklara uğramışızdır. 
Bu nükleer çağda bir de seferde meydana gele-
öek tahribatı düşünün. O zaman kim bu şehir
lerde hayatı idame ettirecektir? Bu, çok önemli 
meseleye Cumhuriyet Hükümetimizin lüzumlu 
ödeneği ayırmamış olduğunu görüyoruz. Hiç ol
mazsa mütealkıp yıllarda konu üzerine daha cid
diyetle eğilmesini öneriyoruz. 

Bir müteferrik hususa temas edeceğim. İlle
rimizi tanıtalım teşebbüsü ile bir dernek kurul
muştu. Bu hedefine ulaşamamıştır. Bu hususu 
Sayın Balkanımız gözden geçirirlerse isabetli 
olur. Pek de hedefine ulaşabilecek bir teşebbüs 
olarak göremiyorum. 

Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmaları, son 
yıllarda daha sakin ve teknik bir düzeye girmiş
tir. Emniyet mensupları iyi şevki idare edildik
lerinin bilincindedirler. Emniyet mensupları; 
eğitimlerinin, iskânlarının daha iyi düşünüldü
ğü bilincine varmışlardır. Bu başarılı hizmetle
rin devamını temenni ©diyorum. 

'Tekrar arz ediyorum: Polise ehemmiyet ve
relim. Polise, jandarmaya ve emniyet ve güven
lik kuvvetlerine müştereken güvenelim. Onlar, 
ister iktidarda olalım, ister muhalefette buluna-
hm daima takviye ederek memleketimizin bu 
önemli kuvvetini, morali yüksek, eğitimi yük
sek, haysiyetli bir kuruluş halinde tutmaya el-
fbirliği ile gayret edelim. Ne «polis devlet» ne 
«polissiz devlet» esprisine taraftarım. Polisin 
geliştirilmesi için bu yılki bütçede de mevcut 
imkânlar içerisinde kâfi ödeneklerin ayrılmış 
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olduğunu memnuniyetle gördük. Bunun esasen 
beş yıllık planda da olduğu gibi onar yıllık di
limler içerisinde devam edeceğini umuyoruz. 
Gittikçe polisin geliştirilmesi hususundaki her 
türlü gayrete katılacağımızı beyan ediyoruz. 

Güvenlik kuvvetlerimizin, jandarma ve poli
sin sayın kumandan subay, genel müdür, mü
dür, amir ve memurlarının çok büyük feragat 
ve fedakârlıklarla görevlerini ifa etmekte ol-
duklarma inanıyoruz. Bu uğurda hayatlarını 
kaybeden vazife kurbanlarını rahmet ve talimle 
anıyoruz. 

Zabıtanın halikla ilişkileri büyük alâka iste
yen bir konu. Çok az da olsa bazı söylentiler 
başta kendi mensupları olmak üzere hepimizi 
çok üzmektedir. Bu konuda gereken her türlü 
ihtimam gösterilmeli, vatandaşın da bu konuda 
hassasiyeti ve iştiraki temin edilmeye çalışılma
lıdır. 

Pasaport verilme işinde küçük bir şikâyetim 
var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eşitlik 
esasına göre muameleye tabidirler Bazı va
tandaşlarımızı pasaport almada ileriden beri 
devam eden bazı usullerle sıkıntıya düşürül
düklerini görüyorum. Poliste bazı listeler bulu
nuyor. Şunlar pasaport alacak olursa evvelâ bi
ze sorun gibi bir işlem yapılıyor. Bu işlem ka
nunî değil. Her meselemizi kanuna uydurmaya, 
yasalara uygun kalmaya mecburuz. 

Mahkeme kararı ile yurt dışına çıkması ya
saklanmış kişiler dışında vilâyetlerin İçişleri 
Bakanlığına pasaport vermek için soruda bu
lunması zaman alıyor, Devlete güveni sarsıyor. 
Bunu bilhassa bazı cemaat mensupları için ya
pıyoruz. Gayet yanlış oluyor, çirkin oluyor. So
nunda da pasaport behemahal almıyor. Hiç pa
saport verilmemiş adam yok; ama gidiyor geli
yor, gidiyor geliyor. Üzüntü oluyor. Özel takip
lere giriyorlar, özel takipler mevcut otoriteyi 
sarsıyor. Buna sebebolunmamasını bilhassa gru-
pumuz adına.istirham ediyoruz. 

Efendim Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 
motorlu araç miktarı çok art t ı ; ama bu araçla
rın bakımı yeter ölçüyü ulaştırılamamıştır. Bü
yük bölge bakımı atelyelerinin kurulması her 
halde düşünülmüştür, planlanmıştır. Biz de bu 
hususta kendi hizmetlerinde olduğumuzu ifade 
ediyorum. Rami Kışlası zamanın Sayın Cumhur-

I başkanı Sunay'm delaletiyle polise verilmiştir. 
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20Ü dönümlük çok kıymetli bir yer. Şehrin için
de. Parayla, pulla alınacak bir yer değil. Bu 
büyük alâkayı Emniyet Genel Müdürlüğümü
zün, Sayın Bakanımızın direktifi ile kısa za
manda Emniyete yararlı, tamir atölyeleri, eği
timi merkezleri haline dönüştürülmesini temen
ni ediyorum. 

Trafik işleri artık ayrı bir genel müdürlük
le idare edilecek önemdedir. Yıllık zayiat ra
kamları hepimizin bildiği gibi korkunç. Trafik 
•kanunu tekrar gözden geçirilecektir Sayın Ba
kana bilhassa istirham ediyoruz; kanun öncelik 
ve ivedilikle ele almacaik önemdedir. Bu kanu
nu tatile girmeden çıkarmalıyız. 4 500 kişi bir 
yılda maalesef, hayatlarını kaybediyor, 20 bin
den fazla, yurttaşımız şu kadar maddî hasar, 
tablo korkunçtur. Rakamlar üzerinde durmaya
lım. Trafik Kanununu çıkaralım. 

Kanun meseleyi halleder mi? Kanun tele ça
re midir? Elbette değil; ama büyük yararı olur. 

Trafik Kazalarını Önleme Cemiyeti gibi ide
alist kuruluşları desteklemeli bunların vazife 
yapmalarında heveslerini kırıcı hareketlerden 
kaçınmalıyız. Bu konuyu, bu dernek gücüne ak
tüel halde bulundurmuştur, bugüne kadar. 

Şoför eğitimine, halk eğitimine ciddî şekilde 
alâka duymalıyız. Trafik sorununu İçişleri Ba
kanlığının sorunu gibi ele almak, meseleyi basit 
görmek demektir. Bu konu tüm Türk Milletinin 
sosyal bir yarasıdır, tüm bakanlıkların başta 
Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere bu konuda 
müessir tedbirler, müessir uygulamalar yapma
sı ica'beder. 

Şoför ehliyeti verme işini her halde kamu 
görevi anlayışı içinde düşünmeliyiz. Şoför ehli
yeti verilmesi işi kamu görevi niteliğindedir. 
Vatandaşımızı taşıyor. Devlet, kime ehliyet ver
diğini görmelidir. Devlet çarkı içerisinde başka 
unsurların bulunması meselenin ciddiyetini 
azaltıcı mahiyette görülmektedir. 

Jandarma Genel Kumandanlığı çalışmaları 
ve Emniyet G^enel Müdürlüğü çalışmaları içinde 
önemli yer tutan kaçakçılığın men ve takibi ba
şarıyla sürdürülüyor. Bilhassa son aylarda bu
nu daha başarılı görüyoruz, bazı hadiselerde. 
Başarı; geniş kıyı ve ka ıa hudutlarımızın hangi 
kuvvetlerle korunduğu muhas'ebesine dayanır. 
Yani, başarılı deyince, yüzde yüz başarılı mana
sında farz etmiyorum. Şu kadar kıyı, şu kadar 

kara hududunu ne kadar kuvvetle koruyoruz. 
Bu kuvvetlerle başarıyı nispet edersek küçümse
nemez. Onun için eksiklikleri telâfi etme husu
sunda da planlı bir çalışmanın yapılmasını öne
ririz. 

Kaçakçılık mevzuunda bir maruzatım var. 
Resmî kayıtlara göre sekiz yüz bine yaklaşan 
ve eş ve çocuklarla birlikte, bir buçuk milyon 
yurttaşımız yurt dışındadır. Bir buçuk milyon 
insan dışarıda, bir buçuk milyon da turistimiz 
geliyor. O halde hangi madde kaçakçılık? Bunu 
ayırmalı ve meselenin üzerine öyle gitmelidir. 
Falan yerdeki Amerikan mağazasının falan yer
deki bilmem satış yerinm kaçakçılık anlamı 
içinde mütalaa ederek rahatsız edilmesi taraf
lısı değiliz. Bugün İstanbul'a bu yurttaşlarımı
zın bazısı senede iki defa büyük bavullarla ve 
gösterilen gümrük kolaylıklarıyle girer, çıkar
lar. Onun için kaçakçılık olabilecek madde ne
dir? Silâh narkotik maddeler büyük sigara .ka
çakçılıkları ve saire gibi... Burada müsaadenizle 
bir saplama yapma zorunluğu hasıl oldu. 

Bir sosyalist ülkenin Başbakanı yurdumuzu 
ziyaret ederlerken kendilerine refakat ediyor
dum, görüşmeler sırasında, «Kent imparatorhı-
ğuyle nasıl savaşıyorsunuz?» dedi. İcabeden ce
vapta bulundum.» «Biz başarıya ulaşamadık: 
kent imparatorluğu ile ortak olduk ve bir fab
rika kurduk, biz de tütün satıcısıyız ve tütün 
üreticisiyiz» dediler. 

Bu mesele bizim millî bünyemizde nasıl hal
ledilir, o bize bir misal olur mu olmaz mı diye 
ehli düşünmelidir. Bunu bir hatıra olarak nak
lediyorum. Bütün gruplara ve bu nevi konular
la mücadelede, ciddî köklü, yapıcı tedbirlere 
gitmek lâzımgelir. kovalamakla mesele halledi
lemez. kanaatimi arz ediyorum. 

Jandarma Gfenel Kumandanlığımızın büyük 
faaliyetlerini bütün bu sözlerim içerisinde nak
letmiş oluyorum. Jandarma Genel Komutanlığı
mızın İçişleri Bakanlığıyle bağlılığının gittikçe 
gelişerek müesisir güvenlik hizmetlerinin gittik
çe tekâmül ettirilmesi hususuna dikkati çekmek 
isteriz. 

Valileri karar sahibi yapalım. Mesuliyet ve 
görevlerini müdrik bir halde bulundurmaya ça
lışalım. Yetkilerini kısmayalım, bilâkis yetkile
rimi takviye edelim. Jandarma Genel Komutan
lığına bağlı motorlu taburların kullanılışı vali 
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tarafından vazifeye gönderilmesi Silâhlı Kuv
veti erimizin gönderilmesinden daha güç bir 
formaliteye bağlanmıştır. Vali, garnizondan ge
reğinde kuvvet tale!binde bulunur o ildeki jan
darma taburunu göreve sevk edemez. Yani, bu
nun gibi çelişkileri halledelim, valiye güvene
lim, takviye edelim, salâhiyetlerini geliştirelim, 
herkes valilik müessesesini güçlü bulundurursa 
Devletimizin çok şey kazanacağına inanıyoruz. 
Böyle olmadığım görüyoruz. İdareye heves azal
mıştır; 98 kaymakam, 27 vali muavinliği 45 hu
kuk işleri müdürlüğü kadrosu boştur. 

İdareye tasallut etmiş yetki kısıtlamalarını 
önlemede yapılacak çalışmaların yanındayız. 
'.Bölge kuruluşları idarî reform içinde gözden 
geçirilmelidir. 

'Sözlerimi sonuçlandırıyorum; beni dinlemede 
lütfunda bulunduğunuz için teşekkürlerimi su
nuyorum, grııpumuz ve şahsım adına hepinize 
saygılarımı sunar, İçişleri Bakanlığımıza, başta 
Sayın Balkan olmak üzere başarılar temenni edi
yorum. (Alkışlar) 

BA;ŞKAX — Sayın Poyraz, teşekkür ederiz. 
Değerli arkadaşlarım, gene sık sık tezkere 

alıyorum; kaç kişi söz aldı, benim sıram kaçın
cı, diye soruyorlar. Onun için hem arkadaşları
nım merakını giderme hem de tezkerelere de
vamlı cevap vermekten kendimi koruyarak asıl 
görevimi yapaüilme olanağını elde etmek için 
okuyorum. 

(Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Solmaz Belül, kişisel görüşlerini belirtmek 
üzere söz alan sayın arkadaşlarımız da sıra ile 
Sayın. Süreyya Öner, Sayın Hüseyin Öztürk, 
Sayın Cemal Tarlan, Sayın Hamdi Özer, Sayın 
•Hüsnü Dikeeligil. Sayın Alâeddin Yılmaztürk, 
Sayın Hikmet Aslanoğiu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Solmaz Belül, buyurun. 

C. II. P. GRUPU ADINA SOLMAZ BELÜL 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Sayın Bakan ve İçişleri Bakanlığının değerli 
temsilcileri; 

İçişleri Bakanlığı 1974 malî yılı Bütçesi ne
deniyle grııpumuz adına görüş ve dileklerimizi 
iletmek istiyorum. İçişleri Bakanlığı yatman 
baikanlığı olmamakla beraber, genel sevk ve 
idareden mahallî idarelerin yönetim ve güven
liğinden sorumlu bir bakanlıktır. Bu bakımdan 
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İçişleri Bakanlığının özel bir durumu, farklılı
ğı vardır ki. İni da kendisine tevdi edilmiş olan 
görevlerin kapsamına genişliğinden, hayatî de
recede ehemmiyetinden ve taşıdığı sorumluluk
tan ileri gelmektedir. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğini 
korumak ve kollamakla yükümlü bulunması, 
bütün iç güvenlik ve esenliği, kamu düzenini 
kişi halk ve hürriyetinin korunmasını temin, 
yundun huzurunu, sükûnunu, bütün Türk sınır
larının korunması, kollanması, kaçakçılığın men 
ve takibi, millî felâket halini almış olan trafik 
davamızın halli bütün yurtta genel idarenin 
aksaksız çalışır hale getirilmesi ve bütün bu gö
revlerin İçişleri Bakanlığının görevlerinin kap
samı içinde olması bu bakanlığının önemini izah 
eder kanısındayız. 

Bakanlık bu çok geniş hizmetleri 19-19 yılın
da çıkarılmış il idaresi kanunu ile yürütmekte
dir. Bu yasa bugünkü sorunlara cevap vermek
ten çok uzaktır. Kamu idaresi reformu öngörül
müş 1971'de Balkanlar Kurulu kararı ile teşkil 
edilen bir danışma kurulu idarenin yeniden dü
zenlenmesi ilkelerini tespit etmiş Üçüncü Beş 
Yıllık Planda idarî reform öngörülmüştür. 

Baikanlığın bütün teşkilâtının başa gelecek 
siyasî iktidarın, bakanın siyasal düşüncelerine 
göre idare edebileceği bir teşkilât olmaktan çı
karıp, ölçülü bir teminata kavuşturmakta düşü
nülemeyecek kadar yarar vardır. İdarî reform 
bütün reformların temelini teşkil etmektedir. 
Zira bütün reformları tatbik edecek olan per
soneldir, yani idaredir. 

İçişleri Bakanlığının kalkınma planında Hü
kümet programlarında zorunlu olduğu belirti
len idarî reform çalışmaları 1973 yılında da sür
dürülmüş, ekonomik ve sosyal huzursuzlukların 
giderilmesinde ve diğer reformların başarıya 
ulaşmasında en önemli faktör olan idarî yapının 
yeniden düzenlenmesi için bakanlığın yoğun 
bir çalışma içinde olması ve 1972 - 1973 yılla
rında 22 yasanın Başbakanlığa ve bunlardan 
18 tanesinin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmuş olmasını mutlulukla karşılıyoruz. 

Bunlardan başka. 
1. — Emniyet teşkilâtı kanım tasa; ısı, 
2. — Mahallî idareler personeli kanun tasa

rısı, 
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3. — Metropoliten hizmet birlikleri kanun 
(tasarısı, 

4. — Mafhallî idareler birlikleri kanun tasa
r lan gibi konuları bakımından büyük ağırlık 
ve öncelik taşıyan tasarılar üzerinde önemle 
durulması ve bitirilme çabalarını da keza mem
nuniyetle karşılıyoruz. 

Anayasanın 116 ncı maddesi mahallî idarele
rimizi tarif etmiştir. Yurdumuz mahallî idareler 
il özel idareleri belediye ve köylerden ibarettir. 
[Bunların karar ve yürütme organları halk tara
fından seçilir. 

Mahallî meclisler, halk tarafından, belediye 
reisi halk tarafından seçildiği halde valiler Hü
kümetçe tayin olunurlar. Vali yargı gücü hariç 
bütün Devletin temsilcisi, illerdeki başı ve yö-
netioMdir. Valiler bu görevlerini il idare kanu
nunun kendilerine verdiği yetkilere dayanarak 
yaparlar. Ancak, valilerin partizan idarenin et
kisi ile görevlerini tam olarak yaptıklarına 
inanmıyoruz. Vali ve kaymakamların hâkim te
minatı niteliğinde değilse bile partizan idarenin 
şerrinden, kayırıcılığından, menfaat temini te
şebbüslerinden kurtaracak bir ölçülü teminata 
kavuşturulması, vali ve kaymaknıa ve bucak 
müdürleri arasındaki koordinasyonun daha sı
kı, yetkilerin daha geniş olması teminatını' ka
nuna koymak lâzımdır. Şerefli bir görev olan 
kaymakamlık yukarıda izah ettiğimiz nedenler
le kadrolarında önemsenecek boşluklar zaman 
zaman meydana gelmektedir. Bugün vali ve 
kaymakamlar, mevcut yetkilerini bu teminat 
'olmadığı için tam kullanmamakta veya kullana
mamaktadır. Vatandaş işini gördürmek için 
akın akın bakanlıklara, Ankara'ya gelmektedir. 

Vali ve kaymakamların, partizan hükümet 
yüzünden uğradıkları haksızlıklar basında sık 
sık yer almaktadır. îdarî yapının yeniden dü
zenlenmesi tasarısında idarecileri partizanların 
menfaat ve arzularından kurtaracak terfi, na
kil, tayinlerinin mutlaka bir teminata kavuştu
rulması demokratik rejim ve kalkınmamız ve 
millî ahlâk açısından zorunlu ve faydalı olduğu 
düşüncesindeyiz. 

İçişleri Bakanlığı taşrada Devlet ve Hükü
meti temsil etme görevini ihtiva eden bucaklara 
kadar yayılmış geniş bir teşkilâta sahiptir. Bu 
özellikleri nedeni ile bütçesinde cari harcama
lar yüzde 63 oranındadır. Bu miktar 1973 büt

çesine % 52'dir. Bu oranın yükselmesine sebep, 
1974 yılında 1543 sayılı Kanun gereği yapılma
sı zorunlu olan genel nüfus sayımı için bütçe
ye teklif edilen 200 milyon civarında ödenekten 
ileri gelmektedir. Cari harcamaların % 90'ı 
personel giderleri ve yolluklar teşkil etmekte
dir. Bir evvelki bütçe ile mukayese ettiğimiz 
zaman hizmetten fedakârlık yapmadan bu dal
da 4 milyonluk bir kısıntı ile azamî tasarrufun 
dikkate alındığı da görülmektedir. 

Doğumundan ölümüne kadar vatandaşı ilgi
lendiren nüfus kütüklerinin ihtiyaca cevap ver
mediği bir gerçektir. Hanım ve ölü vatandaşla
rın askere çağrıldığı, bir veraset ilâmı çıkar
mak için vatandaşın nüfus dairesi ile mahkeme 
arasında, birkaç kere gidip gelmesine sebebo-
lan güvensiz ve karışık genel nüfus kütükleri
nin tanzimi vatandaşa rahatlık sağlayacaktır. 
Nüfus işlerinin çağdaş bir düzene kavuşacağı 
inancı ile bu sarfı destekliyoruz. 

Bugün ihtiyaca cevap veremeyen belediye 
kanununun değiştirilerek gelirlerinin artırılma
sı ve belediyelere yardım yapan İller Bankası 
kaynaklarının artırılarak belediyeleri kalkın
dırması için katkıda bulunmasını temenni ede
riz. 

•Köy, mahallî idarelerin en yaygın olanı
dır, fakat kaderi henüz tespit edilmiş değildir. 
Önerilen Köy - Kentlerde İçişleri Bakanlığı mı, 
yoksa Köy İşleri Bakanlığı mı söz sahibi ola
caktır? İki bakanlık arasında koordine bir ça
lışmadan bahsedilmektedir. Bunun biran evvel 
açıklığa kavuşturulmasında büyük yarar var
dır. Köy - Kentlerin hemen ele alınması köy 
planlamasının, köy planlamasının gerçekleştiril
mesi, her köyün bünye tahlillerinin yapılması, 
envanterlerinin vücuda getirilmesi, bünye deği
şikliklerinin yani, tarımdaş sanayie geçmeyi 
icabettiriyorsa tespiti gerekmektedir. 

İçişleri Bakanlığı iç güvenliği iki silâhlı 
kuvvet vasıtasıyle temin eder. Bunlardan biri 
Jandarma Genel Komutanlığı diğeri Emniyet 
Genel Müdürlüğü teşkilâtıdır. Bunlar bakanlı
ğın silâhlı güçleridir. Demokratik ülkelerde bu 
gücün kullanılması büyük bir önem taşır. Bu 
gücü kullanırken gerek toplum gerek kişinin 
temel hak ve özgürlüklerine, Anayasada yazılı 
haklara ve insanın insan olması nedeni ile sa-
hibolduğu doğa temel hak ve özgürlüklerine 
yüzde yüz riayetkar'olunması lâzımdır. 
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Vatandaşa göre sokağım bekleyen bekçi, 
k*j&e başındaki trafik polisi, karakolun önünde
ki jandarma, dairede memur devlettir. Hakika
ten de bu görevliler Devleti temsil ederler. Dev
letin en alt kademede halkla ilişkilerini sağla
yan bu görevliler halkla Devlet arasında iyi ve 
kötü bağlantıyı sağlarlar. Devletin temsilcileri 
lolan jandarma ve emniyet mensupları ile halk 
arasındaki ilişkide sempati ve güven duygula
rının esas olması lâzımdır. Halbuki ülkemizde 
jandarma, emniyet mensupları ve trafik polisi 
vatandaşa karşı asık yüzlüdür. Yardımcı olmak 
temayülünde gözükmemektedir. Halk da polis 
ve jandarmaya karşı bir korku vardır Bu duy
gunun güvene çevrilmesi lâzımdır. Anayasamız 
işkenceyi yasakladığı halde polis ve jandarma 
dayağının ortada olduğuna dair haberler alın
dığı halen bir gerçektir. İşkence yapanların ya
salarla cezalandırılacağı da malûmdur. Bugün 
'Türkiye'de yasalara göre bir ana - baba dahi 
çocuğuna işkence ederse cezalandırılmaktadır. 
Yasaları tatbikle mükellef kimselerin yasaları 
çiğnemesinin önüne geçilmesinin yolları vardır. 

Vatandaşla devamlı temas halinde olan bu 
görevlilerin meslekî eğitime tabi tutulmaları 
gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı personelleri
nin genellikle memleket sorunlarını ciddî mese
leleri bilen insanlardan olması, Anayasada ya
zılı olan kavramları açık ve seçik kendi vazife şu
ura içinde değerlendirebilmektedir. Bu kavramla
rı değerlendirebilmek bir eğitim meselesidir. Kav
ram anlayışından doğan anlaşmazlıklar aydın
larla, emniyet mensupları arasında anlaşmazlık
lara selbebolmaktadır. Bunun için seminerlerle, 
kurslarla emniyet mensuplarının eğitilmesi, sağ 
ve sol cereyanların, Anayasanın öngördüğü fi
kir inanç özgürlüğü ile demokrasi ve demokra
siye karşı olan eylemlerin nitelikleri öğretilme
lidir. Öğretilmelidir ki, bu görevli toplumun 
ekonomik ve sosyal koşullarını gözönüne alarak 
hadiseleri değerlendirebilsin, Anayasa ve Dev
letin bütünlüğünü zedeleyici eylemleri teşhis 
edip adlî makamlara sevk edilebilsin. Sanıklara 
insanca muamele yapabilsin. 

Birtakım fikir ve cereyanlarla, eylemlerin 
sülbjelktif değil objektif kıstaslara göre değer
lendirilmesi yapılmalı ki, vatandaş Devletine 
karşı güven duyalbiMn. 

(Bugün aşırı sol, aşırı sağ, toplumumuzun bir 
bunalım dönemi geçirmiş olması bakımından en 

çok sözü edilen kavramlardır. Geçmiş dönenude 
memleketteki cereyanları iyi değerlendireme
yen idare vatandaşla, daha doğrusu gençlikle 
polisi karşıkarşıya getirmiştir. Talebe hareket
lerine de sağ eylemin karşısına sol, sol eylemin 
karşısına sağı çıkarmakla yurt içi silâhlı çatış
malara yol açılmıştır. 

Biz böyle aşırı cereyanlar olduğu takdirde 
bunların değerlendirilmesini yapabilecek, ka
nun dışı hareketlerin karşısına eğitilmiş anla
yışlı güvenilir Türk polisinin çıkmasını istiyo
ruz. Türkiye'de demokrasiye itibar etmeyen bü
tün üretim araçların devletin elinde olmasını ve 
bir sınıfın diğer sınıf üzerinde hakimiyetini 
isteyen ve yönetimi silâh zora ile almak isteyen 
sol dikta heveslileri olduğu gibi, faşist yöneti
mi, sağ bir yönetimi amaçlayanlar da vardır. 

Bizde aşırı sağ denince, lâikliğe aykırı ol
mak, Devletin ekonomik ve hukuk temel nizam
larının dinî esas ve inançlara dayandırarak, di
nî siyasete alet etmek, akla gelir ki, soyut aşırı 
sağ budur. 

Halbuki, bugün dünyadaki kavganın kökeni 
olan sağ, ekonomik ve sosyal sağ; yani devlet 
düzenine faşizmi getirmek isteyen, bir azınlığın 
çoğunluğu sömürmesidir. örneğin: İspanya Maki 
idare ve bugün Portekiz'de devrilen idare sağ 
bir idaredir; ama sağ denince bizde sorumlular 
teokratik sağı anlamaktadırlar. 

O halde iç güvenliği sağlamak toplumumu
zu gerçek ve devamlı iç huzur ve barış.a kavuş
turmak için Devletimizin ekonomik ve sosyal 
güvene kavuşmasından başka çare yoktur. Bu
nun çaresi Anayasal düzenini gerçekleştirilmesi, 
ekonomik ve sosyal güvencinin topluma sağlan
masıdır. 

Bu nedenle İçişleri Bakanının Bütçe görüş
melerinde söylediği aynen «Temel ilke, hak ve 
hukuka bağlılıktır. Mücadelenin fikir sahasında 
kalmasını kavgaya dönüşmemesini, insanm insa
na kardeş olduğu fikrine inanıyoruz. Fikrin ka
bulü için hiç kimse başkasına zor kullanamaya
caktır. Anayasa çerçevesi içinde demokratik hu
kuk devletinin ikamesi arzusundayız.» sözlerini 
büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. 

İç güvenliğimizi sağlayan, bugün fedâkârlı-
lıkları ile örnek olarak gösterilebilecek olan 
Türk polisi ve jandarmasının kötü bir idare yü
zünden lekelenmemesine, mesleğin şeref ve hay-
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siyetinin korunmasından yanayız. Polisimizi ye 
jandarmamızı halkın korku ile baktığı görevli 
olmasından çıkarılarak .sevilen ve güvenilen in
sanlar olmasını hukuk ve yasa düzeni içinde si
yasî baskı altında olmadan görev yapmalarını, 
halkı ezmemelerini, birçok acı hatıralarla anıl-
mamalarını istiyoruz. 

Kaçakçılığın büyük bir sorun olduğu ortada
dır. Hudutlarımızı fedakârca koruyan jandarma 
teşkilâtımız kâfi değildir. Buna rağmen polis 
kadrosundaki eksiklikler d<; zaman zaman jan
darmalarla doldurmaktadır. Eksik subay ve 
assubay kadrosunun ödünç olarak Kara Kuv
vetlerinden temin edilen assıfbaylarla takviye
si sürekli bir çare değildir. Kadroların kısa za
manda tamamlanmasını temenni ederiz. Mevcut 
koşullara göre jandarma teşkilâtının modern 
araçlarla donatılması, -'175 arazi kamyoneti, 100 
jeep, 150 pikap, (i adet kurtarıcı, 8 zırhlı perso
nel taşıyıcısı, 28 helikopter, silâh ve telsizlerin 
takviyesi memnuniyet uyandırmış olmakla bera
ber, motorlu araç, silâhlı muhaberat ve gereçle
rinin miktar itibariyle kadro seviyesine ulaşma
dığı da bir hakikattir. Bu durumda gerek emni
yet, gerekse kaçakçılık bu eksik kadro ve ge
reçlerle, fedakâr jandarma ve assubaylarla ye
rine getirildiğinden kendilerinin takatlarinİn 
üstünde yapmış oldukları bu hizmetlerinden do
layı teşekkür borçluyuz. 

Millî afet haline gelen trafik sorununun hal
limle Eminyet Genel Müdürlüğü üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planına paralel olarak hazırla
nan 197-'} - 1977, beş yıllık trafik kontrol proje
sinin 1974 yılı uygulaması programı için 91 mil
yon 780 bin TL. ödenek ayrılmış ye Devlet Plan
lama Teşkilâtının vizesinden de geçmiştir. Bu 
surette bu projenin öngördüğü yatırımlar yıl
dan yıla gerçekleşme olanağını buldukça trafik 
teşkilâtının yeterli sayı ve nitelikte modern ta
şıt, bina, gereç ve malzeme ile donatılmasının 
mümkün olacağım öğrenmek bizi memnun et
miştir. 

19H8 yılında başlayıp giderek çoğalan öğren
ci hareketleri, işçi hareketleri, grevler, lokavt
larda, 197:} yılından itibaren azalma olduğu gö
rülmektedir. 

Bu alman güvenlik tedbirleri yanında mem
leketin normal koşullara dönmesinin, demokra
tik kuralların işler duruma gelmesinin, seçim 
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tarihinin tespitinin, ve siyasî partilerin görev 
yapmaya başlamalarının rolü büyüktür. Nerede 
demokrasi vardır, kuralları işler durumdadır. 
Anayasanın öngördüğü ekonomik ve sosyal ted
birler geçerlidir, o memlekette huzur vardır, gü
venlik vardır, o memlekette kişi özgürlüğü, 
inanç özgürlüğünden bahsedilebilir, toplum ya
rarlarından bahsedilebilir. 

Bu duygu ve inançla İçişleri Bakanlığının 
bütçesinin memlekete hayırlı olmasını diler 
Grupum ve şahsım adına hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Belül. 
Efendim, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı büt
çeleri hakkında kişisel görüşünü söylemek üze
re söz sırası Sayın Süreyya Öner'de. Buyurun 
Sayın Öner. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin Yüce Heyetiniz 
huzurunuzda görüşüldüğü şu sırada, bir husus
ta, Devlet ve vatandaş ilişkileri üzerinde mâru
zâtta bulunmak üzere şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. 

Sayın senatörler, malûmunuz olduğu üzere, 
ülkenin iç güvenliğini, vatandaşın huzur ve sü
kûnunu sağlamakla görevli olan İçişleri Bakan
lığı. bu görevini, kendisine bağlı olan -Jandarma 
ve Emniyet Teşkilâtı kadrosuyle yürüte gelmek
tedir. 

Vatandaş nazarında Devletin varlığı ve oto
ritesi hemen hemen, polis ve jandarmayla simı-
geleıımektedir. Bu itibarla, güvenlik kuvvetle
ri ne kadar güler yüzlü, müşfik ve müdebbir 
olurlarsa, vatandaşın Devlet ve Hükümetine sa
dakat ve bağlılığı o nispette artar, gerçekleş
mesini yürekten arzuladığımız Devlet - vatan
daş kaynaşması o kadar çabuk gerçekleşir. 

'Bugüne kadar Devletin güvenlik kuvvetle
riyle vatandaşlar arasında arzu edilen düzeyde 
bir diyalog maalesef kurulamamıştır. Kapısın
da. «Adaletin ilk kapısı» levhası yazılı olan 
ve gerçekten de öyle olması lâzımgeleıı karakol
lara, vatandaş ürküntü duymadan, gönül ra
hatlığı yi e yaklaşanı amaktadır. 

Hei' toplumda, suç işlemeye mütemayil hat
ta suç işleyen kimseler olmuştur ve olacaktır. 
Kanun hükümlerini ihlâl eden suç işleyen bir 
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kimse, elbette devlet otoritesini bütün gücüyle 
karsısında bulacaktır. Bundan daha tabiî bir 
şey de zaten olamaz; ama kanunlardan alman 
yetkilerle bu görevler yerine getirilirken, yine 
kanunların cevaz vermediği bir sertlik içine 
girmeye, vatandaşı insanlık vakar ve haysiye
tiyle bağdaşmayacak hareketlere mâruz bırak
maya hiç kimsenin de hakkı olmaması lâzımge-
lir. 

Bir genellemeye asla gitmeksizin hattâ va
tandaşa suçlu dahi olsa. sadece kanunların em
rini uygulamakla iktifa eden ve çok şükür sa
vdan da yüksek olan değerli emniyet görevli
lerine, bu görev anlayışlarından dolayı takdir 
ve şükranlarımı sunarken, yine şu veya bu dev
ri veya devreyi hedef almaksızın diyorum ki. 
emniyet ve asayiş konusunda Devlet - vatandaş 
ilişkileri maalesef bugüne kadar memnuniyet 
verici olamamıştır. Halen, vatandaşa yer yer 
kötü muamele yapıldığından, dövüldüğünden 
hakarete mâruz bırakıldığından şikâyet edil
mektedir. Dönem içinde birçok muhterem üye 
aynı konuyu Yüce Senato kürsüsüne getirmiş 
ve bu konulardan şikâyetlerde bulunmuşlar
dır. 

Daha önceki yıllara ait bütçe konuşmalarını 
zabıtlardan tetkik ettim. Çok değerli senatör ar
kadaşlarım. kendi çevrelerinden somut örnek
ler vererek: yer. zaman ve vaka zikretmek su
retiyle bu derdi acı bir şekilde dile getirmiş
lerdir. 

Halen yanımda şahsıma yazılmış, 12 Ni
san 1974 ve 24 Nisan 1974 tarihlerini taşıyan 
iki. vatandaş mektubu vardır. 

Bunlardan bir tanesinde. Batman ilçesinde 
çoluk çocuğuyle istasyonda tren bekleyen, suç
suz. günahsız iki köylü vatandaşın polis kara
koluna alınarak, sabahlara, kadar dövüldüğün
den ve bir iddiaya ^örc parasının alındığından 
bahsedilmekte. 

Diğerinde ,ise. Baykan ilçesi Ziyaret kara-
koluyle. Kozluk ilçesi Yanıkkaya karakolunda 
köylülerin, jandarma tarafından dövüldükleri 
ve tabi]) raporu istihsâl ettikleri halde, görevli
ler hakkında takipsizlik kararı verildiğinden 
acı acı yakmılmaktadır. 

Demek ki, bu dert yıllardan beri devam ede-
gelmektedir; ancak bir ay içinde bir ilden iki 
acı feryat gelmesi, (meselenin ciddiyet ve ehem-
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J miyetini ziyadesiyle gözler önüne sermekte
dir. 

Daha önceki yıllarda bir hükümet kararna
mesine istinat edilerek, bilhassa Güney - Do-

I ğu'da yapılan toplu silâh aramaları sırasında 
I köylülere yapılan muameleler ise, henüz hafıza-
I hırda taze olarak muhafaza edilmektedir. 

Bu, neden hep böyle oluyor? Kanaatimce za
bıta, işlenmiş bir suçun hakikî failini arayıp, 
bulacak' yerde, mutlaka her hadiseye bir fail 
arama ve bu suretle cerainı defterindeki kayıt
larını kapanmış gösterme ihtiyadmdan muhak
kak vazgeçmelidir. Böyle bir gayretkeşlik de
vam ettiği sürece, bu hadise ve şikâyetlerin ar
dı arkası kesilmeyecek ve bu hâl giderek birçok 
adlî hataların devamına sebebiyet verecektir. 

•Ayrıca, zabıtada, bir zihniyet değişikliğine. 
yeni bir tutum ve anlayışa yönelmekte de mut
laka zaruret vardır. Her ne olursa olsun. Dev
let ve Hükümet olarak mücbir meseleye artık 
kesin bir şekilde son vermek, vatandaşların 
haklı şikâyet ve yakınmalarını mazide bırak
mak mecburiyetindeyiz. 

Bu konuda görüşlerimi belirtmek için yük
sek huzurlarınızı işgal ettim. Beni dinlediğiniz 
için teşekkür eder, saygılar sunanın. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkkür ederim. Sayın Öner. 
Sayın Hüseyin Öztürk. buyurun efendim. 

HÜSKYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş-
I kan. Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Bu önemli konuda, zamanı belli bölümlere 
ayırarak, kısaca görüşlerimi arz etmek istiyo
rum. 

İçişleri Bakanlığı; ülkemizin ve ulusumuzun 
iç güvenlik ve asayişinin, sınır kıyı ve kasaba
larımızın korunması ve güvenliğinin sağlanma
sı amnciyle kurulup, işleyen ve Türkiye'de ku
rulduğu günden beri faydalı olan bir Bakanlık
tır. Bu Bakanlığın başında bulunan kişilerin 
kişilikleri. Teşkilâtın islemesinde bilhassa fay
dalı olmaktadır. Bu Bakanlıkta öyle bakanlar 
görük ki, saydığımız asayişi sağlayacağı yerde. 

asayişsizliği getirmek için elinden geleni yap
mıştır. İlerde tekrar bu konunun üzerine dö
neceğim. 

I Gördüğüm kadariyle, il ve mahallî idareler 
teşkilâtlarının iyi işletilmesi, il idareleri, 

j mahallî idareler, belediye ve bilhassa köy 
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kanunlarının ihtüyaca göre yeni baştan düzen
lenip, getirilmesi, bu Bakanlığın başta gelen 
görevi olmalıdır. 

Bilhassa, kaymakamların yeter sayıda sağ
lanması, büyük kasabalarda katiyen stajyer 
kaymakam çalıştırılmaması, büyük kasabalarda 
mutlaka daha çok tecrübeli olan kaymakamlara 
görev verilmesini o kasabaların asayişi ve hal
kın normal olarak, rahat içinde yaşaması ba
kımından önemli buluyorum. 

Memleketimizde emniyet ve asayişi sağla
mak için halkla en fazla ilişkide bulunan em
niyet hizmetlilerinin, görevlerimi daha iyi yürü-
tebilmeleri, ülkenin iç güvenliğini sağlayabilme
leri, kamu düzenlini, kişinin hak ve özgürlükle
rini koruyabilmeleri amacıyle iyi yetiştirilip, 
iyi sevk ve idareye kavuşturulması yöneticilerin 
amacı olmalıdır; aslında amacıdır; fakat neden
se, ben bizde bu sevk ve idare konusunun ge
reği kadar önem kazanmamış olduğunu görü
yorum. Yahutta kazanılan öneme uygun insan
ların buralarda görev almamış olması, Türki
ye'nin başını çok dertlere sokmuştur. 

Türk polisinin yemininde çok güzel hüküm
ler vardır; «Cumhuriyet kanunlarının, Türk po
lisi olarak bana verdiği vazifeleri sadakatle ifa 
ve amirlerinin emirlerine itaat edeceğime, va
tandaşlarıma daima yardımcı olacağıma ve va
zifede müşfik olacağıma...» diye devam ediyor. 

Şimdi, bu anlayışta olmasını arzu ettiğimiz 
polisin ve onu sevk ve idare eden, emrinde ol
duğu amirin tutumu Türkiye'de ne oldu? 
Acı durumlar yaşadık, bunları burada anlata
cak kadar uzun zamanımız yok. Bunun için, gü
nümüzün modern idare ve hizmet anlayışına 
uygun bir düzenlemenin, verimli bir çalışma ola
nağının sağlanmasına önem verilmesi gereğine 
inanıyorum. 

Asayiş hizmetleri, günden güne bilimsel ça
lışmalara gidişi zorlamaktadır. G-örüyoruz dün
yadaki polis teşkilâtlarının çalışmalarını. Tek
nik bakımlından, bilim yönünden hayli ileride 
ve smüsait imkânlar içinde bulunuyorlar. Krirni-
nal polisin önemi artmaktadır. Suç ve suçla il
gili durumların değerlendirilmesi, yeni teknolo
jik bilimsel yöntemlere ihtiyaç göstermektedir. 
Adlî polisin daha çok sayı ve seviyede sağlan
ması, adaletin tecellisine yardımcı olması, kri-
ıminal polisle bağdaşık bir çalışma ortamına ka-

vuşJturulmıası kaçınılmaz bir durumla gelmiştir. 
İçişleri Bakanlığının ve Emniyet Genel Müdür
lüğümüzün bu iş üzerine önemle eğilmesinin ge
reğine inanıyorum. 

Ahlâk zaibiitası büyük şehirlerde gün geçtik
çe önem kazanmaktadır. Önce polis ahlâklı ola
cak; maddî ve manevî yönüyle güvenilir insan 
olacak, ondan sonra çevresine etkili olacak. Bil
hassa istanbul, Ankara, îzıııir, Adana gibi bü
yük şehirlerimizde, (ki bilhassa başta ÎStanibul 
geliyor) ahlâk zabıtasına düşen görev bugün 
çok daha önem kazanmıştır. Öyle durumlar öğ
reniyoruz, karşılaşıyoruz ki, maalesef polis onun 
içinde oluyor, amiri içinde oluyor ve çeşitli se
beplerle o mahalleye bir misafirliğe dahi gide
meyecek kadar üzüntü içine giriyorsunuz. 

Trafik polisi de öyle, Türkiye'de trafik po
lisi, ahlâki yönüyle, bilgisiyle, tekniğiyle iyi 
yetiştirilmelidir. Öyle şeyler anlatıyorlar ki 
bize; 10 yıllık iki polisin iki tane dairesi, apart
manı var şurada veya burada diyorlar. Nasıl 
oluyor bu? Büyük olaylar oluyor, otobüs kaim-
3Ton çarpışıyor, otobüs şirketleri, büyük şirket
ler yüzde şu kadarı bu kadarı aktarabiliyorlar 
denebiliyor. Bilmiyorum, bu tetkik edilir, bu 
10 yıllık 15 yıllık polis apartmanı nereden alı
yor, şu kadar parayı bankada nasıl bulunduru
yor denebilir. iyi bir teftiş, iyi bir tahkik bu 
işi sanıyorum o yönüyle de önler. 

Malî polisin de görevi çok önemlidir. Sanı
yorum polis teşkilâtımızın iyi çalışan dalların
dan birisi de budur. 

Yine trafik polisinin gerçekten ele alınıp 
teknik yönden geliştirilmesi, diğer yönleriyle 
disiplin altına alınması faydalı olacaktır kanaa
tindeyim. 

Bunların hepsinin önemli bir eğitim ve di
siplin konusu olduğu dikkati çekmektedir. 

Narkotik polisin, uyuşturucu maddelerin in
sanlık için büyük zararlarının bilincine ulaştı
rılması, iyi yetiştirilmesi, çalıştırılması bakımlın
dan da her şeyden önce iyi seçilmesi, eğitimine 
çok çok önem verilmesi g*erekir. Çünkü bu, ar
tık dünyada büyük önem kazanıyor. Bizde de 
'buna önem veriliyor ve bu alanda çalışan polis
lerimiz muvaffak oluyor. 

Toplum polisinde seviye sağlanmasının, eği
timine önem verilmesinin faydalarına inanıyo
rum. Bilhassa bunların ve diğer polislerin, hu-
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kuksal ve siyasal görüşe sahip kılınması, yani 
bu yönlerde onların yetiştirilmesi gereğine ina
nıyorum. Çünkü, olaylarda mutlaka alıp götü
rücü, vurucu - kırıcı, dövücü değil, olaylara gö
re davranmasını bilen, hatta hatta yeminmdeki 
«Âmirlerimin emrine mutlaka itaat edeceğim» 
durumunda bile dikkatli olmayı, hukukun ve 
yasaların içinde hareket etmeyi şiar edinmesi 
ger ekir in a ne nida yum. 

Artan toplum olayları, çeşidi ve özellikleri 
'bakımından toplum polisinin iyi yetiştirilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Yanlış uygulamaların ör
nekleri çoktur Türkiye'de. 

Deniz polisinin, denizlerimizde, liman ve kı
yılarımızdaki görevlerinin özelliğini müdrik ol
duğuna inanıyorum. Bizdeki teşkilât yapısıyle 
dünyadakileri kıyasladığımız zaman; araç, tek
nik ve çeşitli metotlar bakımından daha iyi ye
tiştirilmeleri • gerektiğini müşahade edebiliriz. 
He'le devletlerarası polisin gerçekten iyi teşki
lâtlandırılması gereğine inanıyorum. 

İSiyasî polis hizmetlerinin ise son yıllarda 
yeniden organize «dilmesini olumlu karşılıyo
rum. Genel anlayışla ilgili hizmetlerde olduğu 
gibi, siyasî polis konusunda da çeşitli olaylar
la karşılaşıldığı zaman büyük yanlışlıkların ya
pılmaması hakikaten uygun olur. Çünkü yan
lışlıklar işi daha büyütmekten, meseleyi başka 
yönlere götürmekten öte bir şeye yaramıyor. 
Bunun iki büyük nedeni vardır; birisi, sevk ve 
idaredeki yetersizlik ve tek taraflı davranışlar
dır. Diğeri de, polisin kendisinin yetersizliği
dir. 

•BAŞKAN — Sayın Öztürk, iki dakikanız 
var efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, 
bu noksanlıkların giderilmesi için elbetteki im
kânlarımızın en iyisini kullanmak zorundayız. 
Çünkü, Türkiye'nin geçtiği bu dönemde büyük 
olaylar olmuştur. Öyle olaylar vukuibulmuşıtur 
ki, meselâ üniversitelerdeki olayların bir çoğu
na şahit olduk yahut duyduk. Adam ölüyor, 
bakıyorsunuz Teknik Üniversite yurdunda bir 
çarpışma oluyor, Vedat Demircioğlu isminde 
ıbirisi öldürülüyor, faili yok, meçhul, Beyoğlu' 
da Taylan Özgür vuruluyor; vuranın polis ol
duğu, polis araîbasıyle kaçtığı belli oluyor, ya
kalanmıyor ; ama halk buluyor. Bakıyorlar ki, 
Zile'ye tayin olmuş Zara'lı bir vatandaş, yaka-
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lanıyor, halk yakalatıyor bunu. Öbür tarafta 
olaylar cereyan ediyor, Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinde zamanın İçişleri Bakanına «Polis 
gelmesin, burası polis bölgesi değil. Jandarma, 
savcı girsin arasın» diyorlar. Çarpışma oluyor 
orada, bir kişi ölüyor. Ölen kişi kim? Yakın
dan tanıyoruz; Ömer Erdal isimli bir öğretme
nin oğlu Şener Erdal ölüyor. Bu çocuk Ame
rika'da tahsil için yapılan imtihanları kazanı
yor ; babası «Sen burada oku, çünkü dayın git
ti okudu, yüksek makine mühendisi oldu, geldi 
buraya iş bulamadı, tekrar gitti Amerika'da 
kaldı, sen de öyle olursun» diyor. Bu milliyet
çi düşünce ile çocuk burada okutuluyor, tesa
düfi bir kurşunla ölüp gidiyor, faili yok. Öbür 
tarafta bakıyorsunuz Taksim meydanında üç 
kişi öldürülüyor, ölen belli, deliller var, faili' 
yok. Zamanın polisi, zamanın içişleri Bakam, 
zamanın Emniyet Müdürü ilgilidir bu konuyla, 
bugünkü arkadaşlarla bu konunun hiçbir ilgisi 
yok. 

15 - 20 bin kişi miting için geliyor, yollar 
kesiliyor, 3 bin kişi çıkıyor meydana, 3 bin ki
şiyi koruyacak polisin arasından elinde sopası, 
bıçağı olan saldırıyor, orada çatışma başlıyor. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, süreniz doldu 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkanım. 

Öbür tarafta çok yakından tanıdığım, ger
çekten nişanlısının yanma gittiğini herkes bi
lir, bir Koray Doğan gidiyor, o zamanın tedhiş 
havası içinde, o zamanın terörist havası içinde 
gitme tutma, deyince çocuk kaçıveriyor, arka
sından polis vuruyor onu. Kan kaybından, has
taneye gitmeden de ölüyor. Polis bu mu! Bu 
ortamı yaşamıştır Türkiye. Bu bakımdan, İçiş
leri Bakanlarının ve yöneticilerinin bu konuda 
çok anlayışlı olması gerekir. Bunlar memleketi 
1,2 Marta getirmiştir, büyük ihtilâllere de gide
bilirdi bu. Türk Ordusunun anlayışı durumu 
bir noktada tutmuştur. İçişleri Bakanlarının 
yaptıkları bu küçük hatalar bu olayları getir
miştir. Ne demektir, faili meçihul cinayet ne de
mektir? Sayın Nihat Erim, ben 20' deyince «Ha
yır 2:2' dedi oradan. «Hepsini bulduk»1 diye de 
ilâve etti, etti ama ne zaman bulduk? 

Şimdi, faili meçhul cinayet ancak çok gizli 
olan şeylerde olur. Herkesin gözö önünde vuru-

447 — 



C. Senatosu B : 55 

lan insanların yanında faili meçhul cinayet ol
maz. Bunun polisi de, sevk ve idare edeni de hu 
konunun bilincine varmalı, olayları nerede olur
sa olsun önlemelidir. Bugün gerçekten Türkiye' J 
de olay çıkartmak isteyen. 

BAŞKAX — Sayın Öztürk süreniz doldu. 
(HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlıyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAX — Efendim, takdir yetkini yok. 

Eğer zamanı ihtiyacınız varsa... 

HÜSEYİX ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bağlıyorum cümlemi, yarısında kes
meyiniz lütfen. 

BAŞKAX — Yarısında keserim etendim, üç 
dakika, geçtiniz. Arkadaşlarım görevini ayırım
sız yap diye ihtarda bulunuyorlar. 

HÜSEYİX ÖZTÜRK (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım, çok teşekkür ederim, bağlıyo
rum. 

Bu olaylar çok, Kırıkkale'de üç kişi öldü 
faili meçhul, orada öldü. faili meçhul... Önemli 
olan şu, bugün de oluyor bu olaylar; ama İçiş
leri Bakanının davranışı neticesi görüyoruz ki. 
faili meçhul ola}' yok. Okullarda olaylar oluyor, 
yurtlarda oluyor, derhal .müdahale ediliyor, ne 
ölen var, ne dövülen var. İdarecilik çok önemli
dir. () bakımdan idarecilerin, polisi başka tür
lü, başka maksatlarla değil, memleketin asayi
şinde kullanmasında akıllı olmaları, büyük olay
lara sehep olmamaları gerekir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAX — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Değerli arkadaşlarım, süre bakımından gös

terdiğim hassasiyetten dolayı beni mazur gör
menizi bilhassa rica ederim. Dinleyenlerin ma
zur gördük] erini dur um] a rın da n, t ııtıu ıı 1 a rmda n 
anlıyorum; fakat konuşan arkadaşlarımın bazı
ları gösterdiğim, titizliği yerinde bulmuyorlar, 
hoş karşılamıyorlar. Kendi kararınızla bu süre
yi sınırladınız. Benim takdir yetkim yok. Ben 
uyarıyorum. Hoşgörü sınırını da aştığını olu
yor. Arkadaşlarımdan uyarı alıyorum ; ayrıcalı 
muamele yapma diye. Ona rağmen bazı arka
daşlarını sözlerini uzatıyorlar. Uyarıda bulun
duğum zaman da bana güceniyorlar. Hakları 
yok. Bu kararı kendiniz aldınız her şeyden ön
ce kendinizin riayet etmekliğiniz lâzım. 

Sayın Cemal Tarh an buyurun efendim. j 
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CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, değerli senatörler. 

İçişleri Bakanlığının görüşülmekte olan 1974 
malî yılı Bütçesi üzerinde görüşlerini açıklayan 
değerli sözcü arkadaşlarımız Bakanlığın çok 
ciddî ve o derece önemli konularına <el koymuş
lar ve istifadeli konuşmalar yapmışlardır. Ben
deniz de bu 10 dakikalık süre içinde ne kadarını 
sığdırabiJirsem ele alabildiğim konular etrafın
da maruzatta bulunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ilk olarak ele almak 
istediğim konu; vali tayin ve nakili eriyle ilgili
dir. Hiç şüphe yok ki muhterem arkadaşlar, va
linin, Devlet yapısında değerli ve mümtaz bir 
mevkii vardır. Türkiye'nin 1/67 pareasmdaki 
adlî ve idarî olanların dışındaki bilcümle sevk 
ve idare işleri kendilerine tevdi edilen bir Dev
let görevlisidir. Ayrı bir özelliği olan emniyet 
ve asayiş işleri dahil, yol, su, elektrik, okul, has
tane gibi birçok hizmetlerin ifasından tutun da 
vilâyet sınır ihtilâflarına, belediye çalışmaları
na, ekonomik faaliyetlere ve hatta yapılan ma
hallî ve genel seçimlere kadar binlerce kanım 
maddesinin verdiği çeşitli vazifeler ve bunların 
davet ettiği ağır mesuliyetler bu fedakâr görev
li! erin sı r t m da dır. 

Önemini birkaç satırla ifadeye çalıştığım bu 
valilerin tayin ve nakil işlerinde arzu edilen 
prensiplerin ve meselâ bir Maliye Bakanlığında
ki taassup, mutaassıp bir uygulamanın mevcu
diyeti acaba söylenebilir mi? 

Bunların elbette ki, nedenleri var; ama bun
ların içine girmek istemiyorum. Yalnız, bu hu
sustaki görüş ve temennilerime birkaç satırla 
ol sun değiıımed en geç emeyec eğim. 

Muhterem arkadaşlarım, vali tayinleri kati
yen tesadüflere terk edilmemeli ve hele dıştan 
gelen takdim ve tavsiyelerle asla karıştırılma
malı ve buna da imkân bırakılmamalıdır. Bu
nun için de masum heves ve arzularla idare mes
leğine girenlerin ta maiyyet memurluğundan iti
baren ahlâkî durumları, çalışma ve kabiliyet
leri hazırlanacak muayyen esaslar ölçüleri içeri
sinde değerlendirilmeli ve bunlar arasından va
li olabilecekler tefrik olunmalı ve bir ihtiyaç 
karşısında hariçten değil, bunlar arasından çe
kip alınmalı ve herhalde bunların yollan hariç
ten getirilenlerle tıkanmamalıdır, 
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Hemen ifade etmek isterim M, geçmişteki 
buna benzer tatbikat meslek mensuplarının te
lâfisi mümkün olamayan hicran mevzuu olmuş
tur. Bu konuda Sayın Bakana atfen basında çı
kan «mühendis vali» istihdamı konusunun kar
şılanış şekli kendilerinin dikkatinden kaçmamış 
olsa gerektir ki, geçen zaman içindeki tutum
ları böyle bir yola gitmekte olduğu işaretini 
vermemektedir. 

Tabiatiyle takdir kendilerindir. Ancak; bize 
de söylemek kalıyor. Böyle bir tayin cihetine gi
dildiği takdirde temini düşünülen yararlan ma
ruz kalınacak reaksiyonlar sürüp götürecektir. 
Böyle bir riskin göze alınıp alınmayacağını da 
zaman gösterecektir. 

Vali nakillerine gelince muhterem 'arkadaş
larım ; çok ciddî ihtiyaç olmadıkça toplu ve se
ri halinde nakillerden kaçınılmalıdır. Hele Hü
kümet ve bir bakanın değişikliğinden sonra böy
le bir yola sureti kafiyede gidilmemelidir. 

Geçmişte bu türlü yapılan nakiller değerli 
vali arkadaşlarımızı çok tedirgin etmiştir. De
ğerli senatör arkadaşlarıma temin ederim ki, bu 
tutum yarar yerine hizmete keder getirmiştir. 
Bunun önlenmesinin tek şartı var; birçok söz
cü arkadaşlarım ela bu noktaya değindiler, va
lilerimizi parti programlarının değil, kanunları
mızın tatbikçisi haline getirdiğimiz takdirde bu 
tarz nakillere esasen ihtiyaç kalmaz. 

Yeni ve Sayın Bakanın böyle bir yola gitme
miş olması, vatandaşla münasebeti ve hizmet 
anlayışı bakımından valilerden beklediklerini 
kamuoyuna açıklamış bulunması bir teminattır. 
Gelecek için de ümit verici bir işarettir. Bu ka
rarlılığın bozulmaması da o derece şayanı te
menni ve arzudur. 

Merkez valiliği müessesesine gelince; muhte
rem arkadaşlarım, vali konusunda, merkez va
liliği müessesesini ve son yıllarda aldığı şekli 
ifade etmek için burada kullanacak bir 'kelime 
bulmakta itiraf ediyorum ki, güçlük çekmekte
yim. Çünkü, hazin desem çok az geliyor, daha 
şiddetlisini ifadeye kalksam meslekî saygım mü
saade etmiyor. Samimiyetle ifade etmek' gere
kirse, merkez valiliği durumu gerek kemiyet ve 
gerek keyfiyet bakımından içinden çıkılmaz bir 
hal almıştır. Ancak; konu kendi kaderine terk 
edilecek cinsten de değildir. Hele mesuliyeti geç
mişteki tatbikatçıların ornuzuna yüklemek su-
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r etiyle işin içinden çıkılmak istenmesi de çok 
hatalıdır. Konunun ve durumun üzerine cesa
retle gidilmeli ve hal çareleri aranmalı, o inik---
tar lan 60'ı aşkın bu merkez valilerinin bir za
manlar büyük küçük vilayetler idaresinde bu
lunduklarını düşünerek muameleden kaldırılan 
ve mahzenlere atılan evrak gibi Bakanlığın dip 
odalarında kendi kaderlerine terk edilmiş acı 
durumlarına karşı kayıtsız kalınmamalıdır. 

Tedbir elbetteki zordur; ama yok denemez. 
Şimdi birer satırla bu değerli arkadaşlarımızın 
nasıl ve nerede kullanılabileceklerini ifadeye ça
lışacağım; 

A) Bakanlık bir danışma kuruluna muh
taçtır. Senelerden beri bu hususta tavsiye ve te
şebbüsler vardır. Bakanlık Teşkilât Kanununda 
bir değişiklik yapmak suretiyle (Sayın Halk 
Partisi sözcüsü de bu noktaya temas buyurdu
lar) bunun temini pekâlâ mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, iki dakikanız 
var efendim. 

CEMAL TABLAN (Devamla) — Üç daki
kalık bir şey kaldı efendim. İşte Bakanlık ka
demesinden sonra mütalâa edilmesi lâzım gelen 
böyle bir yetkinin, yetkili kurulun ihdası mese
leye bir çözüm yolu bulabilir ve mer'kez valile
rinin burada istihdamı suretiyle bunlar yeniden 
bir işe kavuşturulabilir. 

B) Mahallî idareler evrakı sarf iyeleri ha
len Sayıştayda tetkik edilmektedir; ama tümü 
bu süzgeçten maalesef geçmemektedir. Binaena
leyh Sayıştaya muvazi bir teşkilâtın kurulma
sına olan ihtiyaç da meydandadır. Bunun için 
bir mahallî idareler malî denetleme kanununa 
ihtiyaç vardır. Bu kanun çıkarıldıktan sonııa 
kurulacak teşkilât içindeki daire başkanlıkları 
için bu merkez valisi bulunan değerli arkadaş
larımıza elbetteki birtakım vazifeler düşecektir. 

C) Alt kademe idarî mahkemelerin kuru
luş zaruretinden senelerden beri bahsedilir. Ka
nun tasarısı da Danıştay'da hazırlanmıştır. Bu 
kanunun süratle Meclislere sevk ve kanunlaş
masında Sayın İçişleri Bakanının müessiriyeti 
alâka derecesine bağlıdır. Bu konuda unutul
mayacak hizmetleri de sevkedebilir. Eğer bu 
maruzatımı kendine mahsus, kendine has tebes-
sümleriyle ve içtenlikle karşılarlarsa bu kanu
nu süratle Meclisten çıkarmaları mümkün olur 
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ve bu suretle merkez valileri arkadaşlarımız da 
illerde kurulacak olan bu mahkemelerin başkan
lık veyahut azalıklarma gönderilmek suretiyle 
yeniden bir işe kavuşturulmuş olurlar. 

Emniyet meselesi üzerinde duracaktım; fa
kat Sayın Başkanımızın taassubu karşısında bu 
konuya temas edemediğim için çok üzgünüm. 

1974 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesinin mille
timize ve Bakanlığa hayırlı olması temennisiyle 
değerli arkadaşlarımı saygılarımla, selâmlıyo
rum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tar
lan. Sayın Hamdi Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan., 
sayın senatörler; 

İçişleri Bakanlığı. Devleti ve Hükümeti tem
sil etmek görevini, sorumluluğunu taşıyan bü
yük bir kuruluştur. Yurt içindeki bütün Devlet 
kuruluşlarının amiri, denetçisi ve bütün kamu 
hizmetlerinin koordinatörüdür. Toplumun iç hu
zur ve güvenliği ile genel ahlâkı koruyucu asa
yiş güçlerinin yöneticisidir. Bir yatırını kuru
luşu değil; fakat birçok kamu kuruluşlarına ait 
yatırımların daha yararlı olmasını sağlamada 
nazmı rol oynar. Bu kadar geniş kapsamlı bir 
görevi yapabilmesi için bütçesindeki cari gider
lerde hasis davranmamak iktiza eder. Bilhassa 
mahallî idareler, özel idareler, belediye ve köy 
kanun tasarıları ile taşınmaz mal zilyetliğine ya
pılan tecavüzün önlenmesine dair kanun tasarı
sının bir an evvel ele alınması gereklidir. 

Sayın senatörler, Mahallî İdareler Genel Mü
dürlüğünün fevkalade bir gayretle yapmış ol
duğu hizmeti huzurunuzda takdir etmeden ge-
çemiyeeeğim. Yorulmak ve usanç nedir bilme
den gelen vatandaşlara ayrı ayrı bilgi vermek 
onları aydınlatmak ve kısa süre içinde hizme
tin mahalline ulaşmasını sağlamak gibi bir gay
retin içindedirler, kendilerine huzurunuzda te
şekkürü bir borç bilirim. 

xVsayiş kuvvetlerine gelince : Polis ve jan
darmaların maddeten tatmin edilmesi ve buna 
rağmen görevini kötüye kullanmaları halinde 
asla müsamaha edilmemesi gereklidir. Tatmin 
edilmedikleri takdirde kaçakçılığın, hırsızlığın, 
fuhşun ve birçok suçların destekçisi ve hatta 
nöbetçisi olmak yoluna sapanlar bulunabilir. 
Bu da teşkilâta karşı halkın sevgi ve güvenini 
tahrip eder. 

I Polis memurları alınırken sadece kantar ve 
I metre ölçüsüne göre değil, mesleğin şeref ve 
I haysiyetini koruyacak karakter ve bilgiye sahip 
I olmasına dikkat edilmelidir. Beden yapısı ne 

kadar güçlü olursa olsun, ruh yapısı sağlam ol-
I mayanların topluma yararı olamaz. Bu gibiler, 

asayişi anarşiye çevirirler. Tok olaylara şahit 
olduk. Vatandaşlara karşı tavır ve davranışla-

I rnıda görevlerini s-uç haline sokanlar var. Suçlu 
I oldukları nispette de haklı çıkmanın çabası için

de vatandaşı suçlu duruma, sokanlar var. Maa-
I lesıcf bu gibileri şikâyet eden vatandaş çok defa 
I suçlu çıkmaktadır. Eğer şikâyet mercileri mes

lek gayreti ve onuru yaparak suçlu memurunu 
I korursa, mesleğin onuru korunmaz hale gelir. 
I Hiç kimsenin şerefli Türk polisine, kendi suçu-
I ııu yüklemeye hakkı yoktur. Türk polisi tarihi-
I ne yakışır bir dikkat içinde olmalıdır. Bir va-
I tandaşa kanunen ceza verirken, hakaretle değil, 

nezaketle hareket etmelidir. Çünkü halkımız ha
karete değil, nezakete daha çok itaat eder. 

I Sayın senatörler, önemli bazı noktalara do

kunarak geçeceğim. Polis mesleği rütbeli bir 
meslektir. O halde, onların bütün kademelerin-

I de orduda olduğu gibi meslekten yetişmiş kişi
lerin bulunması gerekir. Halbuki bizde bu mes
lek mensuplarına yükselmek kapıları kapatılmış 

I ve onlar moral çöküntüsüne sokulmuştur. Bu-
I nun sakıncasını takdirlerinize arz ederim. 

I Sayın senatörler, genel ahlâkın korunması 
yolunda çok titiz davranmak gerekir. Fuhuş yu
valan ailelerin arasına kadar yayılmıştır. Bir 
apartmanda, mazbut ailelerle kapı komşu ran-
devuevleri işletilmektedir. Mühür oyunları ile 
kapanıp açılmakta ve rüşvetler dönmektedir. 
Eandevuevleıi işletilecekse, resmen açılsın ver
gisini Devlet alsın; fakat Devletin maaşlı me
murları bunlardan elini çeksin. Kendi bölgem 

I Malatya'da genelev yoktur. Fakat oteller ve ma
halle arasındaki .evler raııdevuevi olarak çalış
makta. yüzlerce, binlerce genç hastalıktan kıv
ranmakta, çeşitli şikâyet ve ihbarların üstü ka
patılmaktadır. Genel ahlâkın ve sağlığın ko
runması için randevuevleri kapatılmalı ve her 
şehirin belediyece uygun görülen bir yerine mut-

I laka bir genelev açılmalıdır. 
Sayın senatörler, şoför ehliyeti meselesine 

de çok önem vermeliyiz. Para ile ehliyet dağı-
I tıldığı şayiası yaygın hale gelmiştir. Birçok tra-
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fik kazalarının baş nedeni budur. Ehliyet sınav
larında emniyet mensupları ile birlikte şoförler 
derneğince tespit edilen bir ekibin de bulundu
rulması yararlı olur kanaatmdayım. 

Sayın senatörler, Personel Kanunu Devlet 
memurlarına iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki 
güçlük zamları gibi haklar tanımıştır. Fazla ça
lışma süreleri için de ücret ödenmesi uygulan
maktadır. Polis ve askerin, iş güçlüğünün ve iş 
riskinin derecesini 'bilmeyen yoktur. Çalışma sü
resine gelince günün 24 saatini içine alır. Buna 
rağmen, polis fazla çalışma vsüresinin karşılığın
da gülünç denilecek kadar bir ücret almakta
dır. Bunlar da bizim evlatlarımızdır. Bunların 
da çoluk çocuğu var, bunlar da birer can taşı
makta dır. 

Diğer büro memurlarına fazla çalışma süre
sinin her saati için 20 liraya kadar ücret öden
diği hakle, gece - gündüz, 'kar tipi ve yakıcı gü
neş altında çalışan Türk polisine her saat için 
iki lira civarında bir ücret ödemek insafla bağ
daşıl' şey değildir. Polise, maaş ve tayin bedeli
nin dışında iş riski ve fazla çalışma sürelerinin 
karşılığında 1 000 lira ödenmelidir. Tayin be
dellerini 165 liradan 350 liraya çıkartılmalıdır. 
Jandarma er ve erbaşlarına ödenen aylık tayin 
bedeli günde 7.5 liradır. Yani her öğün için 2,5 
lira. 

Sayın senatörler, acaba bugün 2,5 liralık ka
loriyle yaşayan bir kundak çocuğu var mıdır?. 
Aslan gibi mehmetciklere 2,5 liralık kaloriyi 
biz reva görsek de, bu millet kendi evlâtlarıma 
bunu reva göremez. Şu hade sayın senatörler, 
güven, huzur ve haysiyetimizin bekçiliğini ya
pan, sıcak yataklarımızda uyurken, gece gündüz 
nöbet tutan evlâtlarımızın hakkını teslim ede
lim. Jandarma .er ve erbaşlarına tayin bedeli 
olararak ayda 600 lira, polislere de maaş ve ta
yin bedellerinin dışında ayda 1 000 liralık bir 
ek ödemenin yapılması günün ihtiyaçları kar
şısında şarttır. Böyle olunca az ve seçkin per
sonelle daha çok iş yapılır. Böyle olunca açlık, 
perişanlık ve yorgunluk görevin kutsallığına 
musallat olamaz. Görevi ve hizmeti hâkim kıl
manın ilk yolu budur. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Sayın Hüsnü Dikeçligil, buyurunuz. 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
•Başkan, sayın arkadaşlarım; 

İçişleri Ba'kanlığmm vazifesi, en ağır vazi
felerden biridir kanaatimce. Bir millet içiş
lerinde kuvvetli olmadığı müddetçe, dış;riya 
karşı kuvvetini ispat edemez. Önce içten •kuv
vetlenmesi lâzım. .Meselâ, eğer biz içte kuvvet-
liyselc Yunanistan bize karşı kafa tutamaz. 
Bizim zayıf anlarımızı, zayıf zamanlarımızı 
kollar. Onun içtin, Türkiye'de millî bütünlük, 
millî varlığımız üzerinde İçişleri Bakanlığımı
zı n hassasiyetle durması lâzım. Bazı propagan
dalara da kulak asmaması lâzım. Ilerşeyden 
önce Türk Milleti, tarihi boyunca millî şuura, 
•tarihî şuura, millî kültüre sahibolduğu müd
detçe hep ayakta kalmıştır; ama dış tesirler
de kaldığı müddetçe de mahvıperişan olmuş 
git mistir. 

Çeşitli cereyanlar mevzuu var; 10 dakikada 
bunun bahsimi bitiremem. Yalnız idarecilikte 
vazife gördüm, idarecilik kolay şey değildir. 
Valiler, benim kanaaafimec - Hanımefendi de 
zikretti - bir yerde bir sene kalamam. İdareci
lik kolay bir meslek değildir. İyi bir süzgeç
ten geçmelidir. Kayma'kamlar arasından vali 
tayin edildiği vakit; «Halı, hakkıyle tayin 
edilmiştir.» demeli. Yoksa hatır ve gönülc ba
karak vali tayin edildiği, partizanlık girdiği 
takdirde mutlaka aşağıdaki kademe çalışamaz. 

Bir kaymakamın son ümidi vali olmaktır. 
Buna dikkat etmek lâzım. Ama sayın Baka
nın ağzından çıkmış, «Mühendisten de vali 
olur, demiş.» Kolay değil bu iş. İdareciliğin 
mühim kademe!erijmleıı çok geçtik biz, kolay 
değil. .Matematik işi başka, sosyal bilim başka
dır. Vali, herşeydeıı ziyade sosyal kültüre, 
si^vasî 'kültüre, idarî, hukukî bilgilere sahip in
sandır, idarecidir o. Bütün onları o idare eder, 
toplar. Tarihimiz boyunca Osmanlı Devrinden 
tutunuz, bütün devirlerde büyük kültür sa
hibi insanlar vali olmuştur; meselâ Ahmet Ve-
fik Paşa gibi, Ziya Paşa gibi. Bunlar herhal
de mühendis değildi. Kolay değil bu... 

•İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİL-
TÜRK (Ankara Milletvekili) — Askerdi on
lar. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİ (Devamla) — Ahmet 
Ve fik Paşa da, Ziya Paşa da asker değildir. 
Namık Kemal de valilik yaptı. Asker bir de-
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peçeye kadar yapar. Çünkü, a sık er idarî kade
meden geçiyor. Teğmenlikten başlıyor, ta al
baylığa, paşalığa kadar öyle kolay kolay yük
selmiyor. Biz de Nazmi Ata e Paşa gibi bir ko
mutanın emıinde 2.5 sene askeriJk yaptık. Yal
nız, taıbfıî onun tavrı yi e da ölçülür idarecilik. 
Ciddî olduğumuz ta<kdirde, bunlar hafife alı
nacak meseleler değildir. Bir vali bos sene bir 
Sone bir yeıde kalacağını bilmeli. 

Ben Sayın İçişleri Bakanından, şu küçük 
işler yapılıyor mu diye soracağım Bugün rüş
vet kalkmış mıdır'. Ayyuka çıkmıştır; rüşvet 
var, iltimas var. Cumhuriyet Halk Partisi »öz-
'OÜsü kardeşime hak veriyorum; milletvekili] ve 
sen a/t ödlerin arkasında binlerce delege daire 
daire dolaşıyor. Bu, hem senatörleri küçük dü
şürüyor. hem Büyük Millet Meclisini küçük 
düşürüyor, hem de doğrudan doğruya bu ar
kadaşlar vasıtalık yapıyor, filânın hakkını fa
lana verme durumuma düşüyor. Onun için 
merkeziyetçi bir idare sistemi ortadan kalk
malı. İdareciye mesul'yet i verdiğin kadar sa
lâhiyeti de vermek mecdnıriyetindesin. İnana
caksın o insana. İnanmadığın müddetçe, rner-
Ikeaclen idare ettiğin müddetçe, hele seçim 
gelsin partim kazansın da milletvekillerini de 
hoş göroyim, onların işini göreyim dediğin 
müddetçe bu iş olmaz. Ben şahsan bu- zama
na kadar ne sizin huzurunuza, ne de başka bir 
'bakanın huzuruna bir iş için çıkmış insan de
ğilim, çıkmam da. Eğer daire müdürü kanun 
dairesinde salahiyetli ise ondan rica ederim. 
Bütün siyasî hayatımda böyle yapm:simdir. 

Şimdi, Türkiye normal durumda değil... 
Sayın Bakanım bilmem bundmı haberi var mı?. 
1 Mayıs 1974 tarihinde Atılım İD ergisi diye bir 
dergi yayınlandı. Burada Lenin'in resmi var 
ve buna göre, Adalet Partisi de faşisttir, De
mokrat Parti de faşisttir, Genelkurmay Baş-
ikanı da faşisttir. Elcîe verecekler iş} yürüte
cekle;]'... İngiltere'de- de böyle bir dergi çık
mıştır. İçişleri meselesini hafife almak doğru 
değildir. Millî hassasiyetim dolayısnde ben 
bunları şahsen takibedeılm, dosyama koyarım. 
Kıvılcım Dergisi çıkıyor. Bu. dergiye görG cle-
'olaylarda ölen insanların hepsi faşisttir, Türk 
asikeri de faşisttir. 

Bu deyimleri yerinde kullanmak lâzımdır. 
Parlamentoya gelem, adam, parti kuran adam 
faşist olamaz, çünkü seçim yoiiyie gelir. Ben 

buna inanmam. Hele seçim yolunun dışında 
da başka bir şey düşünülemez. Ama Hükümet 
icra eden insanlar, karşısındaki muhatabı par
tiyi küçük düşünmek için onlara bazı atıflar
da bulunur; bulunmaktan vazgeçemez. Yeri 
değiştirmeye her partinin razı olması lâzımdır. 
İşte Avrupaldan farklılığımız bu olmalıdır. 
Avrupa'da bir idareci ba-kan bakıyorsun, bir 
şaibe altında olduğu gün çekiliyor. Türkiye 
•buna doğru gidecektir, buna gitmesi lâzımdır. 
Amerika Reisicumhurundan sorulan hesaba ba
kınız şimdi... Siz Parlamento -olarak sorabili
yor musunuz?.. Yok. Küçük hesaplar peşinde, 
delege arkanda; aman çıkarım var, şu vatanda
şın işini bakandan yaptırabilir miyim, diye düşü
nüyorsun, o hesabın peşinde koşuyorsun. Tür
kiye'de demokrasinin yerleşebilnmsi için, idare
cinin rahat iş görebilmesi için, kanun devleti 
olabilmemiz için ben isterdim ki, bu idare de
lege sistemine, vatandaşın buraya akın akın gel
mesine mani olsun. Düzen değişikliği deniyordu... 
Olabilsin bakalım. Ondan sonra ben gideyim 
tebrik edeyim, methüsenasını yapayım,. Ama de
lege buraya geldiği müddetçe, ona yaranma.k 
için senatör ve milletvekili arkasına düşürüp 
daii'elere götürdüğü müddetçe, işin içinden çı
kılmaz. Bu, normal idare değildir, birinin hak
kım ahp başkasına verme keyfiyetidir. O da 
yararlanarak buraya geliyor. Ben çok bilirim ki 
buraya gelir para toplar. Bunlar mahallinde ida
re edilebilir, burada ne işi var?.. Her mahalde 
devlet temsilcileri vardır. Bunu vali yapar. Eğer 
siz vatandaşın işini mahallinde yapamıyorsanız 
idare değilsiniz. Rüşvet var... Benim hanımım 
emekli tarih öğretmeni. Akşam eve çok müte
essir geldi. Ne o dedim, «ilk defa rüşvet verdim.» 
dedi. Emekliliğinden 750 lira var; «Birisi 200 
lira isitedi, birisi 500 lira.» dedi. Bu alenidir, 
yapılıyor. Ahlâk, fazilet devletinden elem, vura
lım, söyleyelim bunları önlenmeyelim... 

Benim çocuklarım 7 yaşından sonra dışarıya 
çıkamazdı. Bu millet disiplin ister. Disiplin or
tadan kalktı mı yoktur. Demokrasi, disiplin
sizlik idaresi demek değildir; kanun devleti
dir. Bu genç disipline edilecek; fikren disipli
ne edilecek, hareketi ile disipline edilecek. 16 
yaşındaki çocuklar kahvelerde, eliyoruz, dert ya-
ırryoruz. Bunun sebebi ne?.. Demokratik nizamı 
yanlış anlayışmuzdır. Devlet adandarmın boyu-
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na büyük lâflar edip de, hakiki içtimaî mesele-
ler üzerinde durm ayışı keyfiyetidir. 

Sonra, kumarhaneler mevzuu var. Bence Ana
dolu Kulübü ve benzerleri asıl kumarhaneler
dir. Bu kulüplerin adamı vardır; adamı vasıta-
sıyle orayı açtırıyor, orada binlerce kırk bin
lerce lira dönüyor, öbür tarafta Bakanlık, is
kambil kâğıdı oynayanlar üzerinde duruyor... 
Siz durabiliyor musunuz, değiştirebiliyor musu
nuz nizamı? Ben bu durumları değiştirebilen ida
reye ıslahatçı idare d;erim. Büzen değiştirme de
mem, ıslahatçı idare... İdare bozulmuştur, ida
reyi ıslah ötme meselesi vardır. Bu idareyi ıslak 
edeceğim diyecekseniz, kötülükler nereden geli
yorsa. kirta.siyec.iiik, formalite nereden »-eliyor
sa onu ıslah edeceksiniz. Bana güvenmiyorsun, 
20 tane imza, 40 tane imza. oradan oraya, ora
dan oraya... Valiye böyle bir yetki verdiniz m,i'?.. 

BAŞKAN Di mrcı üz dolu
yor. 

H C S \ p DİK KOLİG İL (Devamla.) — Sayın 
Başkanım, tecrübeli bir parlamentersiniz, ben 
de hürmet edeceğim, bitireceğim, bir' dakikanı
zı rica ediyorum. 

Osmanlı imparatorluğunun Teşkilâtına met
hal Uzunçarşılı'nm kitabını okumak lâzım,. Dev 
gibi valiler yetiştirmiştir, ama, o dev gibi vali
lere de dev gibi selâhiyet vermiştir. Bozulma 
devrinden evvel, noksanları da oldu mu canlarına 
okumuştur. Bu is nutuk atmakla bitmez. Bakan
lar bol bol nutuk atıyor, edebiyat yapıyor, mil
leti hüsrana gömüyor. Bu meselelerin üzerinde 
ciddiyetle, hassasiyetle durmalı ve kabiliyeti in
sanların. kabiliyetleri nispetinde ileriye doğru 
gitmesine müsaade etmeli ki. oulaı hüsrana uğ
ramasın, küsmesin, darılmasın. 

Efendim, dinlemek lütfunda bulundunuz. Sa
yın Başkanım da. bir dakika müsaade ettiler. 
Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAX — Teşekkür ederim Sayın Dikeç-
Hgil. 

Sayın Yılmaztürk, buyurunuz efendim. 
ALÂEDDLY YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; 

İçişleri Bakanlığının idarî görevleri yanında, 
içte emniyet ve asayişi temin etmek gibi, çok 
önemli görevine ben de bir nebze işaret etmek 
işitiyorum. 

Gelişen dünyanın artan ihtiyaçları karşısın
da çığ gibi büyüyen, çoğalan nüfûs ve gelişen 
kasabalarda da. elbette emniyet ve asayişi te
min etmek de kolay mesele değildir. 

Bugün, daima kendimizi mukayese ettiğimiz 
Garp mem;leketlerinde; meselâ Paris'te, yalnız 
Paris şehrinin emniyetini 1.10 000 polis temin 
ederken, 40 000 000 hık Türkiye'de asayişi ve 
emniyeti 40 000in altında polisle temin etme
nin mümkün olmadığı da orta yerdedir. 

Yine aynı şekilde, nahiyelerde ve köy mıntı
kalarında da durum böyledir. Ben kendi ilçem
den bir misal vereyim : Düzce fain bir G-ölyaka 
nahiyesine 28 - 30 köy bağlıdır. Buradaki kara
kolda, amirle beraber iki veya üç jandarma var
dır. Bu köylerin her biri asgarî 1 000 nüfuslu
dur, 100 ilâ 200 hane arasındadır. Aşağı yukarı 
28 - ')() bin nüfuslu; verimli, parası, geliri, ban
kası, nakliyesi birçok meseleleri, trafik hadisele
ri, çatışmaları, hırsızlıkları vesairesi olabilecek 
bir bölgede iki tane jandarma var. Demek olu
yor ki, antik Türkiye'de de büyük lıamfelcr ya
parken; dışta emniyeti teminde nasıl Millî Sa
vunma güçlerini artırmak ve geliştirmek isti
yorsak; içte de e m niye.it ve asayişi tenlinde mut
laka büyük hamleler ve değişiklikler yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

Vakıa, şudur : Artık bugün Türkiye'de bu em
niyet kadrosu ile bu miktardaki jantlarıma kadro
su ile asayişi temine imkân yoktur. O halde 
ne .yapacağız? Mutlaka jandarmanın, gerek ele
man bakımından, gerekse (teçhizat, cihaz ve 
sürati temin eden vesait bakımından takviyesi 
şarttır. Artık, kaçakçının 200 kilonie/tre hızla 
giden Mercedes araba ile kaçakçılık yaptığı bir 
dönemde bir jeep ile onu yakalamanın imkânı 
olmadığı, ortada. O halde, adam öldürmeye ni
yet etmiş olan insan dürbünlü tabanca ile kilo
metrelerce mesafeden hasmımı tepelemjeye çalı
şırken, yine aynı cinste teçhizat ile emniyet ve 
asayiş birliklerini teçhiz etmek mecburiyetinde
yiz. 

Yer yer çok hadiscli bölgelerde; meselâ be
nim ilçeni Düzce'de, komando eğitimi görmüş 
birliklerden çok büyük istifadeler temin edil
mektedir. Şunu dem.;ek istiyorum : İçte asayişi 
teminle görevli, komando eğitimi görmüş, ya 
jandarmayla beraber veya onun dışında bir bir
liğin ; ie asavisi teminle görevli bir birliğin ih-
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da sı gereğine inanıyorum. Her sıkıştığımız za
man dışta bizi müdafaa ile görevli bulunan Si
lâhlı Kuvvetlere içte müracaata ihtiyaç olma
malıdır. O halde bu ihtiyacı karşılamak için mut
laka komando eğitimi görmüş ;. bizim memleke
timizin dağlık ve sarp arazisi karşısında bir
çok yerlerde kaçakçının ve hırsızların mağara
larda. kayalık bölgelerde ormanlık yerlerde giz
lendiğini düşünecek olursak, o bakımdan koman
do eğitimi görmüş bir teşkilâtın ihdasına muh
tacız. 

Ayrıca, hemen ufak bir hesapla şunu söyle
yebiliriz ki, 40 000 OCO'a varan nüfusumuzu ar
tık 30 - 40 bin polisle değil, ortalama bir hesap
la .en azından 100 000 polisle koruyabiliriz. O 
halde hesabı yüzbinlere götürmenin zarureti 
içindeyiz. Bu 37 472 kişilik bir kadro ile; üstelik 
de maddî müzayaka içinde ; teçhizat bakımından. 
her bakımdan eksik vaziyette bir kadro ile bu 
hizmetti karşılamamıza imkân yoktur. 

Polisten her zaman şikâyet ederiz. Baktım., 
bendim önce konuşan hatip arkadaşlar polise 
söylemediklerini bırakmadılar; ama biz sıkıştı
ğımız zaman da feryat eder polise bağırırız, 
«Polis yetiş.» deriz. Hatta idare amirlerinin; ya
kında hadiselerini duyduk, valilerin, parlamen
terlerin bile başı sıkıştığı zaman soluğu ya ka
rakolda alır, ya. jandarma merkezinde. Bu ne de
mektir?.. Elbette ki asayişi teminle görevli si
lâhlı güçler, ani tecavüzlerin karşısında hepimi
zin süratle sığınacağı mercilerdir. Onun için, 
bunları yalnız malzeme ile değil, yalnız bilgi, 
kültür, görgü meselesi değil, maddî bakımdan 
da t alt mine mecburuz. 

Ben düşünüyorum da; sağlık hizmetlerinde 
fakülteler ihdas ediyoruz, adaletin temininde. 
müteaddit hukuk fakülteleri var; fakat acaba 
ne için polis enstitüleri fakülte haline getiril
mez ve çoğaltılmaz?.. Buna hayret ediyorum, 
100 binlere ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz; 
balen 40 bine yaklaşan elemanın fakültesi ve bir 
fakültaitif tahsil şekli niye yok?.. O halde sü
ratle polis enstitülerini dört seneye çıkarıp, fa
külte haline getirmek mecburiyetindeyiz. Bu
nu yaptığımız zaman ne yapacağız?.. Artık Em
niyet Genel Müdürlüğü, emniyet mensupları ta
rafından idare edilmek imkânını bulacak. Ne olu
yor?,. Emniyet tecrübesi çok az ve fakat idareden 
gelen birtakım kaymakamları ve valileri, ya Em-

— 454 

5 . 5 . 1974 O : 3 

niyet Teşkilâtının başına getiriyoruz veya Em
niyet Teşkilâtının ınühim kademelerine getiriyo
ruz. Ne oluyor?.. Belki bir vaka zaptını tut
masını dahi bilmeyen kişiler, bu makama getiri
liyor. Belki idareci olarak iyi, başarılı bir kay
makam ; ama emniyet işi, emniyetçilik mesele
si artık dünyada ihtisas haline gelmiştir. Onun 
için bu binleri yetiştirmek için süratle, fakülte 
haline getirmeliyiz. Polis kolejlerini de çoğalt-
malıyız. Artık orta mektep mezunu; sıhhatli, bo
yu. poşu uygun olan kimseyi altı aylık bir eği
timle polis camiasına katmanın hiçbir fayda ge
tirmeyeceği kanaati içindeyim. Kaklı ki, iç eği
timi de süratle geliştirmeliyiz. İnşallah bu eği
tim merkezinin inşaatı biter de, birtakım eğitim 
sıkıntılarını da süratle telâfi (ütmek imkânını 
buluruz. 

Demek oluyor ki; mevcut kadroyu süratle ye
tiştirmeliyiz, gelişitirmeliyiz. Artık elektronik ci
hazların, kilometrelerce mesafedeki insanların 
konuşmalarını tespit, hattâ tarassut imkânları
nın çok geliştiği bir dünyada; bana kalırsa bu 
memieketlte bunu İçişleri Bakanlığından da ayır
mak suretiyle, bir Emniyet ve İstihbarat Ba
kanlığının ihdasına dahi ihtiyaç vardır. 

Demek oluyor ki ; emniyet meselesi, artık bir 
ihtisas işi olmuştur. Onun için Emniyet men
suplarını hem mektep itibariyle geliştirmeliyiz, 
hem, de bu gelişmenin neticesinde bu ihtisaslaş
mış olan şubenin, kendi branşı içinde sivrilmjş ve 
yükselmiş, hizmeit vermiş, değer vermiş ve İni 
hizmetleriyle şöhret almış kimselerin başına ge
tirilmesi şeklinde idare etmeliyiz. Hiçbir zaman 
hastanelere idareci bir başkanın, hattâ Sağlık 
Bakanlığına doktor olmayan bir bakanın getiril
mesi lıence hiç yerinde ve faydalı olmayan bir 
husustur. Emniyet meselesi de böyledir. 

Demek oluyor ki; biz, emniyet ve asayişten 
şikâyet ederken; bunun ahlâkî yönünü burada 
mevzu dışı bırakıyorum, biraz da memleketin, 
milletin ahlâkî eğitimine bağlı meseledir, onu 
bir tarafa bıraktığımız zaman, bu işi teminle" 
görevli grupun, ekibin adet olarak gelişitirilme-
si, teçhizat olarak geliştirilmesi, ihtisaslaşmış 
dallar olarak özel eğitimlere tabi tutulması gere
ğine inanıyorum. 

Peki böyle olması lâzım gelen su polisimize. 
bir bakalım. Ne görüyoruz?.. Talimata göre, po
lis 12 saat çalışmak mecburiyetindedir. Bu sa-
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rih. Esasen vakalar da bunu icabettirmektedir. 
Zira biraz evvel bahsettiğim, çok az rakamla çok 
büyük bir kitlenin işini görmek: mecburiyetin
desiniz. Polis ne yapacak?.. Haltada bir gün 
ya istirahat edecek, ya ettıneyecek ve günde 12 
saaıt çalışacak. Kanunlarımız sarih. Haftada 3 -
12 saaititen fazla uuesai yok. Ne oluyor?.. Fazla 
çalışma olarak 200 lirayı lütfen 300 liraya çıkar
mışız ; ki raporda bu 600 lira olarak tavsiye edil
diği ve talep edildiği halde, iş riski 40O lira de
mişiz, iş güçlüğünü de yalnız toplum polisine 
250 lira olarak vermişiz ki, bu da toplum po
lisi olarak topyekün ele alındığı zaman... 

BAŞKAN — Sayın Yılm,aztürk, lütfen bağ
layınız. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Vaktim, doldu mu Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Doldu efendim, 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamjla) — 

Brüt 9l50 lira civarında, bunun neti 550 lira ci
varında bir miktar ödenmektedir. Kaldı ki top
lum polisi dışındakiler 700 lira brüt civarında 
bir para almaktadır. Halbuki mesaisine bakacak 
olursak; ayda 156 saat fazla mesai yapmakta ve 
bunun yıllık hesabiyle 108 saatlik kısmının ücret
siz olarak yapmaktadır. 2 - 20 lira arasındaki 
fazla mesai ücretinde polise oııtalama on lira 
lâyık görsek, 1080 lira etmesi lâzım ki; biz 1000 
lira hak eden emniyet mensubuna bu sene Ko- -
misyonda 300 lirayı lâyık görmüşüz. Bu kadar 
para vereceksin, ondan sonra namütenahi hizmıeıt 
bekleyeceksin... Bu da mümkün değil. Ne ola
caktır? Garplı'nm dediği gibi; «Maddî müza
yaka içinde bulunan emniyet mensubu, ya dü
rüst gayretin içinde namuslu çalışan polis ola
rak aç kalacak, uykusuz kalacak, tüberküloz 
olacak veyahult ahlâkî zaafı dolayısıyle, zaru
retler içerisinde rüş'vot alacak, menfaat temin 
edecek, öbür 'taraftan asgarî geçimini temin ede
cek seviyede bir maddî ihtiyacı karşılamadığı-
m,ızı da düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Emniyetin çok yerinde çalışmalarından meni
min olduğumu işaret etmek isterim. Yalnız gö
nül ister ki, trafik polisini şaibeden kurtaralım, 
Çok şikâyetler duyuyoruz. Bu şikâyetlerin çok 
azı doğru ise dahi, yine bu bakımdan üzücü 
olduğunu ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, acaba trafik kazalarına ait 
iki cümle söylememe müsaade eder misiniz? 
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BAŞKAN — Efendim, benim takdir yetkini 
yok. Zamana ihtiyacınız varsa süresini söyleyin; 
Genel Kurulun takdirine arz edeyim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Birkaç dakika istirham edeceğim,. 

BAŞKAN — Hayır, birkaç değil, belli da
kika söyleyiniz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Bana. beş dakika lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk konuşmasını 
bilinmek üzere, beş dakikaya ihtiyacı olduğunu 
söylüyor. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Teşekkür ederim. Sayın Başkan. 
Muhterem senatörler, dünyada birinciliği al

dığımız hiçbir saha yok, yalnız trafik kazala
rında birinci geliyoruz. Çok acı bir hakikat. 

1973 yıllında 36 206 adet trafik kazası olmuş, 
4 451 adet ölü, 22 882 adet yaralı var. Trafik 
kazaları, lokalizasyonları itibariyle de önem ta
şımaktadır. En çok sayıda trafik kazası Anka
ra ve İstanbul yolu üzerinde olmaktadır. Esef
le ifade edeyim ki; bu Ankara -istanbul yolu 
üzerindeki trafik kazalarının en çoğu da benim 
kazamda, Düzce ovasında meydana gelmektedir. 
Bu bakımdan üzüntülerimi ifade ediyorum. 

O kadar ki; Düzce ovasında ortalama günde 
üç kaza olmaktadır. Yani senede 600''ün üstün
de kaza olmaktadır ve arkasında mutlaka iki 
veya üç ölü ve birkaç yaralı bırakmaktadır. 

Tabiî trafik kazası deyince yol, yolcu, nakli
yeci ve oto nakil vasıtası hakkındaki dört ana-
elenıanın hatalarını gözönüne almak mecburiye
tindeyiz. Bunun için de trafik ekipleri ve trafik 
istasyonlarının ihdası kâfi değildir. Bunun binin
ci büyük tesirini ben kendi ovamda bu hadise
lerin çok olmasını merak ettiğim için bu konu
ya seneleirden beri eğilirim, trafik seminerlerine 
iştirak ederim, istanbul Ceza Kürsüsünün yap
tığı seminerlerde de çok enteresan görüşmiöler 
oklu ve enlteresan neticeler aldık. Orada büyük 
ölçüde uykusuzluğu itham, ediyor ve bunun için 
de Boğaz köprüsünün lüzumuna işaret ediyor
duk. Şimdi, köprünün yapılmasıyle bir ölçüde; 
araba vapurunu beklemekten mütevellit uyku
suz kalan şoförün gece yolda daha çok kaza 
yapma meselesi halledildi. 
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Bir de bunun yanında, trafik kontrolü bakı
mından ilgililerden istirham ediyorum,; Ankara -
İstanbul yolu üzerinde gece gitmenize imkân 
yok. O büyük arabaların kontrolsüz ışıkları, 
kuvvetli ışıklar], küçük ve hususî arabaların 
geçmesine imkân bırakmamaktadır. Kaldı ki, sağ 
(tarafta bir de yaya gibi ışıksız arabalar; kağ
nı, ait arabaları gibi arabalar da var ise; ki, Tra
fik Kanununa rağmen köylerde, ovalarda, köy 
kenarlarında bunlar daima mevcuttur, kazalar 
m,utlaka büyük ölçüde bilhassa geceleri bundan 
dolayı olmaktadır. 

Acaba trafik ilgililerinin, bu, gece ışığı me
selesinde dikkatini çekmek mümkün mü; bunu 
ist iriı a m ediy o rum. 

Ayrıca, Türkiye'mizde bir mesele daha var 
ki, o da Yük, Yolcu Nakliyatı Kanunu mese
lesidir. Bu Yük Yolcu Nakliyatı Kanununu sü
ratle Parlaımenıtoya getirip geçirmedikçe, Trafik 
Kanunu ile bu meseleleri karşılamanın imkânı 
yok. Bunu da Sayın Bakandan istirham, ediyo
rum. Bu büyük hamleleri yanında, bu kanunu 
da Parlamentoya getirirlerse elbette ki, mem
nuniyetimizi ifade ederiz. Çünkü, Yük Yolcu ve 
Nakliyat Kanunu ile Trafik Kanununu da ta
mamlamış olacağız ve dolayısıyle trafik kaza
larını da bir ölçüde önlemiş olacağız. 

Beni dinlemek ] üt funda bulunduğunuzdan 
dolayı hepinize teşekkür eder, İçişleri Bakanlı
ğının 1974 yılı Bütçesinin; Emniyet. Genel Mü
dürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı da
hil, memleketimize, milletimize ve ilgililerine 
uğurlu, hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz-
türk. 

Sayın senatörler. İçişleri Bakanlığı, Emni
yet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komu
tanlığı bütçeleri hakkında iki sayın senatör 
mensup oldukları siyasî parti grupu adına ko
nuştular. Altı sayın senatör de kişisel görüşle
rini belirtmek üzere söz aldılar ve konuştu
lar. Bir yeterlik önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek (Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Fikret Gün doğan 
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BAŞKAN — Önergenin leh ve aleyhinde soz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun, Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Gunfhu-
riyct Senatosunun değerli üyeleri; 

Memleketin genel idaresinden, vatandaşları
mızın huzur içerisinde yaşayabilecekleri güven 
ortamının sağlanmasından, vatan sathına yayıl
mış mahallî idarelerimizin işleyiş ve denetimin
den, nüfus ve sivil savunma hizmetlerinin yü
rütülmesinden sorumlu bulunan İçişleri Bakan
lığının 1974 Yılı Bütçesinin görüşülmesi vesi
lesiyle sayın senatörlerin bu kürsüden dile getir
dikleri değerli görüş ve tenkitleri dikkatle din-
1 e m i ş bulıınuy o rum. 

Faaliyetlerimizde bu değerli görüşlerden da
ima yararlanacağımızı belirtil*, samimî teşek
kürlerimi arz ederim. 

Son birkaç yıl içerisinde ülkemizde cereyan 
eden olayla!' yüzünden kamu düzen ve güvenli
ğinin sağlanıp korunması görevi, daha bir önem, 
kazanmış, zabıtamızın gerek sayı ve gerekse 
araç ve gereç imkânları yönünden takviyesine 
çalışılmıştır. Ekonomik, sosyal ve kültürel ge
lişmenin, hızlı ve dengeli kalkınmanın gerçek
leştirilebilmesi bakımından, her şeyden önce iç 
huzn ru n s a ğla n m a sı gerektiğine in a n maktayı z. 

13u sebeple, zabıtamızın her bakımdan güç
lendirilebilmesi ve modernizasyonu çalışmaları
nı devam ettirmek azmindeyiz. 

Bakanlığımız 1974 yılı Bütçesi imkânlar öl
çüsünde bu anlayışla hazırlanmıştır. Hedefimiz, 
zabıtamızı iç huzurun sağlanmasında Anayasa 
teminatı altında bulunan fikir ve inanç hürri
yetleriyle, diğer temel hak ve hürriyetlerin kul
lanılmasına engel olmaya yönelecek her türlü 
teşebbüs ve davranışı, nereden gelirse gelsin, 
önlemede güçlü bir duruma getirmektir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; milletçe 
özlenen iç barışın sağlanmasında sadece polisi
ye tedbirilerin yeterli olmayacağı hepinizin ve 
hepimizin malumudur. Bunun yanında, vatan
daşla ıa Devlet ve Hükümet arasındaki ilişkile
rin yeni bir anlayış içerisinde düzenlenmesi, 
Millet ve Devlet kaynaşın asırım sağlanması ve 
halka dönük, halk için çalışan bir idarenin ku-
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rıılması da gerekmektedir. Vatandaşın, Devleti
ne güveninin sağlanmasında, taşrada Devleti ve 
Hükümeti temsil etmek durumunda olan vali ve 
kaymakamlarımıza büyük bir sorumluluk düş
mektedir. Bu sebeple^ milletimizin sosyal hayatı
nı her yönden etkilemek durumunda olan vali 
ve kaymakamlarımızın seçilmeleri ve yetiştiril-
mele-'i ve yönlendirilmeleri konularına gereken 
önemi mutlaka vereceğiz. 

Çok eskimiş bir mevzuatla iş yapmak duru
munda olan idarenin pahalı ve yavaş işlediği, bu 
yüzden kalkınma çabalarımızı kösteklediği uzun 
zamandan beri tartışılmaktadır. Gerçekten, hiz
metlerin vatandaşlarımıza daha âdil, daha etkili 
ve daha süratli bir şekilde götürülebilmesi için 
eskimiş mevzuatın süratle yenileştirilmesi, ida
rî yapının günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 
yeniden düzenlenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Bakanlığımız bünyesinde yapılan bilimsel araş
tırma ve incelemeler sonunda, yetki alanına gi
ren eskimiş mevzuatta ve teşkilâtta yapılacak 
değişiklikler tespit edilmiş ve bunlara dayanıla
rak yirmi kadar kamın tasarısı hazırlanmıştır. 
Bu tasarılar, peyderpey Meclislere sevk için Baş
bakanlığa sunulmuştur. 

Muhterem Başkan, değerli senatörler; 
Bakanlığımın sorumluluk alanına ıgiren 

önemli konulardan biri de, mülkî taksimatın ih
tiyaçlara uygun bir tarzda düzenlenmesidir. Bi
lindiği üzere, bugünkü mülkî taksimatımız Ana
yasamızın 115 nci maddesindeki kriterlere uy
mamakta ve günümüz şartlarına ve ihtiyaçları
na eevap vermem ektedir. Bakanlığımız, mesele
nin şümullü bir reform niteliği taşıdığı ve gün
lük tedbirlerle çözümleıiiemiyeceği inancındadır. 
NitelVm, bu konu yeniden düzenleme çalışmala
rının bir parçası olarak mütalâa (edilmiş ve bu 
iş için Bakanlık içinde bir komite kurularak ça
lışmalara başlanmıştır. Komite halen, Anayasa
da öngörülen kriterler muvacehesinde ihtiyarla
ra uygun, optimum il ve ilçe alanlarının ne ol
ması gerektdğind araştırmakta, azamî ve asgarî 
nüfus miktarlarını, yüzölçümlerini, .gelir kay
nakları, bağlı köy sayılarına ilişkin normların 
tespitine çalışmaktadır. 

Yeniden hazırlanıp huzurunuza getirilecek 
olan il İdaresi Kanunu tasarısının kanunlaşma
sından sonra, idarî taksimatın yeniden düzen

lenmesi ve bütün olarak ele alınacak ve sayıla
rı hayli kabarık olan münferit il ve ilçe olma ta
lepleri bu tespitlerin ışığı altında değerlendir
meye tabi tutularak, Hükümet tasarısı haline 
getirilip yüce Meclislere sunulacaktır. 

ö te yandan ^Bakanlığımıza çok sayıda ba
ğımsız köy olma müracaatları da intikâl etmek
tedir. Ancak, yurdumuzda kırsal yerleşim ünite
lerinin dağınıklığı ve yerleşim yerlerinin çoklu
ğu, gerek genel kalkınma çabalarımızı, gerekse 
köy (kalkınmamızı olumsuz yönde etkilemekte, 
köye hizmet götürülmesini güçleştirmekte ve 
geciktirmektedir. Bu yüzden Bakanlığımca, ye
niden köy kurulması yoluna gidilmemektedir. 
Konu, yüce Meclislerin tasvibini almış bulunan 
köy - kentler projesi ile birlikte mütalâa edil
mekte ve bu konuda diğer ilgili kuruluşlarla bir
likte çalışmalarımız sürdürülmektedir. Mesele
ye, ülke gerçekleriyle uyumlu bir çözüm getiril
mesinle, biraz sonra temas edeceğim il mahalli 
idareı'ieri planlaması çalışmalarından da yararla
nıl aciği tabiîdir. 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; Türkiye'de nüfus hizmetlerinim 
yeniri--, dii/etı^nmesi amacvyle hazırhi'L.'Ui Ge
nel Nüfus Yarımı Kanunu ile Nüfus Kanunu ge
çen yıl yüce Meclislerde kabul edilmiştir. Bu 
Kanunlar bu yıl yürürlüğe girecektir. Bakanlı 
ğımm 1974 yılı bütçesinde önemli bir yer tutan 
bu uygulamadan da kısaca bahsetmek istiyo
rum: 

Nüfus kayıtları, vatandaşları hayatlarının 
her safhasında ilgilendirir ve toplum hayatın
da önemli bir yer tutar. Vatandaşlık haklarının 
hukukî daynağmı teşkil eden bu önemli kayıt
lar, halen çok yetersiz usul ve imkânlarla tutul
maktadır. Kanuna göre her 10 yılda bir yapılma
sı gereken genel nüfus sayımları bütçe imkân
sızlıkları sebebiyle bugüne 'kadar yapılamamış
tır. Nüfus kütüklerinin büyük bir kılsmı yıpran
mış, güvenirliğini yitirmiş durumdadır. Bakan
lığımızın 1974 yılı bütçesine genel nüfus yazının 
yapılması, nüfus kütük ve defterlerinin bu ya
zım sonuçlarına göre yeniden düzenlenmesi, nü
fus cüzdanlarının yenilenmesi ve hizmetin batı 
ülkeleri standartlarına uygun bir seviyeye çıka
rılması için gerekli ödenek konulmuştur. 
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Bu önemli hizmetin en iyi şekilde yürütül
mesi ve sonuçlandırılması için, Bakanlık içinde
ki harındık çalışmaları da devanı etmektedir. 

1974 yılında sivil savunma hizmetlerinin de 
daha etkin yürütülmesi için tedbirler alınmış
tır. Öte yandan, mahallî idarelerin hizmet stan
dartlarının yükseltilmesi için gerekli malî "imkân
lara, yeterli personele ve organizasyona kavuş-
turulmaısım sağlayacak idarî ve teşriî hazırlık
lar sürdürülürken, bir yandan da, bu idarelerin 
faaliyet ve yatırımlarının en iyi şekilde değerlen
dirilmesi, kıt kaynakların kalkınma hedeflerimi
ze en uygun biçimde kullanılması yönünde plan
lama çalışmaları yapılmaktadır. 

«İl Mahallî İdareleri Planlaması Projesi» adı 
altında, Devlet Planlama Teşkilâtı ile 'birlikte 
yürütülen bu çalışmalar, henüz metot araştır
ması niteliğinde olmakla beralber, mahallî ida
relerimizin plan disiplini içine alınması yönün
den önem taşımaktadır. 

'Muhterem Başkan, değerli senatörler, teşkilât 
re kanun çalışmaları, ancak vasıflı bir personel 
kadrosuyle başarıya ulaşaibilir. Bu sebeple, 
1974 yılında başlayarak, personel eğitimine önem 
ve ağırlık verilmesi temel politikalarımızdan bi
rini teşkil edecektir. Şüphesiz, personel politi
kasının eğitini kadar önemli diğer cepheleri, işe 
almada ve görevlendirmede titizlik gösterilmesi 
ve yetişmiş elemanların vazidede tutulması ko
nularıdır. 

Bugünkü durumda mülkî idare amirliği mes
leğinde süratli bir boşalma görülmektedir. 1974 
yılı başında 98 ilçe kaymakamlığının, 27 vali mu
avinliğinin ve 45 hukuk işleri müdürlüğünün 
münhal olması manalıdır. Bu konuda ileriye dö
nük ve köklü tedbirlerin alınması gerektiğine 
inanıyoruz. 

Vali ve kaymakamlarımız tarihimiz boyunca 
Devlet ve Milletimize çok güç şartlar içinde bile 
(büyük hizmetler vermişlerdir. Personel Kanu
nunun getirdiği bazı aksaklıklar, id a recilerimi
zin şevkini kırmış ve meslekten kopma ve ayrıl
malara yol açmıştır. Bu durumun önlenmesi için 
ıçalışmalara başlanmıştır. Mülkî idare amirliği 
sınıfı ihdas .edilecek ve bu şerefli mesleğin men
supları hizmetlerinin 'Devlet içerisinde taşıdığı 
öneme ve görevlerinin güçlüğüne yaraşır malî ve 
hukukî bir statüye kavuşturulacaklardır. 

I Muhterem Başkan, değerli senatörler; çok 
kısa olarak genel hatlarını arz etmeye çalıştı
ğım faaliyetlerimizde, temel ilkemiz hak ve hu
kuka bağlılık olacaktır. Hiç kimsenin hakkım, 
düşünce ve inançları ıbizden farklıdır diye çiğ
nemeyeceğiz. Yine hiç kimseye, bizimle aynı gö
rüşü paylaşmıyor diye haksız bir müsamaha ve 
muamele yapmayacağız. İdarenin tarafsızlığı 
esastır. Aynı bayrak altında yaşayan, aynı millî, 
aJhlâkî ve manevî değerlere saygılı, millet bü
tünlüğünün üstün değerine inanmış 40 milyon 
insanın kardeşçe yaşayacağı bir düzenin kurul
masını ve bu yeni düzende herkesin birbirine 
saygılı olmasını istiyoruz. 

Mücadelemin fikir sahasında kalmasını, kar
deş kavgasına dönmemesini istiyoruz. İnsanları
mızın birbirinin hasmı ve rakilbi değil, birlbiri-
nin dostu, yardımcısı ve kardeşi olmasını istiyo
ruz. «İnsan insanın kurdudur» diyen, ıbizce sa
kat, bizce maddeci felsefenin değil, «İnsan insa
nın kardeşidir» diyen, millî görüş ve fes efemi
zin cemiyetimize hâkim olmasını istiyoruz. İna
nıyoruz ki, bu kardeşlik ortamı, iktisadî kalkın
mamızın sağlanmasında en çok muhtaç olduğu
muz bir vasat meydana getirecek, iktisadî kal
kınmamızı canlandıracak, teşvik edecektir. 

Bu huzur ve sükûnun sağlanması için her 
türlü fikir mücadelesine saygılı olacak; ancak 
fiilî durumlara geçilmesine de katiyen müsaade 
etmeyeceğiz. Hiç kimsenin kendi fikrini zorla 
'başkalarına kalbul ettirelbilmek için tahakküme 
yönelmesine; taşla, sopayla, silahla zor kullan
masına müsaade ve müsamaha etmeyeceğiz. 

Değerli Başkan, değerli senatörler; Devlet, 
güçlü ve tarafsızdır. Kişinin temel hak ve hür
riyetlerini, bu Devletin emrinde, bu Milletin 
emrinde olan Hükümet de korumakta azimlidir. 
Devletin temel nizamlarını anarşi çıkararak yık
mak isteyenlere karşı zabıta küvetlerimiz hassas 

• ve uyanıktır. Kanun çizgilerine tecavüz eden 
helkesi, hiçbir ayırım yapmaksızın yakalayıp, 
adalete teslim etmeyi temel görev 'biliyoruz. Yal
nız bununla da kalmayacak, koruyucu zabıta 
gör evimi izi de, bize verilen maddî imkânlar nis
petimde daha da geliştirecek ve hizmette tek he
defimiz olan aziz milletimizin huzur, sükûn 
ve güven içerisinde yaşayalbimesi, iç barışın sağ
lanması, millet ve devlet kaynaşmasının tesis 

I edilmesi için bütün gücümüzle çalışacağız. 
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Muhterem Başkan, değerli senatörler; Yüce 
Senatoda Bakanlığımın Bütçesi münasebetiyle 
ilk defa huzurlarınıza çıkıp sizlere hitap etmek 
mazhariyetine nail olmuş bulunuyorum. 

Memnuniyetle müşahede ettim ki, gerek grup
ları adına konuşan değerli senatörler, gerek şa
hısları adına konuşan değerli senatörler olum
lu im- hava içerisinde meselelere müspet açıdan 
bakarak bizleri aydınlatacak çok değerli fikirler 
ileri sürdüler. Kendilerine, ayrıca bizleri aydın
latan, çalışmalarımızda ışık tutacak olan bu tel
kin ve tavsiyelerimden dolayı da teşekkürü bir 
borç (biliyorum. 

Değerli senatörlerin, genel olarak temenni 
Seklinde, olmasını arzu ettikleri şeklinde ortaya 
koydukları hususları, gerek Bakanlığımın değer
li mensupları, gerek bendeniz not etmiş •bulunu
yoruz. Bu tavsiye ve telkinlerin ışığı altında, 
bundan sonra da çeşitli meselelerde huzurlarınıza 
çıkacak, elbirliğiyle, işbirliğiyle ve ancak bu şe
kilde hareket edilmesi halinde Türkiye'nin şim
diye kadar olduğundan daha başka, idarenin al
tın çağını yaşayacağı bir ölçüde tatbikat yapa
cağımız vadiyle huzurlarınızdan hepinizi say-
•gıyle selâmlayarak ayrılıyor, muhterem Baş
kana bana bu konuşma fırsatını verdiği için ay
rıca teşekkür ediyorum. 

ISaıygılarınıla. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Hikmet Aslanoğlu, buyu

run efendim. 
HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; 

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan ve ça
ğımızın yurt savunmasında temel unsur olan 
bir konu üzerinde konuşmak üzere huzurunuzda
yım. Bu konu, sivil savunmadır. Sivil savunma
yı yurt sathında tahakkuk ettirmekten İçişleri 
Bakanlığı sorumludur. 

Konuya girmeden önce, günümüzün savaş
ları, vukuu muhtemel düşman taarruzlarının 
•mahiyeti ve buna göre yurt savunmasının aldı
ğı şeftdl ve mahiyet üzerinde durmalıyım. 

iGrühümüzün savaşları baskın şeklinde, kıya
sıya ve bütün yurt kaynaklarına şâmil olmak üze
re, sınırlardan, denizlerden ve havadan taarruz
larla başlar. Hedef, önceliklerine göre genel ola
rak, yurt savunmasına ait tesisler, fabrikalar, 
limanlar, kavşaklar, tüneller, şehirler ve bilhas
sa sivil halktır. Böylece düşman, işten tertiple

yeceği sabotajların da yardımıyle, bizi en kısa 
zamanda dize getirmeik isteyecektir. Buna kar
şılık biz, yurt- savunmasını topyekûn savunma 
esaslarına göre silâhlı küvetlerle ve harp gücü 
dediğimiz yurdun bütün güç ve imkânlarıyle ni
haî zafere kadar dayanma şeklinde yaparız. 

Bugün, yurt savunmasından sorumlu malkam, 
icranın başı olan Başbakan ve Hükümeti teşkil 
eden bakanlardır. Hükümet, yrudun bütün im
kân ve kabiliyetlerini yurt savunması istikame
tinde organize eder ve nihaî zafere kadar mu
kavemeti sağlar. 

Bu girişten sonra, diğer bakanlıklara ait millî 
güvenlik konularını kendi bütçelerinde görüşmek 
üzere bırakalım ve İçişleri Bakanlığına mevdu 
bulunan sivil savunma konularına girelim. 

(Sivil savunma, düşman taarruzlarına ve talbiî 
âfetlere karşı (ki buna talbiî afet mahi
yeti alan büyük yangınlar da dahildir) mal 
ve can kaybını asgariye indirmek, böylece 
nihaî zafere kadar mukavemeti sağlamaktır, di-
yejbiliriz. 1959 yılında yürürlüğe giren 7126 sa
yılı Kamunla bu .görev İçişleri Bakanlığına ve
rilmiş ve görevin ifası için bir de Başkanlık 
seviyesinde daire kurulmuştur. Ancak, ne ha
zin tecellidir ki, kuruluş gününden bugüne ka
dar binlbir çabalara ve gayretlere rağmen daire, 
konunun lüzum ve önemini gelip geçen bakan
lara, Bakanlık erkânına anlatmaya, desteklerini 
olumlu ve yapıcı istikamette temine muvaffak 
olamamıştır. 

Bugünden itibaren, genç ve dinamik Balkan
dan bu hüsrana ve hicrana son vermesini, başta 
Dairenin Başkanı olmak üzere, idealist sivil sa
vunma mensuplarının hizmete müteallik istek ve 
müracaatlarına destek olmasını hassaten istir
ham etmekteyim. 

Şimdi, müşahhas olarak ele alınması, takvi
ye olunması gereken konuları maddeler halinde 
belirtmeye çalışacağım. 

Bir: Tabiî âfetlerde kurtarma ve âcil yar
dım işleri, duyanın bütün gelişmiş ülkelerinde 
sivil savunma teşkilâtının vazifesidir. Bizde, 7126 
sayılı Kanundan sonra çıkarılan 7269 sayılı Ta
biî Âfetler Kanunu ile bu hizmet İmar İskân Ba
kanlığına verilmiştir. Bir de yönetmelik, bu hiz
metin vilâyetlende yapılmasını emretmiş ise de, 
hizmet, maalesef yürümemektedir, yürütüle-
momektedir. Her talbiî âfetin vukuunda, silâhlı 
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kuvvetlerden ve diğer kamu kuruluşlarından 
yardım istenmekte, kurtarma ve âcil yardım ko
nularında yetişmemiş olan bu teşekküller vazife 
ıgönmete iseler de, faicalara da sebebiyet vermek
tedirler. Kurtarma ayrı bir tekniktir. Bunu sivil 
«savunmacılar bilir. Bir talbiî âfeti çok kalın çiz
gilerle üç safhaya ayırabiliriz : 

;1. Talbiî âfetten önce alınacak tedbirler; 
2. Talbiî âfetin hemen vukuunda yapılacak 

işler; 
;3. Talbiî âfetten sonra vatandaşın tekrar es

ki haline getirilmesi için yapılacak işler. 
Talbiî âfetin vukundan hemen sonra âcil kur

tarma ve âcil yardım dediğimiz hizmet, bütün 
dünyada bir sivil savunma hizmetidir. Bunun, 
Ibizde de bir sivil savunma hizmeti şekline dönüş
mesini bilhassa belirtmek isterim. Kurtarma, en
kaz temizleme demelk değildir. 

İki : Sivil -Savruıma Teşkilâtının ve halkın 
eğitimi yıllara bölünmüş plan ve programlara 
ıgöre müessir şekilde devam ettirilmelidir. Öğ
retmenleri, programları, teçhizat ve malzemesi, 
ders kitapları hazırlanmış ve uygulama da yapıl
mış olmasına rağmen, son Personel Kanunuyla 
(öğretmenlik yapan teşkilât mensubu personele 
ödeme yapılamadığından, bu eğitimler yüzüstü 
kalmıştır. Sivil Savunma Kolejinde yapılan kurs
lar malûmuımuzdur; belirtmek istediğimiz ser
vislere mensup mükelleflerin eğitimidir. 

Üç : Hafber alma ve yayma; yani ikaz ve 
alarm sistemi ıslah ve ikmal olunmalıdır. Bu ko-
tiıuda işbirliği yapılması gereken Silâhlı Kuvvet
ler ve diğer kuruluşlarla daha ahenkli işbirliği 
ıgeliştirilmeli, bu yurt sathına şamil ve kâmil şe
kilde en olumlu hale getirilmelidir. 

(Sivil Savunma çalışmalarında sığınak konu
su temel unsurlardan biridir. Resmî ve özel bi
naların tümünde, bir düşman taarruzunda kulla
nılmak üzere sığınaklar yapılması veya sığınma 
yerlerinin ayrılması gerektiği gibi, umumî sığı
nakların ve resmî makam ve dairelerin çalışma 
sahaları olalbilecek yerlerin, barış zamanında in
şası gerekmektedir. Bu konu, teferruatiyle daire
since Sayın Bakana anlatılmalı ve Bakan, yıllar
dan beri vaki olan engellerin ortadan kaldırıl
masına yardımcı olmalıdır. Sivil Savunma Teşki
lâtı personeli için esaslı bir kaynak bulunmalı, 
hatta kanunun verdiği yetkiye dayanarak, ensti

tü kurulmalı ve müessesenin istikbali böylece 
teminat altına alınmalıdır. 

Yurt savuması devamlılık ister. Silâhlı Kuv
vetlerden vazgeçemediğimiz sürece, sivil savun
ma çalışmalarından da vazgeçemeyiz. Bu iki yurt 
savunması unsuru, birbirini tamamladığı za
man, yurt savunması ancak tahakkuk eder. 

Bugün sivil savunulanın kuvvetli oluşuyle bir 
savaş belki kazanılmaz; ancak sivil savunması 
zayıf ıbir ülke, savaşı mutlaka kaylbeder. 

(Sivil Savunma Teşkilâtının tamamlanması 
için, seyyar kolların kurulmasına zaruret var
dır. Seyar kollar, hemen bütün Batı ülkelerinde 
mevcut olan, kurtarma, ilk yardım ve itfaiye 
teşkillerinden oluşan güçlü kuruluşlardır. Bun
lar, talbiî afetlerde çok faydalı hizmetler ifa ede
cek, savaşta ise, insan zayiatını azaltarak, bizi 
nihaî zafere iletecek yolu açacaktır. 

Yurdun çeşitli 'bölgelerinde eğitim merkez
leri kurulmalı, bunlar barışta ifa edecekleri hiz
mete uygun güçte; savaşta ise, idare merkezleri 
olarak kullanılacak şekilde olmalıdır. 

7126 sayılı Kanunun bugünkü ihtiyaçlara ce
vap vermediği anlaşılmıştır. Yeni ihtiyaçlara ce
vap verecek mahiyette tasarının hazırlandığı da 
malumdur. Tasarının süratle kanunlaştırılması 
gayretini Sayın Balkanın esirgememesini temenni 
'ediyorum. 

Yangın, çağımız savaşlarının zayiatı artıran 
faktörlerinin başında gelir. Hava silâhlarının 
'müessiriyeti arttıkça, bu tehlike de artmakta
dır. Yangınla mücadele edecek bir devlet itfaiye
si yoktur. Mevcut belediye itfaiyeleri çok güç
süzdür. Çoğunun da itfaiyesi yoktur. İtfaiye, 
yurt- savunmasında uçaksavar silâhları kadar 
önemli bir unsurdur. Bu konuya Sayın Bakanın 
eğilmesi ve süratle konunun halli cihetine gidil
mesi lüzumunu bilhassa belirtmek isterim. 

iSaym üyeler, sivil savunma, yurt savunması
nın temelidir. İkaz, alarm teşkilâtı ve sistemiy
le; eğitim, tesis ve teşkilâtıyle sivil savunma, 
servisleri ve seyyar fcollarıyie, müessir bir halk 
eğitimiyle sığmaklara ait mevzuatı ve sığunakla-
rıyie ve diğer icaplarıyle yurt savunmasının vaz
geçilmez bir bölümüdür. 

Bugüne kadar, idealist mensupları tarafından 
çeşitli istirkablara, ademi kaibullere; hatta Ba-
(kanlık içinde hüsnü kabul görmemelerine rağ-
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men müessese, bugünkü seviyesine ancak ula
şabilmiştir. 

Hizmetleri; 'bölümleri itibariyle, hemen bü
tün konularıyle ele alınmış, üzerinde birçok ça
lışmalar yapılmış hizmet, kısmen rayına oiturtu-
lalbilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Aslanuğlu, süreniz biti
yor efendim. 

HİKMET ASLANOĞLU (Devamla) — Ade
ta, rica ve minnetle üst kademelerin tasvipleri 
alınmış, böylece bir olağanüstü halde bir baskın
da hizmetin icaplarının yerine getirilmesine ça
lışılmıştır. Başarılar küçümsenmeyecek kadar 
çoktur. Mensuplarına, vazifesini yapmış insan
ların huzurunu verecek seviyededir; ancak ya-
pılanlarm daha sağlam temellere oturtulması 
mevzuat hükümlerine dayatılması ve bilhassa, 
şahsen Sayın Bakan tarafından alâkayle destek
lenmesi de bir ihtiyaçtır, bir zarurettir. Aksi 
halele, yurt savunmasında 'bir boşluğun kalması 
ıgilbi Mr velbal ortadadır. 

iSavaş, savaşa hazır olduğumuz nispette biz
den uzaik durur. Kıbrıs krizinde zamanın haka
nı, yurdumuz lehine alınmış olan kararlarda 
Sivil Savunma Teşkilâtının 24 saat içinde yurt 
sathında aldığı kararların müesir olduğunu be
yan ettiğini hatırlarak, önemini bir daha 'belirt
mek isterim. 

(Beni salbırla dinlediğiniz için, şükranlarımı 
sunar, İçişleri Bakanlığına 1974 Bütçesinin mut
luluklar getirmesini temenni ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aslan
oğlu. 

iSayın senatörler, İçişleri Bakanlığı Bütçesi
nin 'bölümlerine geçil m esini oylarınıza sunuyo
rum. Kalbu ledenler.. Kalbul etmeyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

C) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

1011 Genel yönetim hizmetleri 255 455 912 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
'edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

103 Destek hizmetleri 20-906 212 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
•eden'i'er... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

idareler hizmet-Lll Mahallî 
leri 353 850'481 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenl'er... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

il'1'2 Nüfus izleme, tescil ve va
tandaşlık kayıt hizmetleri 289 034 50'5 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
eden'I'er... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

113 İller idaresi hizmetleri 2 564 652 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
'eden'l'er... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ü14 ıSivil savunma ve millî se
ferberlik 'hizmetleri 38 181 709 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

D'OO Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler TÜOflOOOOO 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

•Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum:. Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin bölümlerin'e geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler?.. Kabul etmeyen
ler?.. Kabul edilmiştir. 

— 461 — 
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Bölümleri okutuyorum : 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

Bölüm Lira. 

101 

102 

111 

112 

113 

900 

Genel yönetim 50 034 047 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
'edenler... Kabul e tm ey en
der... Kabul edilmiştir. 
Destek hizmetleri 568 861 009 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaıbul etmeyen
ler... Kaimi edilmiştir. 
Siyasî güvenliğin düzen
lenmesi 84 417 600 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Ka'bul edilmiştir. 

Toplum güvenliğin düzen
lenmesi 906 206 951 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
'edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şehir içi ve bölge trafiği
nin düzenlenmesi 2210188 978 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
'edeni'er... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

16 729 784 
Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı 
^bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 

Bülüm Lira 

101 Genel yönetim 44 467 612 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1102 Destek hizmetleri 15(1522199 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

,111 Güvenliği sağlama ve dü
zen 1 242 760! 657 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
'edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Jandarma Genel Komutan
lığının yeniden teşkilâtlan-
ıması Ve modernizasyonu 21O0ÜÖ9OO 
BAŞKAN — Bölümü -oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
'edenler... Kabul etnıeyen-
ier... Kabul edilmiştir. 

'900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 4 181 200 
BAŞKAN — Bölümü .oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlü
ğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Bütçeleri
nin milletimiz ve memleketimiz için uğurlu veı 
hayırlı olmasını dileriz. 

Ç) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı Büt
çesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Bakan ve Sayın Komisyon yerlerini 
almış bulunmaktadırlar. 

ıSaym senatörler, İmar ve İskân Ba'kan-
lığı Bütçesi üzerinde söz alan sayın senatör-

_ 462 — 
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.lerin adlarını dkuyooru/m-. Sayın Befet Rende-
ei Adalet Partisi Grupu adına, Sayın ttmadet-
tin Elmas C. H. P. Grupu adına, Sayın Haydar 
Tunçkanat Millî Birlik Grupu adına, Sayın 
Cemal Tarlan, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sa
yın Niyazi Ünisal da kişisel görüşlerini belirtmek 
üzere söz almış bulunuyorlar. 

Sıra, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Re-
fet Rendeci'nindir, buyursunlar efendim. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECt 
(Saımsun) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Ada'lett Partisi Grupu adına g'öi'üışlerimizi kı
saca arz etmeye çalışacağım. Grupunı adına 
Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

•Muhterem arkadaşlarım, tımar ve iskân 
Bakanlığının (kuruluşu ve görevleri kanunlarla 
ıtayin edilmiş bulunmaktadır. Bu kanunların 
teferruatına girmeden, meseleye önee Anayasa
nın 49 ncu maddesiyle başlamak istiyorum: 
Anayasamızın 49 ncu maddesi «Devlet, herkese 
'beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve 
tılblbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. 

Devlet, yoîsul veya dar gelirli ailelerin 
sağlılk şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını da 
karşılayıcı tedbirleri alır.» demektedir. 

Şimdi, zaten kanunlarında da ıbu istikamet
teki çalışmaları belirtilmiştir. 7116 sayılı Ku
ruluş Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 
6785 sayılı İmar Kanunu, 7269 sayılı Âfetler 
Kanunu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve 
buna mümasil kanunlarla, Bakanlığın çalışma 
çerçevesi çizilmiş, yetkileri, görevleri tayin 
edilmiştir. Bu görevleri, Bakanlık, tayin edi
len bu ölçüler içerisinde yapacaktır. 

Şehirleşmenin kontrol altında gelişmesini 
sağlamak, bütün imemlelkete şamil ve dengeli 
bir şehirleşme planlamak, şehirlerde konut so
rununu çözmek, [gecekonduların önlenmesini 
sağlamak, standart, ucuz, sağlam yapı malze
mesi üretimini teşvik ve kontrol ile kullanma
larını sağlamak, büyük âfetlerden en az za
rarlı çıkacak şökilde Önceden gerekli tedbirleri 
almalk, âfetten sonra da zararları çabucak or
tadan kaldırıcı tedbirleri almak, yeniden barın
ma ve yerleşmeyi sağlamak ıgilbi hizmetler bu 
Bateanlığın başta gelen vazifeleri arasında bu
lunmaktadır. 

Bu görevleri yaparken; Planlama ve İmar 
Genel Müdürlüğü, Belediyeler Teknik Hizmet
ler Genel Müdürlüğü, Meskenler Gend Müdür
lüğü, Yapı Malzemeleri Genel Müdürlüğü, 
Âfet İşleri Genel Müdürlüğü, Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğü; bağlı kuruluşlar olarak Emlâk 
Kredi Banikası Genel Müdürlüğü, İller Ban
kası Genel Müdürlüğü, yukarıdan beri saydı
ğımız bu hizmetlerin gerçekleşmesinde vazife-
li 'kuruluşlardır. Taşrada, tabiî bunları yürü
tecek kuruluşları da mevcuttur; il imar mü
dürlükleri, imar şeflikleri, ayrıca İller Ban
kasının da bölge müdürlükleri bu hizmetlerin 
gerçekleştirilmesi yolunda çalışacaklardır. 

Simidi, yine bu hizmetleri yaparken, Plan
lama ve İmar Genel Müdürlüğünüm hizmetleri
ne biraz derinliğine dokunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin artan 
nüfusu, gelişen ihtiyaçları, bölgelerin değişik 
coğrafî görünüşler ve iklim şartları içerisinde 
kalkınma şartlarının değişik haller göstermesi 
karşısında, bunlarım ayrı ayrı özelliklerini tes
pit ve bu tespitlerden sonra ortaya çıkacak 
p'arlamialiar, doğal şartlar, eikonıomJilk, toplum
sal ve ffeflksel durumları tetkik, ei'betteiki 'bu 
Planlatma Genel Miklüıllüğünıün vazifel'eı'i içe-
ri'-üidt'dir. Ge-illişime merikıezleri için arazii ilh-
ij'ıyaç'lan, gelişme yönlerini bei'ih'beıı çalışıma^ 
ı]ar yapmak, kentlerin nâz:i;iı planlarını hazır-
Üaıınaik, kalkınma planlan ilkellerime ve bölge 
pi ar. ilamı a ve verileıüne dayanarak nıeti'opoili-
ton özelJOkler kazanm'alkta olan büyük kerıtier-
deiki planları hazırlamak, diğer bölgesel sevi
yede yatırımllar'la ilgili ve öncel iklerGı ve dağr-
h'inı Devlet Plânlama Teşkil âtiyle ortaklaşa 
olarak te^piıt etlaıelk, belediyeler ve İ l e r B'an-
.'kasıyle yapılan planları rii'celeinıek, gerek la1 

değişikl'ikleri yapımaık veya yapitıriıııalk ve onay-
la'maik gifoi hususlar bu Genel Müdürlüğün ça-
T ışmal arı arası.nda bullııntmalkltafdır. 

Bvıhass'a bumda şu diheti belirt m efk is'te-
rlın ki; Tüıkîiye\le değişimiş şartlar güttükçe 
'köy/lerin belediyelere dönüşmesi ve belediye 
ihtiyaçlarının gelişmesi, 20 - 30 sene evvel ya
pılmış olan bazı planlarda zarurî değiştik!.dik
ler, nüfus artışı muvacehesinde meydana gelem 
değ/işMiükler selbelbıiiyle planHaıdla yiapılniıası 
ilâznmıgelen değişifc'ülkler'iıı İmar - İskân. Bu-
kanllığııi'in Planlama Genel Müfclürlügünde tet
iklik edildiği ve bu tetiklikler neticesinde bele-
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diye meclislerimden alman kararların imar 
İskân Bakanağımda planlara uygunluğunun 
korJtrol edilmesi gikl meseleler içeriamde, hâ-
.diiiieyi bugün cemiyette vatandaşla Brdrarfrğm 

arasmda bazı s.kmtılı duırumlaiıa da srfvtuğu, 
halita d'aha öne e planlarda bazı kişiilerin men
faatlerine göre değişiklikler yapıldığı yolun
da halberler çıkmıştır. Biliyorsunuz 5-6 ay ev
vel İmar tsikân, Bakanlığımda bazı suiistimal 
o»cluğu iddiaları ortaya atılmış ve birçok mua
meleler durdurulmuş ve bundan defayı da; va
tandaşla, belediyeler ve Bakanlık arasında1.-! 
foirçdk sıkıntılar gazetelere İkadar intikâl et
miş idi. İşte bunların lıepsiiniiıı önlenmesi ba
kımımdan, bu artan nüfus ihtiyacı muvacehe
sinde belediye meclis'erince alınan kararların 
iyi veya kökü niyetle alındığı, arazilerin veya 
aı^alarnı değer kazandığı1., bıı değer ka.zan:1 na
dan. mirtevel'it 'Bazı menfaat meselelerinin orta
ya çıkması gifbi sebepler bu Bakanlığın, bil
hassa !bu Genel Müdüfdiğüıı vazifelerine elıem-
mıîyeSt kazandııimalktadır. Bu balkırından Sayın 
Genel Müdürlükten ve Bakanlıktan ricamız, 
gelişen cc niyetin ihtiyaıÇİa.rını düzenleyecek 
şekilde belediyelerim, artian nüfus ihtiyacı, ar
saların ve aı anilerin kıymetlenmesi, yeni yol
lar açılması, yeni sahaların, teşekkül etmesi 
karşısında imar planlanırda hakikaten tadi
lat yapılması gerekli ve zaruri ouilunmıakta-
dır. 

Bakanlığın bımu belediyelerin insiyatifine 
bırakmadan, kendi ölçüleri ve görüşleri isti
kâmetinde ve ilerideki inkişafları, da imzan 
itibara a1'arak, bu gelişmeleri kendisinin tes
pit edip, °adeee evrak üzerinde B,akanı:ikta 
Şehircilik Dairesinde tetkik, değil, mahallin -
de de bu meseleler* tetkik ederek, belediye
ler! ve vatandaşları sıkıntıya düşülmeyecek, 
karşı karşıya getirmeyecek bür yolu daha ön
ceden bulmasında fayda umduğumuzu da be-
lirtımekmek isteriz. 

Belediyelerin teknik hizmet müdürlüğünün 
de vazifeleri kanunla tayin edilmiştir. İmar 
takan Bakanlığının en çok ilgili okluğu nıües-
•seler, elbette ki nralıallî dertleriyle beredıye-
lerelir. Belediyeleılu iki kanadı ile İmar İskân 
Bakanlığı ilgilidir: Birisi, demin saydığım 
Plan ama Geneli Müdürlüğünün vazifelerinin dı
şında, İller Bankası kaiminde belediyelerin du

rumu. ikincisi de. belediye teknik hizmetler 
genel müdürlüğü vasıtasiyle olan münasebet
leridir. Ebcette Tüık'ye'de yeni teşekkül eden 
belediyelerin bugünkü medenî ihtiyaçlaıriı kar
şılayacak seviyeye gelmesi, getirilmesi ve ya-
rımki ihtiyaçlarınım hesabında ileriye .matuf 
çalışmalaıııı. daha da derinleştirilerek iyi ya
pılması ve vatandaşın ve be'cdiyelerin kavga 
eder kail en çıkaırbııasımn faydalı olacağı 
kanaatindeyiz. Bunları da kısaca özet olarak 
arz ediyorum Nâzmı planları, imar planları, 
altyapı tesisleri, proje çatlışma'arı gi!!>| hiz>-
mc'tler'n daha süratli yapılmasında elbetbo ki 
farda um arız. 

Menken Genel Müdürlüğü, elbette kanunla 
tayin edilen hizmetlerini yapacaklardır. 675 
sayrı Gecekondu Kanunu zannederim 1966 se
nesinde çıkmış idi. Bu kanunda o günün santia
rına göre, o güne kadar olan gecekonduları 
meşrulaştırma, yapılmış gecekondularım yıkıl
ması, 'bundan sonra da gecekondu yapılmama
sı derpiş edilmiş idi. Aradan geçen uzun za
man içerisinde, yine de şehirlerde gecekondu
ların yapımı durdurul a mamış, bir tazyik, bir 
baskı içerisinde; seçim sırası, seçimi öncesi 
vesaire meseleleri bir tarafa, yine öni'ereme'-
miştir. Örf:eneimeyin.ee, 675 sayılı Kanunun me
riyete girdiği tarihten önce yapılmış olan ge
cekondulara meşruluk tanınmış, ondan son
ra yapılmış olan gecekondular da gayrimeş-
rıı durumda bulunmakta di r. 

Şimdi, bir af Kanunu çıkarmak suretiyle 
'bazı meseleleri yeniliğe, affa doğru götürme gi
bi bir havanın içerisine girdik. Madem öyledir. 
şu gecekonduları da bir tarihe kadar getirelim 
de bugüne kadar yapılmış olanları da; önleme 
bölgesi mi, ıslah bölgesi mi, her ne şekil içerisin
de olacak ise; bunları da meşrulaştırmanın, tapu
larını alınanın, üzerinde oturan kişiyi tedirgin 
olmaktan kurtarmanın faydalı bir tedbir olaca
ğı, sosyal bir tedbir getireceği, kanaatinde oldu
ğumuzu da belirtmek isterim. 

Ayrıca, Meskenler Genel Müdürlüğünün hiz
metlerinden de geniş geniş bahsetmeye lüzum, gör
müyorum. Kanun, vazifelerini tayin etmiştir. Bil
hassa bunun yanında, gecekonduyu önlemenin 
en büyük tedbirlerinden birisi de, gene bu Genel 
Müdürlüğün vazifeleri arasmda bulunan sosyal 
meskenlerin teminidir. Memleketin birçok ver-
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lerinde sosyal meskenler yapıldı. Bu Mesken Ge
nel Müdürlüğü ile birlikte Emlak Kredi Banka
sının; gene bu bakanlığın çalışması ve 
programı içerisinde, teşkilâtı içerisinde bulunan 
Emlak Kredi Bankasının sosyal meskenlerin ya
pımı ve mesken temin edecek kimselere; Alman
ya'daki işçilere varıncaya kadar muhtelif şekil
lerde mesken temininde yardımcı olması vazifesi 
cümlesindendir. Ama Emlak Kredi Bankası, bu
günkü şartlarıyla bu vazifelerini tam olarak ye
rine getirebiliyor mu? Her halde getiremiyor ka
naatindeyiz; çünkü uzun vadeli bir çok kişiye 
mesken kredisi verdiğiniz zaman, bankanın im
kânları da bugünkü şartlar içerisinde kâfi gelme
mektedir. 0 halde evvelâ yapılacak iş, bu Mes 
ken Genel Müdürlüğüne bütçe ile verilecek pa
ralarla sosyal mesken yapımı İmar İskan Bakan
lığınca düzenlenmesidir; ama Emlak Kredi Ban
kasına bütçeden bir para vermek, yardım etmek 
mümkün olmadığına göre, nasıl düzenlenecek?. 
Emlak Kredi Bankasının kuruluş kanununa gö
re, Hazinenin kendilerine yapması lâzım gelen 
yardım bugüne kadar gereği gibi yapılmamış, 
Banka da bu yüzden birçok sıkıntılarda kalmış
tır. Uzun vadeli meskene para vermesi sebebiyle, 
Bankanın kendi imkânları daralmakta, tahsil 
imkânları daralmakta; Devletten olan alacağının 
da tamamiyle verilememesi sebebiyle, Banka ken
disinden istenen hizmeti yapamama gibi bir du
rumun içine düşürülmüş bulunulmaktadır. Ban
kanın bu hizmetleri, kendisinin para ve malî 
imkânlarının daha iyiye kavuşturıılmasıyle ya
pabileceğine ve daha iyiye götüreceğine inanı
yoruz. Bunu da temenni olarak arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun yanında di
ğer kuruluşlardan bahsetmiştim. Elbette her ku
ruluşun kendine göre vazifeleri var. 

Afetler Genel Müdürlüğünün iki türlü vazife
si var: Birisi, afetler olmadan önce alınacak ted
birler ve bir afet olduğu zaman bundan en az 
zararla nasıl kurtulunurun tedbirleri dir. İkinci
si de, afetler olduktan sonra hangi tedbirler alı
nacak, bu afete uğrayan bölgeler eski haline na
sıl getirilecek, zararlar asgarî hadde nasıl indi
rilecek, afet bölgesindeki vatandaşları afetten 
sonra barındırma ve yerleştirme işleri nasıl ola
caktır?.. 

Bu Genel Müdürlüğün vazifelerinin elbette 
bunlar olduğu malum; ancak ön tedbirlerle; ya

ni afet olmadan bu yerlerde nasıl tip binalar 
yapılacak, âfeti yahut su (baskınlarını ve saireyi 
•önleyecek ne gibi yollar bulunacak; tabiî bunları 
önceden çalışmalarla, planlarla esaslı şekilde tes
pit edecektir. 

İkincisi de; âfet olduğu takdirde bundan en az 
zararla nasıl kurtulunur meselesidir. Bunun örnek
leri zaten daha önce geçmiş zelzelelerde ve. diğer 
afetlerde görülmüştür. Devlet, bütün imkânla-
riyle bu âfetin neticelerini ortaidan kaldırmanın 
yoluna gitmiştir, gidecektir de, çünkü Devletin 
vazifesi de budur. Sosyal devlet anlayışımız za-
ten bu; ama Devletin her an hu nevi işleri göre
bilecek kudrette olması; para, malzeme, imkân 
ile, yani bir Kızılay, hâdise mahalline yetişmeden 
evvel Devletin bütün imkânlariyle oraya yetişe
rek felâketin zararlarının asgarî hadde indiril
mesinin öntedbirlerinin de Bakanlık tarafımdan 
alınması elbette lâzımdır, tedbirler içerisinde 
olunduğu takdirde zararlar asgariye indirilir, iş
te Afetler Genel Müdürlüğünün vazifesi, gerek 
afetten evvelki tedbirleri, gerekse âfetten sonraki 
tedbirleri zamanında almaktır. 

Şimdi İller Bankası da, bu Bakanlığımızın 
kuruluşları arasında kendisine büyük hizmetler 
düşen, bilhassa belediyeleri ayakta tutan, .beledi
ye hizmetlerinin görülmesinde büyük katkısı olan 
bir Genel Müdürlüktür. İller Bankası Genel Mü
dürlüğünün imkânları; zannediyorum, bir defa 
borçların dondurulması yoluna gidilerek, beledi
yelere kolaylıklar sağlanmış, belediyelerle olan 
münasebetler işler hale getirilmiş idi. Bugünler
de gene bu tıkanıklığın mevcut olduğu kanaatin
deyiz. Bu bakımdan, önce yapılmış olan bu borç
ların dondurulması veya kaldırılması (Ne diyor
sa teknik -tâbiri) yönünde yeni tedbirlerin alın
masının faydalı olacağı kanaatinde olduğumuzu 
da belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, meselelerin teferru
atına girmeden gecenin bu geç saatinde mevzu
lara kısa kısa dokunarak geçmek istiyorum. 

Bu organize sanayi bölgeleri fikri hakikaten 
faydalı; iyi neticeler vermeye başlamıştır, iyi 
neticeleri de alınmıştır. Bu faaliyetin daha da 
sıklaştırılmasının ve geliştirilmesinin faydalı 
'olduğunu ve bu çalışmaların Türkiye'nin her ta
rafına teşmil edilmesinin yoluna gidilerek, ileri 
adımlar atılmasını temenni ediyoruz. 

— 465 — 



C. Senatosu B : 55 5 . 5 . 1974 O : 3 

Diğer planlar, metro politen bölgeler, çalış
malar ve saire, bunların hepsi zaten uzun uzun 
raporlarında, kanunlarında gösterilmiştir. Bil
hassa organize sanayi çalışmaları mevzu üzerin
de tekrar hassasiyetle durularak, bu meselenin 
daha ileriye götürülmesini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, fazla vaktinizi al
mayacağım, bir mevzua daha kısaca dokunarak 
sözlerimi bitireceğim. 

İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken de 
birçok arkadaşlarımız dokundular; belediyeler, 
hakikaten kendi yağları ile kavrulacak halden 
çıkmıştır. Belediyelerin ellerinden tutmak lâzım
dır. Kim yapacak bu işi!... İller Bankası yapa
cak. Kim yapacak bu işi?.. Emlâk Kredi Bankası 
yapacak. Nasıl yapacak?.. Elbette birçok meselele
ri para ile halledilecek meselelerdir. Sadece bele
diyenin eline bir harita çizip vermekle, bir imar 
planı çizip vermekle, belediyeler dertlerinden ve 
sıkıntılardan kurtarılamaz. Ama vatandaşın Dev
letle olan münasebetlerinde; doğumdan ölüme 
kadar birçok münasebetleri belediye ile olmakta
dır. Doğar; tescilinden ölmüne, tapu kaydına, bi
na yaptırmasına, iskân raporuna elektiriğine, su
yuna varınyacaya kadar her hizmet belediye ile 
olmaktadır. O halde belediye, birinci kademede 
vatandaşla Devletin çatıştığı, çarpıştığı, yerdir. 
Orada kıymetli hizmetleri zamanında, onlara hiz
met edecek halele tutamazsınız, Devlete olan iti
madın ta oradan sarsılmaya başladığını, hizmetin 
yapıimamasmdan dolayı infialin ilk defa orada 
başladığını göreceğiz. O halde meseleye evvelâ 
oradan eğilmek, belediyeleri daha iyi çalışır, 
daha muktedir çalışır, daha iyi hizmet eder hal
de tutmak lâzımdır. Ayrıca, teknik yönleriyle de 
belediyeleri kuvvetli tutmanın faydalı olacağı
nı belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu belediye mevzuu
na gelmişken, bir meseleye de, tenkit sadedinde 
kısaca temas etmek istiyorum. O da, bu Ankara 
Belediyesinin Kızılay'daki meşhur geçit hikâye
sidir. Zannımca ve tahminimee diyorum ki, bu 
geçitin plan hazırlanması, proje çalışmaları ve 
projelerin müteahhitlere verilmesi; bilhassa ihale, 
ihaleden sonra yapılan işler ve bilâhare yeni be
lediye reisi geldikten sonra bu işten cayma, yerin 
doldurulması 8 -10 milyon lira gibi bir masrafın 
yapılmasına sebep olmuştur. Başlanmış bir işin 
bitirilmesi gerekirken, yapılmış bir sürü masraf 

varken, birçok masraf daha yaparak işin geriye 
bırakılması büyük zararımızı mucip olmuştur. Bu 
meselede Hükümetin de dahli vardır. Planları, 
projeleri, kredileri Hükümetçe temin edilmiş, 
tetkik edilmiş, Bakanlar Kurul undan geçmiş bir 
meselede, sadece bir belediye reisinin inisiyatifi 
ile bu hadisenin geri dönüşü, bu dönüşte Hükü
metin müdahale etmemesini büyük 'kusur telâkki 
ettiğimizi ve büyük zarara sdbebiyette Belediye 
Reisinden başka Hükümetin de dahli bulunduğu
nu ifade eder, bu saatten sonra sizleri fazla sık
mamak için grupum adına bu konuşmadan sonra 
hepinizi saygı ile selâmlarım ve bu bütçenin, 
İmar - İskân Bakanlığına hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni eder, saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Rende-
ci, Sayın İmadettin Elmas Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adma, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA İMADETTİN EL
MAS (Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın Ba
lkan, sayın senatörler ve İmar İskân BakanOığı-
nın değerli un en supları; 

Bugün bütçelim görüşmeye başüadığıimız 
İmar ve İskân Bakan lığının kuruluş kanunun
da belirlı'len görevleri sırasında paralel olarak 
grupumuznn görüşlerini açıklamak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Sözlerime basamadan önce, hakikaten ti
tiz bili' çalışma ve denin bir vukufla hazınlan-
mış elan İmar ve İskân Bakanlığının 1974 malî 
yılı Bütçe raporunu -hazılayan parlanıanter ar
kadaşlarıma teşekkür eV.ııeyi bir borç bilir ve 
rbu ıapovda belirtti'lk c-rl bütün konulara tama
men iç t crfukle gıupmmuz adına katıldığımı .lf a -
de e-clerdm. 

Raporda beliı'ülen hususlardan, bir kısmına 
kınaca değinmek suretiyle, diğer konulardaki 
görüşlerimiz: ve temennilerimizi venilten süre 
•Üoıinde kalmak kaydı ile arz etmeye çalışaca
ğım. 

Sayın arkadaşlarını, ülkemizde özellikle son 
20 yıldan bu yana, kırsal alanlardan', kentsel 
akanlara gereğinden fazfa bir insan göçü ol
maktadır. Bunun nedenleri çeşiMildir. B̂ 'ır tek 
nedene bağdamak doğru olamaz. Ancak, baş
lıca îvcdenleıden biri; hızla artan nüfus kar
şısında köyde oturan vata.ndaşlarımi'zın ellerin
deki toprağın artık kendilerini eloyuramaz 
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hale gelmesindendir. Bu, hızla artan nüfus kar
şısında geçmiş iktidarların, gerekli yörelerde 
iş sahası yaratacak yatıninılan yapmamış oıl-
ıması, köylüyü, köyünde aç kalmak durumunda 
bırakmıştır. Geçim deıdine düşen 'köylüler 
.kamımı doyuracak yer aramak zorunda oldu
ğundan, 'kentsel alanlara ğillmefc ve yeri'eşmek 
•mecburiyetinde kalmışlardır. Bunu, sayın A. 
P. Geneli Başkanının ve A. P..'li bakaniların 
(mulhteliİf vesilelerle ve muhtelif yerlerde tek-
rar ettikleri gİbli, yalnız sanayileşmemin do
ğurduğu bir netice olaralk kaibul etmek doğru 
olamaz. Şüphesiz 'bunun hiç sdb'elbl, etkisi yo'k-
tuıda denemez. 

Yukarıda arz ettiğin gibi, tekrar ediyorum, 
en büyük etken a elliktir. Nüfus artışı nedeniy
le aç kail an köylü kentsel alanlara göç etlmek-
te, Iıieim şehirlerin gereğinden fazla ve hem de 
düzenlsl'z biçini'de büyümesine yol acımakta ve 
'kentlerin civarında asrımıza yakışmayacak 
çiıkün, biçimjsiiz gecekondu!'arın türemesine se
bep olmaktadır. Bu suretle, her gün çığ gibi 
büyülmıeSkte olan gecekondu sorunu, daha ön
celleri birkaç büyük ilimizin dertli iken, hu gün 
bütün illerimizıin, hafta birçoik ilçelerimizin der
di haline gel>.ueye başlamıştır. Bunun nede
nini aramak ve 'bulmak zorundayız. Zira her 
geçen gün, konuyu artık çözülemez hal.e ge
tirmektedir. 

Peki, bunun nedenleri nedir?.. Para sorunu 
mu, teknik eleman yokluğu mu, zaman zaman 
gelen bakaniların partizanlığı mı, yoksa başka 
nedenler m i l . 

Sayın arkadaşlarım, bunların birine tek bıv-
şına bunu bağlamak miim kün değildir. Hattâ 
'bunların topunun birden etkisi vardır, demek 
d'e mümkün değildir. Meselâ para sorununu ele 
alalım; «Hiç etkisi yoktur.» denemez. Ancak, 
ibunun etkilsıini yıllara bölmek suretiyle gider
mek mümkündür. «Tefcnük eleman konusu da 
'bunun içinde tek başına etiken olamaz.» diyo
ruz. Çünkü, Adaba çok şükür, Cumhuriyetin 50 
nei yılında tamamen Cumhuriyet çocukların
dan oluşan, Avrupa ülkelerinde bile yetenek
lerini ispat edecek güçte ve dünyanın dört bir 
yanında çalışan teknik personel yetiştirtırişiz. 
O hâlde teknik personel de 'bir etken, bir ne
den değil'dür. 

Peki; geçmiş bakamlarımızın paıtttoanlığı 
mı buna sebep dimuştur 1. Açık ifade ediryorulm; 
sebep yalnız buıduır, delmek biraz insafsızlık 
dlur. Yalnız; Sayın Adalet Partili senatör kar
ideslerim alınmaismlar; birçok devrede zianıan 
zaman çek partizan balkanlar geimiş'tir, parti
zanca idareler olmuştur; ama tekrar edliiyoımm, 
«'Tek neden, tek etken budur.» demek insafsız
lık olur. 

•Nedenini aramaya kalktığımız şu konuda, 
bir cümle ile ifade etmek icap ederse neden; 
düzenin bozulduğunum içindedir. Nedir bu bo
zuk düzen?.. Bir devletti, uamanllarınca hazır
lanmış plan Ve programllaırla idare etumcımişiz. 
Her Bakan kendine göre bir yol tuitmuş, her 
gelen kendi kabiliyet ve bilgi gücüne göre bu 
Bakanlığı yürütmeye kalkmış ve buna oy te
min etme hırsı da ekelnince, teknik icaplar bir 
kenara il'ilmiiş ve keyfî bir idare tarzı yerl'eş-
tiiiilmiiştiır. İcrada, 'balkanların kendi seçim böl
geleri önplana geçirmiştir. Plansız, programsız, 
parüizanca yönetim'er neticesi olaralk, işte bu
gün birçok zor siorunlarla karşı karşıya kal
mış bulunuyoruz. 

İşte bu düzen bozuktur, bu düzeni değişftir-
mcımiz lâzımdı1;*. Toplumumuzun menfaatine ça-
i ışacalk yenli bir düzen kurmamız şarlttıır. Bu 
gerçeği gören ve bu vaatle iktidara gelen Hü
kümetimiz ne yapmalıdır?.. Olağan dışı bu gö
çü normal düzeye indirmek ve köylümüzün 
kentlere akımına neden olan etkenleri azalt
mak için gerekli tedbirleri alacağım progra
mında belirtmiştir. Örneik olarak; köy - kent
ler kurulmalı, köylüımüze yöresel iş alanları 
açılmalı, ve ona ihtiyaçları, kente gitmeye gerek 
duymadan ayaklarına götürülmelidir. Ancak; bu 
tedbirler alınsa da, yine sanayileşme ve başka 
etkenlerle kırsal alanlardan kentlere süratli ol
masa da bir akımın süregeleceği ve kent nüfu
sunun bu akım dışı yine de çoğalmaya devam 
edeceği bir gerçektir. Bu durum kentlerin, iste
sek de, istemesek de belli bir ölçüde büyümesi 
sonucunu doğuracaktır. Bu büyümenin düzen
siz bir şehirleşmeye sebebolmaması ve berabe
rinde getireceği çevre sağlığı sorunlarını asgarî 

• düzeyde tutmak için konut ve arsa sorunlarına 
gerçekçi ve âdil çözümler getirilmesi ve bu 
amaçla şehirlerin gelişme alanlarındaki arsala
rın kamulaştırılması ve büyük şehirlerin çevre-
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sinde uydu kentler kurulması ve gerekli diğer 
tedbirlerin alınması zaruridir. Bu tedbirlerden, 
şehirlerin gelişme alanlarındaki arsaların kamu
laştırılması ve kurulacak uydu kentlerin arsa 
ihtiyacının karşılanması, 1969 yılında 1164 sa
yılı Kanunla kurulan Arsa Ofisi Genel Müdür
lüğünce yapılmalıdır. Bu kuruluşun bu görevi 
yapabilmesi için, örgüt ve parasal bakımdan 
takviyesi ve hukukî statüsünün değiştirilmesi 
lâzımdır. 

Afetler konusunda bugüne kadar uygulanan 
sistem ayrı bir eleştiri konusu olarak ele alın
mak ieabeder. Ancak, zamanımızın darlığı ne
deniyle kısaca bahsetmekle yetineceğiz. 

Afet konuları, bölge şartlarına ve realitele
rine uygun yapılmadığından zaman zaman tah
sis sahiplerince kullanılmamıştır. Örneğin; köy
lü için yapılan konutlarda hayvan damlarının, 
samanlıklarının bulunmaması yüzünden, zaman 
zaman kullanılmadığı ve sahipleri tarafından 
içine girilmediği görülmüştür. 

Gecekondu önleme tatbikatından da bazı ör
nekler vermek mümkündür. Örneğin; bir gece
kondu önleme bölgesi tüm koşullarıyle gerçek
leştirilmeden ikinci bölgelerin, üçüncü bölgele
rin açılması sebebiyle birçok israfın yapıldığı 
ve gerçekleşmelerin bu yüzden % 50 civarında 
kaldıkları görülmüştür. Bu suretle istenen gaye
ye ulaşılamadığı bir hakikattir. Yeni Hüküme
timizin bunlara birer çare bulacağını ümidet-
mekteyiz. 

Bakanlığın, illerde il imar müdürlükleri var
dır. Kusura bakılmasın; ben şahsan bunların ne 
iş yaptıklarını bir türlü anlayamadım. Aslında 
bunların, belediyelere teknik yardım ve hizmet 
götürecek ve onları destekleyecek kuruluşlar 
olması lâzım. Fakat esefle ifade etmek isteriz 
ki, partizanca tayinler ve kifayetsiz kişilerle 
kadroları şişirilmiş ve doldurulmuş olan bu ku
ruluşlar, aslında birçok belediyelerimizin fen iş
leri kadrosundan da daha zayıf kalmaktadır. 
Hükümetimizden bu teşkilâtın verimli çalışma
sını temin bakımından, aynen Devlet Karayolla
rında ve Devlet Su İşlerindeki gibi bölge mü
dürlüklerinin kurulmasını ve partizan zihniyet
le yapılmış kifayetsiz kadroların, ehil teknik 
personelle takviyesini temenni ediyoruz. 

İller Bankası hakkındaki görüşlerimize gelin
ce : Bilindiği üzere, tiler Bankasının öz kaynak

ları, hizmetleri ifa edecek seviyede bulunma-
maiktadır. Bankanın özkaynaklarının en önemli 
bölümünü sermayesi teşkil (©der. Sermayenin 
önemli kısmı da, il özel idareleri ve belediye
lerin bütçelerinin % 5 olarak ödediği paylar
dan oluşur. Halen Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde bulunan 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununu tadil tasarısının kanunlaşması, Ban
kanın sermayesinin artış hızını çoğaltması açı
sından önem taşımaktadır. Bu tasarı kanun
laştığı takdirde, Bakanlığın emrindeki fon
dan, nüfusu 50 000'in üzerindeşi belediyelere 
de yandım imkânı sağlanacaktır. Öte yandan, 
bugün 1 200 000 000 lira olan Bankanın no
minal sermayesinin 1 077 147 000 Türk Lirası 
ödenmiş durumdadır. Bu yıl içerisinde baki
ye 102 850 000 lirasının da ödenmesi beklen
mektedir. Sermayenin 4 000 000 000, Türk Li
rasına çıkarılmasını öngören Bankanın 4759 
sayılı Kuruluş Kanununu tadil tasarısı halen 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunmakta
dır. Sermaye tahsilâtına devam edilebilmesi 
için bu tasarının bu yıl içinde mutlaka kanun
laşması lâzımdır. 

Personel sorunu: Sayın arkadaşlarım, bütün 
Devlet dairelerinde, bilhassa teknik eleman ça
lıştıran dairelerde olduğu gibi, maalesef tiler 
Bankasında da personel sorunu çok acı bir du
rumdadır. tiler Bankası 1974 yılında keşif be
deli toplam 6 500 000 000 Türk Lirasına ulaşan 
ve 2367 proje üzerinde faaliyette bulunacaktır. 
İş hacminin büyüklüğü yanında, iş sayısının 
çok fazla olması ve çok değişik konuları kap
saması göz önüne alınarak, BanJkanm teknik 
kapasitesinin üst sınırına varıldığını şimdiden 
söylemek mümkündür. Hal böyle ilken ve ya
tırım hacminin son iki yılda 3 misline çıkması
na rağmen, teknik teşkilâtta son yıllar içinde 
gelişme olduğunu iddia etmek maalesef müm
kün değil. Filhakika, Personel Kanununun 
yürürlüğe girdiği 30 . 11 . 1970 tarihinden 
sonra 433 mühendis, mimar ve jeolog seviye
sinde teknik eleman Bankadan ayrılmıştır. Ev
velden beri Bankada bulunan bir kısım teknik 
elemanın dışında, hemen bütün teşkilât çok 
gemç elemanlardan kuruludur, teknik konular
da yeterli tecrübeye sahip değildirler. Kanı
mızca Personel Kanunu Türkiye'nin gerçekle
rini gözetmeyen bir tepki kanunu olarak çık-
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maştır.- Buna ilâveten türlü kanun kuvvetin
deki kararnamelerin, yönetmeliklerin ve teb
liğlerin zorunlu kıldığı uygulamalar birçok 
haksızlıklar yaratmış; memur küskün, gelece
ğinden ümitsiz ve endişeli bir hale sokulmuş
tur. Bir yandan yetişkin ve kapasiteli eleman
lar fırsat buldukça çok da.ha müsait şartlarla 
özel sektöre kayarken, bir yandan da geride 
kalan elemanlar bu haleti ruhiye içinde verim
lerinden çok şey kaybetmektedirler. Banka yö
nünden halen proje safhasında olan büyük iç
ime suyu ve özellikle kanalizasyon tesislerinin 
inşaatına geçildiği zaman zorunlu kontrol teş
kilâtının bu şartlar altında kurulması veya ye
tersiz seviyede kalması mutlaktır. Bu itibarla, 
sorunun en kısa zamanda realist ve tatminkâr 
bir hal çaresine kavuşturulması lâzımdır. An
cak, Devlet teşkilâtında telâfisi kabil olmaya
cak bir durum ortaya çıkmadan, gerekli ted
bir ve düzenlemelere çok süratle geçilmesinde 
zorunluluk görmekteyiz, 

Yine bağlı kuruluşlardan Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasının durumuna bir göz atalım: 

Koalisyon Hükümetinin programında köy -
•kentlerin kurulması, konut sorunlarına adil 
çözümler getirmek ve uydu kentlerin kurulma
sı, gecekondularda oturanlara başka konut sağ
lamak, kendi evini kendi yapmak isteyenlere 
yandım etmek hususları yer almıştır. 

Bu konuların yürütülmesi, Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasının tüm kaynakları ve kuruluşu 
ile daha etkin bir biçimde görevlendirilmesini 
gerektirmektedir. Memleketimiz için hayatî 
ölçüde önemli olan bu hususların sağlanması 
öncelikle yıllardan beri çözüm bekleyen ve 
Bankanın yakından ilgili bulunduğu aşağıdaki 
sorunların çözümü ile sağlığa kavuşacaktır. 

Bankanın Kuruluş Kanunu, kalkınma plan
ları, yıllık programlarla Bankaya verilen ana-
görevler, özellikle konutu olımayan yurttaş
lara ucuz konut yaptırmak için konut kredisi 
vermek, toplu konut yapmak ve bununla ilgili 
diğer işlemleri yürütmek şeklinde özetlenebi
lir. Kuruluş Kanunu, Bankaya tahsis edilen 
sermayenin ve Bankanın ihraç edeceği tahvil
den elde edeceği kaynağın bu amaçla kullanıl
masını öngörmüş bulunmaktadır. 

Bankanın sermayesi 1966 yılında 300 000 OÖO 
liradan 1 000 000 000 liraya çıkarılmış ve ara
daki farkın 1969 yılına kadar ödenmesi öngö

rülmüş olmasına rağmen Bankaya bugüne ka
dar ancak 646 00O 000ı lira verilmiştir. 

Tahvil ihracına, bankanın kaynakları ba-
ıkınmudan 1971 yılından beri ihtiyaç duyduğu 
hakle, Maliye Bakanlığınca buna müsaade edil-
mem'iştir. 

Bankanın ödenmiş sermayesinin tamamı sa
bit kıymetlere ve ist imiklerim, e tahsis ettiği ka
tılma payı için sarf edilmiş olması itibariyle, 
yukarıda yazılı kanunî görevlerini bugün içini 
yurttaştan teinin ettiği kısa vadeli, pahalı 
maliyeti)! mevduat kaynağımdan sağlamak zo-
runluğunda kalmış, bu yoldaki kaynak açığı 
bugün 800 000 000 liraya ulaşmıştır. 

Bu nedenlerle bankanın; kanun, kalkınma 
plan ve programları ile yükümlendiği görevle
nin yerine getirilebilmesi için öncelikle öden
memiş sermayesinin tamamlanması, sermaye
cinin 2 000 000 000 liraya çıkarılması ve diğer 
malî olanaklar sağlaııiiması suretiyle yeterli hale 
getirilmesi zorunludur. 

1974 yılı Programının uygulanmasına ait 
esasların 495 nei maddesinde Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasının, gerek yaptırdığı sosyal ko
nutlarla, gerek kooperatiflere açılan kredilerle 
etkili olmasının beklendiği ifade edilmektedir. 

Ayrıca ; programın «Tedbirler» bölümünde 
(496) çeşitli kuruluşlarda verileni konut kredi
lerinin Türkiye Emlâk Kredi Bankasında top
lanması ilkesinin yeriine getirilmesini «sağlan-
ıiııa'sı için gerekli statülerin biran evvel hazır
lanması lâzımdır. 

Bankanın gerek elinde bulundurduğu ve 
gerekse Hazine ve mahallî idarelerden tahsis 
edilecek arsalar üzerinde toplu konut yaparak 
vatandaşlara dağı tabi İm esi için, bu hizmetleri 
yürütecek yeterli teknik güçle donatılması 
şarttır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 440 
sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Kanunu ile 
getirilmiş bulunan sözleşmeli personel çalıştı
rılması olanağı Bankaya verilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım, son bölümüne geçeyim. 
X etle e olarak; Mzim Belediye Gelirleri Kanu-
ınumuz dar gelirli işçi, küçük memur, küçük es
nafı koruyacak ve az kazanandan az, çok ka
namandan çok alınacak şekilde düzemlerek mut
laka bu yıl çıkartılmalıdır. 
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•Köy - kent ve uydu kentlerin, yukarıda 
arz dfetiğimiz gibi, sosyal ve ekonomik geliş
meyi yurit sathımda gerçekleştirecek şekilde 
oluşturulması şartitır. 

Devlet kesâmliııiden tecrübeli elemanların 
kaçırılmaması ba.kımınidan en kısa zamanda 
ıpersıonel sorununun en âdil şeıkikle çözümlen-
ıneısli şarttır. Bakanlığın ve bağlı kuruluşla
rının yeni düzene ayak uydurabilmesi içim, ye
niden düzenleıiimesi ve gereikli yasa değişiklilk-
lerindın biran evvel gerçekleştirilmesi şarttır. 

Bu teımenndlerümiizin Hükümetimiz tarafııi-
ıdan en kısa zaimamda yerine getirileceğine gü
venerek, sayın senatör arkadaşlarımı saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Elmas. 
'Sayın Haydar Tunçikanat, Milî Birlik 

Grupu adına konuşımalk üzere buyurunuz. 

M. B. GRUPU ADINA HAYDAR TUNÇKA-
NAT (Tabiî Üye) — Sayın senatörler; 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçe raporunda 
Bakanlığın amaç ve görevleri şöyle toplanmış: 

«Kentleşme olayının tümüne sahip olabile
cek şekilde dengeli kentleşmenin gerçekleştiril
mesi ; 

Bölgesel çapta fizikî, ekonomik ve toplum
sal gelişmenin ve kalkınmada bölgesel denge
nin sağlanmasını; 

Kentsel konut sorununu çözüme ulaştırmayı 
ve gecekondulaşmanın önlenmesini; 

Yeterli ucuz ve standardına uygun yapı mal
zemesi üretimini ve bunların teknik esaslara gö
re kullanılmasını; 

Genel hayata etkili âfetlerden en az zarar
larla kurtulmayı ve âfet olduktan sonra en kısa 
zamanda yeniden yerleşme ve barınmayı gerçek
leştirmek.» 

Üçüncü Beş Yıllık Plan, 10 yılık planlı dö
nemi şöyle özetliyor: 

«Planlı dönemde konut yatırımlarının genel 
yatırımlar içindeki durumu tespit edilmiş, be
lirli yatırım tavanı içinde en fazla sayıda konut 
üretim ilkesi ortaya konmuş, konut yatırımları
nın belli bir tavanın üstüne çıkarılmaması ön
görülmüştür.» 

İkinci Planda arsa için öngörülen politika, 
kamu elindeki arsaların satışından kaçınılıp, 
şehirlerin gelişme alanlarında arsa stokunun ya

pılması ve kamu yatırımları sonucu arsa ve 
konut değerlerindeki artışların vergilenerek 
kamuya mâledilmesi olarak ortaya konmuş
tur. 

Uygulamada, kredi alanında yapı tasarrufu 
sisteminin sadece sosyal konutlara dönük ol
ması sağlanmış, ancak bu metrekare sınırlaması 
biçiminde etkili olabilmiştir. Dar gelirli aileler 
için getirilen dörtlü sistem, ihtiyaçlar karşısın
da küçük çapta bir uygulama olanağı bulabil
miştir. Bu alanda getirilen küçük tasarrufçu 
konut kredisi sistemi ise uygulamada işlememiş
tir. 

Birinci Plan döneminde gecekondular için 
775 sayılı özel bir Kanun çıkarılmış ve bu Ka
nuna dayalı olarak önleme, İslah ve tasfiye uy
gulamalarına gidilmiştir. Gecekondu önleme
ye öncelik verilmiş, ıslâh ve gecekondu bölgele
rine özellikle altyapı tesislerinin götürülmesine 
çalışılmıştır. Tasfiye uygulamasında ise, yapı
nın içindekilere, konut bulmadan yıkmamak il
kesinden hareket edilerek, oturulması müm
kün olmayan konutların ortadan kaldırılması 
öngörülmüştür. Ancak, Kanunda bu amaçla ay
rılan kaynakların yetersizliği, üretimde yo
ğunlaşmak yerine, zabıta tedbirlerine önem ve
rilmiş olması ve gecekondu sahiplerine arsa ımül-
kİ3reti devrinin de öngörülmesi nedenleriyle uy
gulama başarılı olamamıştır. 

Uygulamada öncelik kriterleri açıklığa ka
vuşturulamamış, gecekondu önleme çalışmaları 
büyük yerleşme merkezleri ve belli endüstri 
bölgelerinde yoğunlaştırılacağına, ülke yüzeyi
ne dağıtılmıştır. 

Yeri gelmişken buna bir örnek vermek iste
rim. Bu kötü uygulamayı göstermesi bakı
mından Gülnar'da yapılan Gecekodu Önleme 
Bölgesi suiistimali Senato araştırmasına konu 
olmuş ve Komisyonun hazırladığı rapor da ta
mamlanmıştır. Mersin'in bir kazası olan Gül
nar'da nüfus, istatistiklere göre her yıl azal
maktadır. Buna rağmen burada bir gecekondu 
Önleme bölgesi için geniş bir arazi satınalmma-
sı da göstermiştir ki ; uygulama, yerleşme mer
kezleri ve endüstri merkezlerinde yoğunlaştırı
lacağı yerde, yurt sathına gelişi güzel dağıtıl
mıştır. 

Yine Üçüncü Beş Yıllık Plana dönüyorum. 
1969 yılında Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, arsa 
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spekülasyonunu önlemede önemli bir araç ola
rak kurulmuştur; ancak, Ofisin kuruluş ve 
sermaye yetersizlikleri henüz beklenilen düzey
de uygulama vermesini engellemektedir. 

İkinci Planda, şehirleşme ile ilgili olarak ge
tirilen politikalara rağmen, gelişmeler tutarlı 
olmamış, Planda ve yıllık programlarda konu
lan politika ve tedbirler uygulamada geniş öl
çüde aksamıştır. 

Yatırımların yer seçiminden doğan dış eko
nomiler gözönünde tutulmamış ve şehir planla
masının kalkınma planları ile tutarlılığı ve 
karşılıklı ilişkileri kurulamamıştır. 

Yine ikinci Planın öngördüğü İmar ve İskân 
Bakanlığının düzenlenmesi, belediyelere ek ge
lir kaynaklarının sağlanması ve şehir genişle
me alanlarında, kanımızca arazi stoku yapıl
ması yönlerindeki politikalar da yeterince uy
gulanamamış ve bu politikalarla güdülen amaç-
1 ar gerçekleştirilememiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığı, şehirleşme olayı
nın yarattığı şehir sorunlarına sahip çıkacak 
bir örgüt haline getirilememiş, şehir hizmet 
standartları iyileştinilememiş, şehir arsaları spe
külasyonu önlenememiştir. Uygulamada büyük 
şehir planlamasının yalnız büyük şehirler açı
sından değil, ülke açısından da önem taşılığı 
anlaşılamamış, yasalarda büyük şehir belediye
leri için örgüt ve finansman alanında özel bir 
yaklaşım geliştirilememiş, belediyelerin ek ge
lir kaynaklarıyle donatılması konusunda İkinci 
Planda öngörülen politikalar gerçekleştirileme
miştir. 

Plan, kendi diliyle durumu böyle özetliyor. 
Buradan şöyle bir sonuca varmak mümkündür. 
Planlı kalkınmanın ilk 10 yılında, plan ilkele
rine uyulmamış, planın öngördüğü tedbirler 
alınamamış, yasalar çıkarılamamış, çıkarıl
mış olanlar da yetersiz kalmış ve uygulamada 
kendisinden beklenileni verememiş ve plan he
deflerinin gerisinde kalınmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllılk Planm da birinci uygula
ma yılını geride bırakmış ve ikinci uygulama 
yılınım ortalarına doğru yaklaşmaktayız. 12 
yıl önce saptanmış ve giderilmeleri için alın
ması gereken tedbirler önerilmiş ve yasaların 
çıkarılması istenmiş;; fakait arttan nüfus ve şe
hirlerdeki plansız büyüme, Bakanlığı 12 yıl 
öne e 'karşılaştığı durumdan çok daha ağır ko

şullar altında çözülmesi gerekli daha büyük so
runların beklediği de bir gerçektir. 

1963 yılında Türkiye'de gecekondu sayısı 
240 bin iken, bugün bu sayı 800 binin üstün
dedir. Konut birim maliyetleri çok yükselmiş
tir. 1963'te şehirlerde talimin edilen konut 
ihtiyacı 128 725, köylerde ise 106 484 idi. 
1974'te şehir 'konut ihtiyacı 231 200, köy konut 
ihtiyacı 103 400<dür. 

Köy konut ihtiyacında şehirleşmenin hızlan
ması nedeniyle bir azalma görülüyorsa da, şe
hir konut ihtiyacında 10 yılda bir katından 
fazıla bir artış vardır ve gecekondu sayısı da 
yıllık ortalama 50 bin artışla 800 bini bulmuş
tur. Bunlar için sadece kanalizasyon, su, elek
t r ik ve yol gibi altyapı yatırımlarının tutarla
rı her yıl milyarları aşan olanaklara bağlıdır. 
Bunlar nereden ve nasıl sağlanacak?.. Planda 
bu soruyu cevaplayan bazı bilgiler var; fakat 
bundan * önceki plan ve programlarda da 
aynı ilke ve tedbirlerle plan hedeflerinin nasıl 
gerçekleştirileceği açıklanmasına rağmen, uygu
lamada bir şey yapılamadı veya yapılanlar ye
tersiz kaldı. 

Her yıl bir çığ gibi büyüyen bu sorunların 
yaratmakta olduğu sosyal problemler de dik
kate alınırsa, işin çok ciddî olarak ele alınma
sının zorunluluğu ortaya çıkar. Üçüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde şehirlerde 1 milyar 220 
bin konut yapılması öngörülmektedir. Bu plan 
döneminde toplam konut yatırımları için, 1971 
fiyatlarıyle, 44 milyar lira harcanacağı tah
min olunmaktadır. 1995'te ise tüm nurunsun 
% 75'inin şehirlerde yaşayacağı hesaba katı
lırsa, 48 milyon insanın şehirlerde nasıl yer
leşip barınacağının şimdiden çok ciddî olarak 
planlanması gerekmektedir. Bu konuda en 
önemli etken arsadır. Şehirlerin genişleme 
alanları içkideki arsalar her ne kadar belediye
lere geçmişse de, belediyeler bu arsaları ileri
deki gelişmeler için stok edecekleri yende, on
ları yok pahasına elden çıkarmışlardır;; halen1 

de az kalan mevcutları elden çıkarmaktadırlar. 

Akıllıca arsa politikasının en önemli uygu
lamasından biri, uzun vadeli kiradır. 1874 ta
rihli Arazi Kanunnamesi de kamu malları için 
uzun süreli, haltta süresiz kira ihalesine daya
nıyordu. «Mirî arazinin Devletçe fertlere tefvi
zi kiradır, hatta tapuya istihkak dolayısıyle 
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arttırana bedeliyle ihalesi dahi kiradır. Bina
enaleyh, gerefk • b-edeli misil ve artırana bedeli 
ve gerekse ferağ ve intikal harçları, hep bi
nanın ücreti muaccelesidir.» diyor kanun. 

ıGürüldüğü gibi, uzun süreli kira, ülkemiz 
için de yabancı olmayıp, geçmişte güzel uygu
lamaları vardır. Osmanlı döneminde yozlaştırı-
lan bu yönetimin, ileri ülkelerde uygulandığı gi
bi, bizde de uygulanması şehir plancılığı, imar 
ve 'kalkınma alanlarında konut sorununun çözü
münde etkili olacağından hiç kuşkumuz yoktur. 
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saat yapmazlarsa, arsalar geri alınblieeekDir. Ge
ri alınmamalarına karar verilen arsalar için, Ofi
se iki katından az olmamak üzere tazminat ödene
cektir. Arsa Ofisi, Hazineden ve (başka kanallar
dan eline geçireceği topraklan, çoğunlukla özel 
teşebbüse satacaktır. Elbette Ibu arsalar emsalle
rine oranla çok ucuz olarak verilecektir. Bunlar
dan kaımu idarelerinin yararlanmaları öyle kolay 
olmayacaktır. Halbuki onların ihtiyaçları, hem 
dah'a fazla ve hem de öncelik kazanır. Arsa so
rununu tek yönlü bir çözüme bağlayan ve bu 
amaçla Orsa Ofisini kuran görüş, kanunun Sena
toda görüşülmesi sırasında, sık sık açıkladığımız 
üzere, uygulamada başarı olamamıştır. Arsa fi
yatlarının durmadan yükselmesi, kamunun ve 
sanayicinin ihtiyaç duyduğu arsaları bulamama
sı, ya da (bunlara yüksek bedeller ödemek •zorun
da kalmaları sonucu, kalkınma hızı düşmektedir. 
Arsa ve taşınmaz mal fiyatlarındaki •süratli tır
manışa seyirci kalmakla bir çözüm getirilemez. 
Bu nedenledir iki, Ofisin şimdi yaptığı iş, Hazine 
topraklarını spekülatörlerin amacına uygun bir 
'biçimde elden çıkarmaktır ki, böylece durum, ile
ride daha da kötül esecektir. 

Bunu önlemek için en uygun ve en •elken ted
bir, kanunun görüşülmesi sırasında verdiğimiz 
önergelerde açıkladığımız gibi, «Ofisin, Hazine 
ve diğer kamu kuruluşlarından devir aldığı veya 
istimlâk ettiği arsa ve araziyi satamaz, ancak 
uzun vadeyle kiraya verebilir.» hükmünün ka
nuna eklenmesidir. 

Organize sanayi 'bölgeleri, konut bölgeleri ve 
çeşitli arazi alımları için yurdun çeşitli bölgele
rinde Ofisin Hazineden devraldığı veya kamu
laştırdığı arazi, yukarıda açıklamış olduğumuz 
nedenlerle, Ofisin kurulmasındaki 'asıl amacın 
tersine bir durum yaratılmasında; yani arsa fi
yatlarının artmasına ve spekülatörlerin istediği 
yönde gelişmesiyle kalkınmamızı olumsuz yönde 
t*ikilemeye devam edecektir. Ofisin elindeki arsa
ları elinden çıkarılması önlenmelidir. Zira, en çok 
korunması gereken doğal kaynak topraktır. Yal
nız planlı şehircilik değil, her alandaki gayret ve 
çaibalar onun üstünde başlar ve biter. 

Göz önünde tutulmağı zorunlu diğer bir ger
çek de, her ülkenin toprak varlığının sınırlı olma
sı ve üretilememeğidir. Bu da bize, topraktan ge
lişigüzel, fırsatçı ve spekülatörlerin arzularına 
uygun biçimde yararlanılmasının sakıncalarım 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Planlar, arsa spe
külâsyonunun sosyal ve ekonomik alanlarda ya
rattığı dar 'boğazları daha açık ve seçik olarak 
göstermiştir. Mayıs 1969'da çıkan Arsa Ofisi Ka
nununun 'birinci maddesinde, arsaların aşırı fi
yat 'artışını önlemek amacıyle tanzim alış ve sa
tışları yapmak, konut, sanayi ve turizm bölgele
ri için arsa sağlamak üzere İmar ve İskân Bakan
lığına 'bağlı Arsa Ofisi G-enel Müdürlüğünün ku
rulduğu belirtilmiştir. Komisyon raporunda; 
yöneltiri tedbirlerin alınmaması yüzünden imar 
planları zorlanmış, özellikle büyük şehirlerimizin 
etrafı gecekondularla dolmuş ve arsa pazarı za
man zaman birtakım spekülatörlerin hâkimiyeti 
altına girmiştir, denmektedir. 

Özetlersek; Arsa Ofisi, mülkiyet ve miras hak
kını korumak, kamu!aştıracağı taşınmaz mallara 
karşılıklarını peşin ödemek suretiyle ekonomik 
kalkınmanın sosyal konut politikasının gerektir
diği arsaları sağlayacak ve bu görevini iktisadî 
gelişmeye, malî kaynakların yeterliği ölçüsünde 
yerini getirebilecektir. Gerçekte Arsa Ofisi, arsa 
satmaldığı veya almak istediği yerlerde arsa fi
yatlarının süratle yükseldiğini görecek, kendisi 
bir kamu kuruluşu olduğu için, genel giderlerini 
dahi fiyatlarına yansıtma olanağını bulamaya
caktır. Özel teşebbüsün, sanayicinin Of i ten aklı
ğı arsaların boş durmasını, başka işlerde kulla-
nılmasmı önleme amacı güden 11 ne: maddenin 
son fırkası, «Yapılan inşaat, satış şartlarına uy
gun olmamakla ıberaber, geri alınması lüzumlu gö
rülmeyenler hakkında Vargı yerlerinee arsa sa
tış bedelinin iki mislinden az olmamak üzere, 
Ofise tazminat ödenmesine hükmolunur» demek
tedir. 

Bu dununa göre Ofis, özel teşebbüse plan
lı kalkınmanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere 
arsa satacaktır. Alıcılar, satış şartlarına uygun in-
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gösterir. Toprak mülkiyelini kamu yararına en 
uygun'ibir biçimde düzenleme •zorunluluğu da var-
dıı*. 

1966 ̂ da 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile o 
tarihe 'kadar yapılmış olan gecekondular meşra-
laştırılarak, o tarihten sonra gecekondu yapımı 
yasaklanmıştı. Kanun Senatoda görüşülürken, 
bunun gerçekleşmesi için gerekli araçların 'bu ko
nuyu çözümleyecek yeterlikte olmadığını belirt
miş ve tedbirlerinin noksanlıklarını gidermek için 
gerekli teklif ve uyarları yapmıştık. Bunlardan 
en önemlisi, gecekondulara tapu verilmesi yerine. 
halen gecekonduların kurulmuş olduğu Hazine 
arsalarının gecekonduculara, uzun vade ile ki-
ralanmasıydı. Gecekondu önleme 'bölgelerinin, 
hiç olmazsa büyük yerleşme ve sanayi bölgeleri 
çevrelerinde, gelecek on yıl içinde yapılması muh
temel gecekondu ihtiyacına cevap verecek ye
terlikte olmaları gerekirdi. Kanunsuz olarak Ha
zine ve kişi arsalarına kondurulmuş olan gecekon
dulara tapu vermekle gecekondu yapımı önlene
mez, aksine teşvik olur ve olmuştur da. 

Şimdiye kadar çıkarılmış olan gecekondular
la ilgili bütün kanunlarla verilen arsalar, genel
likle (belediye sınırları içinde veya dışında ya
pılmış olan gecekonduların durumlarını meşrulaş
tırmada kullanılmıştır; fakat gecekondu yapımı 
yılda ortalama 50 bin olarak artmaya devam et
mektedir. Bu da, alınmış olan tedbirlerin yeter
li olmadığını 'göstermektedir. Gecekondu sahiple
rine tapu 'dağıtılması modern şehir plancılığı yi c 
bağdaşmaz. İşgal edilen Hazine arsalarının, 
sonradan şehir planının gereği olarak istimlâki 
gerekince Devlet, kendi arsaları için büyük pa
ralar ödemek zorunda kalmıştır ve kalacaktır. Bu 
ise, şehirlerin planlamasını -ve gelişmesini zor]aş
tırmaktadır. 

Boğaz Köprüsü ve çevre yolları geçeceği alan
lardaki gecekondulara, ödenen para, birkaç yüz 
milyonu geçmiştir. 

Politikacı, yapılmış gecekonduyu meşrulaştı 
rırken, yapılması yasaklanmış bulunan gecekon
duların inşasına da 'göz yumulmasını yardımcı ol
muştur. Her gecekondu sahibi, Hazine veya baş
kalarının arsalarını parselleyerek satan simsar ve
ya kafbadayılara belirli bir ücret, haraç ödemek 
zorundadır. Ayrıca, bu tapusuz arsalar üzerine 
konduracağı gecekondunun malzemesi için de bir 
para, ödemektedir. Yıkmak için gelecek yık'm 

ekiplerini uzaklaştırmak için de belirli süreler 
İçerisinde rüşvet verecektir. • :. 

Onüç yıl önce yapılan bir araştırmada bir 
gecekondu yapımı için yedi ilâ onbeş bin lira 
harcandığı saptanmıştı. Yine o zaman yapılan 
bir etüde göre, 46 ilâ 56 metrekarelik bir inşa
atı, kat sahibine 15 ilâ 25 bin liraya anahtar tes
limi maletmek mümkündü. Hazine arsaları üze
rine yapılacak, fakat arsasının mülkiyeti Dev
lette kalmak şartiyle, bugün de büyük yerleş
me ve sanayi bölgelerinde gecekondu sahipleri
nin halen gecekondu yapımı için ödedikleri pa
rayı, Türkiye Cumhuriyeti Emlâk Kredi Banka
sına yaptırmak suretiyle, borçlanan kısmını da 
1 5 - 2 0 senede kira gibi, taksitle ve düşük faiz
le Ödemeleri sağlanırsa, banka bunlara yine bu
günün koşulları altında 25 ilâ 40 bin lira ara
sında bir fiyatla sıhhi meskenler yapabilir, fa
kat bunların sayısı sembolik bir düzeyde bıra-
kılmayıp, yılda 50 binin altında olmamalıdır. 

Emlâk Kredi Bankası, 1961'lerde istanbul 
ve Ankara'da 10'ar bin olarak planlanan bu gi
rişimin ilk örnekleri Ankara'nın Telsizler sem
tinde bir pilot çalışma olarak başlatmış ve çok 
başarılı olmuştur. Bunun neden terk edilmiş 
olduğunu anlamak güçtür. Bu ihtiyacı sosyal 
konut olarak karşılamak tek çıkar yoldur. 

Gecekondular için getirilen gecekondu poli
tikasının esaslarını belirten 775 sayılı Gecekon
du Kanunu, bu sorunlardan sadece dar anlam
daki şehircilik sorunlarına yönelen tedbirler ge
tirmiştir. Her ne kadar kalkınma planlarmdaki 
önleme, tasfiye ve yenileme gibi tedbirlerle bu 
kanun uyum halinde ise de, uygulamada başa
rılı olamamıştır. Türkiye'de ıslaha muhtaç gece
kondular, mevcutların üçte birinden fazladır. 
Tasfiye edilecekler de % 30 dolaylarındadır. 

Önleme de, kısa ve uzun vadede olmak üze
re iki türlüdür. Biri, kanunsuz yapılanları yık
tırma, diğeri önleme bölgeleri kurulmasıyle ih
tiyaç sahiplerinin evlerini buralarda kurmasını 
sağlamaktır. Bugün bunların her ikisinin de et
kin bir biçimde uygulanmadığı, gecekonduların 
sayılarının 800 bine yükselmesiyle belli olmak
tadır. 

Gecekondu Kanununda amaç, konut darlığı
nı gidermek için yapılmasına yardım edilecek 
konutların mülkiyetini vatandaşlara intikal et
tirmektir. Yani çeşitli yollardan belediyelerin 
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eline geçecek olan arsalar, vatandaşlara intikal 
ettirilecek ve kanın kuruluşları elindeki arsala
rı sürekli olarak bu yoldan kaybedeceklerdir. 
Tahsis edilecek arsaların sınırlı oluşu, ihtiyaç 
ve isteklerin çokluğu karşısında konuya çözüm 
getirme olanağını bulamamıştır. 

İstanbul'da, 1968 yılından beri 60 bin kişi 
arsa isteğinde bulunmuş, bunlar arasından ka
nunun ar'adığı niteliklere sahip 15 bin kişi ayrıl
dığı halde, ancak 6 bin tanesine; yani 1/10'una 
tahsis yapılabilmiştir. 

Arsa yardımı gören vatandaşların konut ih
tiyacını karşılamak üzere, Gecekondu Kanunu
nun öngördüğü yardımlardan biri de, gecekon
du fonlarından para yardımı yapılmasıdır. Ka
nuna göre, biri belediyelerin, diğeri de İmar ve 
İskân Bakanlığının emrinde olmak üzere Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak hesap
larda iki ayrı fon kurulacaktır. Belediyelerin 
kuracağı fonu bir kenara bırakırsak, İmar ve 
İskân Bakanlığı emrindeki fon üzerinde dur
mak istiyorum. Bu fon şu kaynaklardan besle
nir : 

a) İmar ve İskân Bakanlığı bütçesine her 
yıl konan ödenek. 

b) Emlâk Kredi Bankası, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Emekli Sandığı i]e konut kredisi 
vermekte olan kurumların yıllık bütçelerinden 
Bakanlar Kurulunun her yi] saptayacağı oran
larda kesilecek paylar. 

Emlâk Kredi Bankası, bu raporda gördüğü
müz, 1978'te bu fona 156 milyon lira ile katıl
mak zorunda bırakılmış; f-akat Sosyal Sigor
talardan istenen pay, önce Danıştay kararı ile 
durdurulmuş, daha sonra Anayasa Mahkemesi 
kanunun bu maddesini iptal etmiştir. 

Kanuna konulan bu hüküm, gecekondu fo
nuna bütçe dışı bir gelir sağlamak amaciyle ko
nulmuştur. Bu fondan yapılacak harcamalar, 
Sayıştaya, genel saymanlık işleriyle ilgili yasa
lara, Artırma, Eksiltme ve İhale Yasasına bağlı 
değildir. Oysa, Anayasanın 126 ncı maddesi, 
Devletin ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri dışın
daki kamu tüzelkişilerinin harcamalarının yıl
lık bütçelere bağlanmasını öngörmektedir. Emek
li Sandığının da bu fona katılmaması nedeniyle, 
Emlâk Kredi Bankasının da bu yükten kurta
rılmasını temenni ederiz. 

Gecekondu problemini çözmek ve bu bölge
lerde köklü gelişmeler sağlamak için, bu fonlara 
büyük umutlar bağlanmışsa da, ne belediyeler 
emrindeki ve ne de İmar ve İskân Bakanlığı 
emrindeki gecekondu fonlarından beklenen ya
rar sağlanamamıştır. Bunun nedenleri çok çe
şitlidir. Bunların açıklanmasının çok uzun za
man alacağı nedeniyle, gecenin bu geç saatin
de sadece bu fonlara ayrılmış olan kaynakların 
yetersizliği ile, izlenen yanlış politikanın etken
liğini belirtmekle yetineceğiz. 

Burada, gecekondu ticaretine de değinme
den bu konuyu kapatmak istemiyoruz. Ankara 
gecekonduları üzerinde yapılan bazı araştırma
lar neticesinde; gecekondusunu başkasından 
satınalanlarm oranının % 20 civarında olduğu 
anlaşılmıştır. Bakanlığın yaptırmış -olduğu araş
tırmalarda oran % 3-ö'e yükselmektedir. Profe
sör Hart ' in araştırmasına göre, İstanbul'un 
Zeytiııburnu gecekondularında kiracılık oranı 
% 43,8'e çıkmaktadır. Gecekondularda kiraya 
vermenin yaygınlaşması ise, gecekonduların, 
fakir ailelerin masum barınma ihtiyaçlarından 
başka maksatlar için de kullanılmakta olduğu
nu göstermektedir. 

Konut ticaretinin açık olduğu ülkemizde, 
ilk bakışta bir barınma sorunu gibi görünen ge
cekondu ticareti önlenebilir ani?... Evet, Bize 
göre bu, çoğunlukla Hazine arsaları üzerine 
kurulmuş olan gecekondulara tapu verip, arsa
ların da mülkiyetini kişilere geçirmek yerine, 
uzun vadeli kiralama 3rolu ile bunların ihtiyaç 
sahiplerine kiralanmaları ve denetimin ve diğer 
etkin olabilecek hususların bir kanunla sağlan
ması geçerli bir çözüm yolu olabilir. 

Bir afetler bölgesi olan yurdumuzda, afet 
bölgelerine yapılacak ilk ve uzun vadeli yar
dımlar da yetersizdir. Şimdiye kadar yapılmış 
olan uygulamalardan alman ders ve tecrübeler
den de yararlanarak, yeni ve modern yöntem
lerle konuya yaklaşılmalrdır. Afetlerde kimle
rin nasıl hareket edeceği, yetki ve sorumluluk
ları kesin olarak belirtilmelidir. Âfet bölgesi
ne, merkez veya diğer bölgelerden gönderilecek 
personel, malzeme ve yiyecek maddelerinin mi
safir edilmesi, depolanması ve dağıtımı büyük 
bir problem olmaktadır ve mahallî idare ve 
yetkililer bunların üstesinden gelecek olanak
lara sahip değildirler. 

— 474 — 



C. Senatosu B : 55 5 . 5 . 1974 0 : 3 

Bu nedenlerle, gidecekler kendi yatak, yor
gan ve ıçadırlariyle, her türlü ihtiyaçlarını be
raberlerinde götürmeli ve âfet bölgelerine yük 
olmamalıdırlar. 

Biz bu kısa konuşmamızda, Bakanlığın için
de bulunduğu sorunlara, zamanın ölçüsü içinde 
değinmeye çalıştık. Bu alanda büyük yolsuz
luklar ve rüşvet olayları yaygındır. Halkın Hü
kümete güvenini sarsan bu tür olayların ça
relerini bulmak için, Hükümet tedbir almalı
dır. İzinsiz veya imar planlarına aykırı yapıl
mış yapılar orada dururken, bunlara izin ve
renler, göz yumanlar haikkmda hiç olmazsa bun
dan sonra sıkı bir takiple, bunlar kanunun önü
ne çıkarılmalıdır. 

Hepinizi Millî Birlik Orııpu adına saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tunç-
kanat. 

Şahsı adına söz alan Sayın Cemal Tarlan?... 
Yok. Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. Bendeniz kı
saca şunları noktalamak istiyorum: 

İmar planları yapımı bittikten sonra, arsa 
spekülâsyonu da. başlar. Dolayısıyle de, parse
lasyonlarda; yani yeni parsel yapmalar ve bun
lardaki yolsuzluklar da çoğalır. Hele son sene
lerde, bu yapılan her şehirdeki imar planından 
sonra, ıbunlar sanki âdet halini almıştır. Örne
ğin; Erzurum'da bu imar planı değişiklikleri ve 
parselleme yolsuzlukları had safhadadır. Sayın 
Bakanımız da hatırlarlar ki, Erzurum'da yapı
lan 'bir toplantıda kendilerine de bu husus biz
zat Belediye Başkanı tarafından çok ilginç bir 
şekilde belirtilmiştir. Bendeniz de 'burada, bil
hassa Erzurum'daki konu üzerinde bir bakanlık 
araştırma ve soruşturma yapılmasını lüzumlu 
görmekteyim. Bunu istirûıam. ediyorum. 

Diğer taraftan; Burdur, Gediz, Bingöl he
sapları çok ağır bir tempo ile yürütülmekte-
dir. Nedense, İmar ve İskân Bakanlığı kap
lumbağa yürüyüşüyle yürümektedir. Umarım 
ki, ıgenç, enerjik ve bilgili meslektaşım yeni Ba
kanımız bu kaplumbağa yürüyüşünü biraz hız
landıracaktır; biraz değil çok hızlandıracak
tır. 

Bu arada Bingöl'de köy -grupları inşaatların
da da bakanlik araştırmasını talebetmekteyim. 
araştırma yapmalıdır. 

Ayrıca, 1966 senesinde deprem felâketine uğ
ramış olan Hınıs, Varto yöresinde henüz ıbir 
mesken yapılmamıştır. Daha evvelki sene Bin
göl'de 'bir deprem olmuş ve Hükümet yıldırım 
hızıyle yetişmiş; neticelerinde bazı yolsuzluklar 
olduğu söylenmekle beraiber, hiç olmazsa, şu ka
dar mesken yapmış, vatandaşı iki sene içerisin
de modern ımeskenler altına koyabilmiştir. Hı
nıs ve Varto'da da 1966'da geçirilmiş deprem
den dolayı hiç olmazsa 1976'da; yani 10 sene 
sonra bu yöredeki halkımızın da modern çatı
lar altına alınmasını Sayın Bakanımızdan is
tirham etmekteyim. 

Köy - kent sorunu vardır, doğru; fakat 
bugün öyle zannediyorum ki, her vilâyette üç 
dört bakanlıkça tespit edilmiş birbirine intibak 
eden köyler aşağı yukarı bellidir, ki bunlar köy
kent veya merkez köy olacak durumdadır. Köy -
kentlerin iyice programlaştırılmasını bekleme
den, hiç olmazsa birbirine intibak edebilmiş 
olan bu köylerde mesken sorusuna başlanmalıdır. 
Bu hususta Bakanlık çok geç kalmıştır veyahut-
ta işi aheste almaktadır. 

Zaten bu sebeplerden dolayı da, teşkilâtta 
esaslı reorganizasyonu yine öneriyorum. Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı bütçesi hakkında 
konuşurken de, genellikle arz etmiştim. Burada 
da özellikle yine, tabiatıyla bu bakanlık bütçesi 
görüşülürken de bu kanımı ve temennimi tek
rarlıyorum. 

Acaba işleri biraz hızlandırabilmek için per
sonele; yani bakanlık veya bağlı kuruluşlarındaki 
personele proje yapma, keşif yapma, kesin he
sapları bağlama pirimi gibi; Bakanlık bütçesin
de hizmet alımları parası var ise, bunlardan pi
rim şeklinde ödenemez mi? Belki de bu bir Hü
kümet sorunudur. Bunu herhalde Hükümette 
sayın genç bakanımız tezekkür etmek suretiyle 
kanunî imkânları bulmak, belki işleri hızlandıra
caktır. 

Gecekondu sorununa çok iyi değinenler oldu. 
Memlekette ihtiyaç ve gecekondu yapımının git
tikçe devam ettiği, arttığı ve fakat sonuna bir çö
züm getirilmemiş olduğu meydandadır. Ya Em
lâk Kredi Bankası bir hakka açık anonim ortak
lık şeklinde getirilmek suretiyle, yahut yeni bir 
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halka açık emlâk, anonim ortaklık kurmak sure
tiyle, Hükümet öncülüğünde mesken yapılabilse 
ve bu halka açık anonim ortaklığa girenlere 
% 5 - 10 kârla mesken temin edeceğim veyahut 
daire temin edeceğim, dense ve bu işe bir döner 
sermaye teşkil etmek suretiyle başlansa; acaba bir 
çare midir diye temenni olarak öneriyorum. 

Ayrıca, Bakanlığın meşgul olduğu ve zanne
diyorum ki, bakanlığı çok meşgul eden kiralık 
konutlar vardır. Bu kira işleriyle zaten il imar 
müdürlükleri . meşgul olduğu için, illerdeki işle
rine il imar müdürlükleri kâfi derecede eğileme-
mektedirler. Orada ihtiyacı olan vatandaşlara 
bu kiralık konutları mülk olarak devrederlerse, 
dolayısıyle il imar müdürlükleri de bakanlığın 
illerdeki işlerini herhalde daha ~eri ve ihtiyaca 
uygun şekilde yürütmek imkânını bulur. 

Sözlerim ve temennilerim bundan ibarettir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-
oğlu. 

Sayın Niyazi Unsal?.. Yoklar. 
Sayın Mehmet Feryat?.. Yoklar.. 
Başka söz isteyen yok. Buyurun İmar ve İs

kân Bakanı Sayın Ali Topuz. 
İMAR YE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 

(İstanlbul Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

İmar - İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde ge
rek grupları adına, gerekre şahısları adına ko
nuşana yapan değerli senatörlere teşekkürleri
mi sunmak istiyorum. 

Bu konuşmalarıyle, hem yapacağımız işler 
bakımımdan açıklayıcı, yol gösterici temenniler
de bulundular, hem de bugüne kadar aksayan 
hizmetleri satır baş'larıyle ortaya koydular. 

Anamuhalefet Partisi sözcüsünün konuşma
sının son bölümünde söylediği konu istisna edi
lecek olursa, diğer bütün temennileri, teklifleri 
ve eleştirilere memnuniyetle katılarak kabul et
tiğimi tekrar beyan etmek istiyorum. İzin verir
seniz katılmadığım konuyu bir kaç cümleyle 
geçiştireyim, ondan sonra, sizi fazla sıkmadan, 
çok kısa olan maruzatımı bitirerek çalışmayı 
daha fazla geeiktirmemeye gayret edeyim. 

Bütçe Plan Komisyonunda, Ankara. Kızılay 
geçidiyle ilgili yine bir tartışma açılmıştı ve 
konu yine Anamuhalefet Partisi üyelerinden 
birisi tarafından getirilmişti. Bu meselenin Yü

ce Senatoda görüşülecek kadar önemli bir me
sele olmadığını biliyorum; ama hiç olmazsa bir
kaç cümleyle burada da üzerinde durarak, bu 
konuyu bayrak gibi elinde taşıyanların gerçek
leri görebilmelerini temin etmek ye gerek Bütçe 
Komi'syonunda, gerekse Senatoda, konuşulması
nın artık abes olduğunun ilgililer tarafından 
da anlaşılmasını sağlamak için yine birkaç cüm
le söyleyeceğim. 

ıSaym senatörler, eğer Kızılay geçidi Sena
toda veya Millet Meclisinde gündem konusu 
dacaksa, Türkiye'de buna benzer yüzlerce, bin
lerce örnek bulmak mümkündür. Son dört yıl
lık dönem içinde sırf Ankara belediyesi için 
yüzlercesini getirmek lâzımdır. Tekrar ediyo
rum, Kızılay meydanındaki mesele, ister adı çu
kur olsun, ister geçit olsun Senatoya gelecek 
kadar önemli bir mesele değildir. Eğer Senato
ya getirilecekse, orada hiç bir ciddî teknik 
araştırmaya dayanmayan ve siyasî baskı ile 
devrin yöneticilerinin hepsini isitismar ederek; 
Cıımhuıibaşkanmı da istismar ederek, Bakanlar 
Kurulunu da istismar ederek, Ba kanlıkla rara-
sı İmar - Koordinasyon Kurulunu da istismar 
ederek. Bakanlığı da istismar ederek b a skiyle 
yapılmış işin hesabını, bu işi yapanlardan sor
mak lâzım. Şimdi bunun teknik teferruatına 
sinmeyeceğim. Komisyonda söyledim:, her aklı
na gelen, «Benim devrimde böyle böyle bir iş 
yapıldı» demek için, kendisini bununla avuta
bilmek ve bununla hizmet yaptığını ispat ede
bilmek için, milletin parasını sokağın altına gö-
memez. Hele Ankara için, trafik etüdü yapıl
madan, metroya ihtiyaç var mı, yok mu, anla
şılmadan, sırf «metro benim dönemimde teme
li atılan bir eserdir.» diyebilmek için, gerçekten 
ilkel bir anlayışla Devletin parasını. Hazinenin 
parasını sağa sola savurmak isteyenlere bura
dan tekrar hatırlatarak istiyorum; Cumhuriyet 
Tüı'kiye'sinin içinde bulunduğumuz yıllarda ar
tık bu ilkel anlayışları temsil edenlere birta
kım imkânları vermemesi lâzımdır. Dünya ka
muoyuna karşı yapılan işler, aslında bizi küçül
tücü işlilerdir. Kızılay'da yapılmak istenen alt-
gcçit her yönüyle bilime.de, tekniğe de, şehir
ciliğe de, belediyeciliğe de aykırı bir davranış
tı. Eğer yeni Bel'ediye Başkanı o işi clurdur-
muşsa, hizmet etmiş sayılır, bundan ötürü ken
disinin takdir edilmesi gerekir. 
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Komisyonda söylediğim, bir hususu Yüce Se
natoda da tekrarlamak istiyorum. Şehir içinde 
bir kavşak yapılacaksa, bu bir sebepten doğar; 
yani orada bir trafik sıkışıklığı vardır; vasıta 
trafiği sıkışıktır, yaya trafiği sıkışıktır ve onu 
halletmek için bir çözüm getirilir; ama bundan 
evvel uygulanmak istendiği gibi, yaptığın te
sisle, inşaatla, yapıyle, oraya daha fazla araç 
getiriyorsan, oraya daha fazla yaya çekiyorsan, 
zait en o çözüm prensip olarak yanlıştır. Bu ko
nuda bu kadar açıklama yapmakla yetinece
ğim. Sayın Rendeöi bunu kendisine bir karşılık 
olarak verdiğimi kabul etmesin. Kişisel bir ce
vap değildir; ama bu konuda Sayın Rendeci' 
nin grupundaki bazı arkadaşları, çok önemli 
bir mesele yakalamış olma anlayışı içinde, bu 
konuyu her yerde bayrak etmeye çalışıyorlar. 
iSayın Rendeci'nin çok ımakûl, çok saygı duyu
lacak tarzdaki konuşması içinde, bunun fazla
dan bir ekleme olduğu intibaını da aldım, o ba
kımdan meseleyi Sayın Rendeci'nin şahsiyle hiç 
alâkalı olarak görmediğimi; ama bu mes'ele 
üzerinde fırtına, kopartmak isteyenlerin yan
lış bir işle meşgul .olduklarını beyan için bunu 
arz ettim. 

Diğer konulara gelince : 
Sayın senatörlerin çoğunlukla, yapmayı dü

şündüğümüz; hatta bir kısmını planlamaya baş
ladığımız konuları burada dile getirmiş olmala
rı. bizim bundan sonra yapacağımız işler bakı
mından önemli bir destektir. 

Tüııkiye'de yerleşme, gecekondu, konut, alt
yapı hizmetleri ve belediyelerden; rüşvete 
varıncaya kadar, spekülasyona varıncaya ka
dar, yerleşme ve barındırmayla ilgili çok çeşitli 
şikâyet konuları vardır. Herkes, bu şikâyetleri 
giderebilmek için kendime göre bir çözüm yolu 
bulmuştur, teklif .etmektedir, bundan sonra da 
edecektir. Hükümetlerde bu sorunları çözmek 
içim kendi anlayışlarına göre birtakım tedbir
ler getirimişlerdiir; ama sayın senatörler şu 
bilinmelidir ki, Türkiye'de bu sorunlar hiçbir 
zaman köklü çÖKÜm yollarıma kavuşrturıılma-
nııştır, sorunu kökünden çözme anlayışı hiçbir 
zaman uygulamaya dökülememiştir. Aslında 
şunu söylemek mümkündür: Cumhuriyet Hükü
metlerinin bugüne kadar bir millî yerleşme po
litikası olmamıştır, bir millî konut politikası 
o'jiuamıştır, hatta ve hatta değişen şartlara 
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uygun bir mahallî idareler politikası olma
mıştır. ülke çapında sorunu tümden ele alan 
ve kökten çözüme bağlama amacını taşıyan 
politika tespit edilelmemlş olursa, o politika
nın gerektirdiği müesseseleşme gerçekleştirdi -
meyecek olursa, sorunu çözmek kişierin gelip ge
çici gayretleriyle ancak mümkün olabilir ki, 
Ibunun da bir çözüm olmadığı bilinmesi gere
ken bir gerçektir. 

Şiirndi, imar planlarındaki spekülatif dav
ranışlar, hareketler, imar planlarının sık sık 
değişmesi sonucunu doğuruylor veya vatandaş
ların, imar planını değiştireibilmek için rüşvet 
verme gibi bir zorunlulukla karşı karşıya 
kaldığı söylemiyor. Bunun sebebi nedir? Bu
nun sebebi özel arsa mülkiyetiniin spekülas
yona açık hakle tutulmuş olmaısıdır, Anaya
saya aykın olarak spekülatif kazamç metaı 
haline getirilmiş olmasıdır. 

Cumhuriyet Anayasası, özel mülkiyetin ka
ilini aleyhine kullamılmaisına imkân vermez; ama 
bizde arsa spekülasyonu, zaman zaman çıkarı
lan kanunlarla teşvik edilmiş, teminat altına 
alınmıştır. Türkiye^de arsanın vergisini verme
ye sıra geldiği zaman, arsa değersizdir; ama 
arsa satılırken çok pahalıdır, arsa üzerine 
yapılan bir yapı arsaya bağlı olarak, el değiş
tirirken çok pahalıdır; aıma Devlete vergi ve
rirken hiç değeri yoktur, siom çıkarılan kanun
lara rağmen değeri yoktur. Çünkü, 4 veya 5 
senede bir yeniden değer bildirme kaydı, piş
manlık beyannamesi verme ilâvesiyle tamamen 
maksadından uzaklaştırılmıştır. Bir arsanın 
satılmasına sıra geldiği zaman; yani el değiş
tireceği zaman yeniden bir değer koymak 
mümkündür veya «Ben yanlış değer bildirmiş
tim, pişman oldum.» deyiip, arsanın değerini 
yükseltmek mümkündür; ama eğer Devlet 
bunu bulamazsa, ondan önce yakalayamazsa, 
arsa sahibi vergiyi eksik olarak verip işine de
vam eder. 

'Bunun ötesinde; demin burada çloık güzel 
örnekleri verildi, Hazine malı arazinin şu veya 
!bu selbeple şahıslara intikal ettiril meşinden 
ısonra yeniden geriye alma söz konusu olduğu 
ızafiiıan, 5 - 10 misli para dönmekltedir. Bern 
çok iyi bilirim ki, büyük bir kentin bir geee-
kondu bölgesinde bir arsa, tapusu verilmek su
retiyle Hazineden bir vatandaşa verilmiş, s-on-

477 — 



O. Senatosu B : 55 

radan x) arsanın üzerine enerji nakil lıatitı için 
bir direlk dikmek gerektiği zaman belediye 
veya elektrik idaresi bu arsanın bir kısmını 
istimlâk etmek zorunda kalmıştır. O arsanın 
bir parçasına ödenen para, aslında o arsanın 
tümü için alman paranın'belki de, 10 - 15 misli 
kafclar yüksektir. 

Değerli senatörler, konuşmamın başımda da 
söylediğim gibi, soranları kökünden çözmeye
cek olursak; ister imar ve İskân Bakanlığının 
kadrolarısın alaibiklüğine genişletelim, belediye
lerin bütün kadrolarım tdkniik elemanlarla do. 
natalım, imar planlarını süratle ve zamanında 
yapalım; bunların hiçibirisii yine Türkiye'de 
planlama sorunlarını veya arsa spekülasyonu 
iSü-runlarını çözmeyecektir. Meseleye kökünden 
bakmak gerekirse, Türkiye'nin bir yerleşme 
politikasına ihtiyacı vardır. Bütün ülke çapın
daki yerleşmenin, kalkınma plauııyle bağıntılı 
olarak, ongaaıik bir bağ içini:1e bölgesel ada
leti sağlayan, bölgeleraraisı dengeyi sağlayan, 
sanayileşmeyi yaygın hale getiren ve ona bağlı 
.olarak kenttleymeyi sağluklı bir şekilde mey
dana getirecek genel bir yerleşme politikası 
tespit {.dilmedikçe; gerek kent topraklarının, ge
rekse i..-rsal aif.ndaki toprakların mülkiyeti ve 
devri/ r ilgili ; : klü birta n iedbirler getiril
medikçe, konut yapımı için Türkiye'deki bütün 
kredi kurumlarının kaynaklarını bir millî politi
ka ile birleştirerek uyumlu bir uygulamaya dök
medikçe, şehirlerimizin, belediyelerimizin ve va
tandaşlarımızın; gecekonduda olsum şehrin 
içinde oturan vatandaşlarımızın olsun, sorun
larını ciddî bir çözüm getirmemiz mümkün de
ğildir. 

Bu bakımdan, Bakanlığımız, meseleyi bu 
köklü çözümlere kavuşturabilmek için bir süre
den ı eri, daha önceden yapılmış çalışmaları da 
da gözden geçirerek, söylediğim konularda ulu
sal poiitikayı tespit etmek amacıyla ba/ı ka
nunları Yüce Meclislere sunmak üzere hazırlan
maktadır, kısa vadede yapılacak işler vardır, 
uzun vadede gerçekleştirilebilecek işler vardır. 
bu suretle, Türkiye'de yerleşme ve barınma ile 
ilgili, konutla ilgili ciddî bir politikayı Yüksek 
Meclislerin de katkısıyla doğru bir şekilde tes
pit edecek olursak, sanıyorum ki sorunlara kö
künden çare bulmaya başlamış olacağız ve za-
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man içinde sorunları çözme imkânına kavuşaca
ğız. 

Pratik olarak önümüzde ilk sorun, 775 sayılı 
Gecekondu Kanununun; işlemez hale gelmiş olan 
Gecekondu Kanununun süratle yenilenmesidir 
ve gecekonduların, Hükümet Programında da 
belirtildiği gibi, meşrulaştırılması meselesidir. 

Değerli senatörler, vatandaşa barınacak bir 
konutun temin etmede Devlet olarak, Hükümet
ler olarak, kamu kuruluşları olarak aciz göstere
cek olursak, o vatandaşların yapacakları her 
türlü konutu meşru kabul etmek gerekir. Bir 
arkadaşımızın burada söylediği gibi, Anayasa 
teminatı altında olan konut edinme hakkını Dev
let vatandaşa vermediği sürece, kanunlara ay
kırı olarak yapılan gecekonduları, yapıldığı an
da olmasa bile: bir süre sonra meşrulaştırmaik-
tan başka hiç bir çare yoktur. Meşrulaştırma-
mak adaletsizliktir, hakksızlıktır. O bakımdan, 
şüphesiz gecekondular meşrulaştırılacaktır; ama 
1906 yılında olduğu gibi, .gecekonduları meşru
laştırdıktan sonra yeniden gecekondu yapımını 
ızoruniu kılan şartları iyileştirmek ve ıgeeekondu 
yapmak isteyenlere, gecekondu değil de, Devle
tin himayesinde, sağlık şartlarına uygun veya 
uyg'iı.ıa yakın konut elde edilme imkânı veril
meyecek olursa, bu kanunun bir hükmü yok
tur ; geçerliliği de kalmaz. Kanunu yüce Meclis
lere sevketmeden biraz gecikmemizin medeni, 
tedbirleriyle birlikte gecekonduların meşrulaş-
tırılmasına ilişkin kanunu getirmek isteyişimiz-
dendlf. Ümit ediyorum ki, getireceğimiz yeni ta
sarı, 775 sayılı Kanunu yrüürlükten kaldırdık
tan sonra, yeniden gecekondu ya.pma ihtiyacı 
karşısında kalan vatandaşlara, gecekondu ye
rine, Devletin de yardımıyla ve güvenlik kuv
vetlerinin baskısı altında değil, onların hima
yesi altonda sağlıklı (konut yapabilme olanakla
rı da getirecektir. 

s'rym senatörler, bunu takiben Konut Kanu
nu, Yapı Kooperatilerif Kanunu, Kamulaştırma 
Kanunu, Arsa •' nısi Kanunu, İmar Kanunu; şlüp-
hesiz Geçek n^u Kanunu ile beraber Belediye 
(idil'leri Kanını:, daha sonra Belediye Kanunu, 
lil-r I •: "il.<f;s> ıvu'iüuş Kırüaiı , Emlâk Kredi 
Bankası Kuruluş Kanunu ve tmar ve iskân Ba
k i ' ı'-ğı Kuruluş Kanunlarında bazı değişiklikle
ri içö.^en yasa tekliflerimiz, sanıyorum ki 1974 
yılı irinde peyderpey Yüce Meclislere sunulmak 
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sureliyle, hem millî politikanın tespiti, hem o 
palitikaya uygun örgütlenmenin sağlanması 
imkân dahiline girmiş olacaktır. 

B a n gecekondu önleme ve afet bölgelerinde
ki uygulamaların geçici sürelerle durdurulmuş ol
duğunu sayın senatörler biliyorlar. Bölgelerden 
bazı şikâyetler de Bakanlığımıza intikal .etmek
tedir, ama bir şeyi çok açık yüreklilikle söyle
mek gerekirse; geçmişte yapılanların kusurunu 
bulup ortaya koymak için değil, onu zaten af 
kanunu ile affediyoruz, ama bundan sonra doğ
ru şeyler yapabilmek için arz etmeye mecbur ol
duğum birkaç konu var : Afet uygulamaları 
nerede yapılmışsa, ihtilaliyle, ithamıyle ve ıher 
türlü şikayetiyle oradan sesler çıkmıştır. Kâh 
yapılan evlerin malzemesi beğenilmemiştir, kâh 
evlerin büyüklükleri ve iç taksimatları beğenil
memiştir. kâh evlerin fiyatları üzerinde tartış
ma olmuştur, müteahhitleri hakkında tartışma 
olmuştur, onları kontrol eden Bakanlık teşkilâ
ta hakkında şikâyetler olmuştur, bizzat işin ya
pılış tarzı hakkında şikâyetler olmuştur; emanet 
usulüyle yapılmışsa da olmuştur, ihale yoluyle 
yapılmışsa onda da olmuştur, kendi evini kendi 
yapana yardım metoduyla da olmuşsa yine şi
kâyetler olmuştur. Demek ki, afet evleri uygu
lamasının her noktasında şikâyetler yoğunlaş
mıştır. Biz, o sistemler üzerinde bir değişiklik 
yapmadan, bir iyileştirme sağlamadan, o sistem
lerle ayın uygulamayı yapamazdık. O bakım
dan, kısa bir süre, bir - iki aylık bir süre uygu
lamaları erteledik. Önleme bölgelerinde yapılan 
işlerle ilgili olanak da bazı uygulamaları ertele
dik. 

Yine, burada konuşan değerli senatörlerin 
•belirttikleri gibi, önleme bölgesi, Türkiye'de ko
nut sorununu çözmek ve sorunun yoğun olduğu 
bölgede çözüme katılmak için kullanılan bir 
araç olmamış; önleme bölgesi, belediyelere bir
takım yardımların yapılabilmesine imkân sağ
ladığı için, nüfusu 2 000 olan bir belediye de ön
leme bölgesi açmış, nüfusu milyonu aşan bele
diyeler de önleme bölgesi açmışlar. Bir tane aç
mış yetmemiş, bir tane daha açmış; arsalar da
ğıtılmış, ama arsalar hâlâ boş, Ankara'da bile 
öyle. Ankara'nın çevresinde, tapuları veya tah
sis belgeleri çoktandır dağıtılmış 'gecekondu ön
leme bölgesindeki pek çok arsalar hâlâ boş dur
maktadır ; 'ama binlerce, onbinlerce kişi Ankara' 

nm çevresinde yeniden gecekondu yapma arzu
suyla kıvranmaktadır, arsalar orada boş dur
maktadır. Bunun da uygulamasında bir yanlışlık 
var, bunun da uygulaması gerçeklere uymuyor, 
soruna çözüm getiren bir yokla değil. 

O bakımdan, devraldığımız yönetimi, bizden 
önce sürdürülen yöntemlerle devam .öttiremez-
dik. O yöntemleri gözden geçirmek, kısa vadede 
bazılarını ıslah ederek kullanmak, ama uzun va
dede mutlaka hepsini köklü bir çözüme getir
mek sorunuyle karşı karşıya bulunuyorduk. O 
bakımdan, bazı yerlerdeki faaliyetleri, daha iyi
sini yapabilmek için, kötüyü tekrarlamamak için 
lertelediik. Fakat sanıyorum ki, bir ay sonra ve-
ya en geç bir ay içinde bütün Türkiye'de yeni 
bütçe uygulamasıyle birlikte, Bakanlığımızla dü
şen hizmetleri daha hızlı bir tempoyla sürdür
meye devam edeceğiz. 

Bizim, ilerisi için düşündüğümüz, demin de 
söylediğim gibi, her sorunu genel politikaya 
bağlayarak, İmar ve İskân Bakanlığını, Türki
ye'deki bütün yerleşme kararlarını millî kalkın
ma programına; lekonomik planlamaya bağlı 
olarak, fizikî planlamayı bütün yurt ölçüsünde 
gerçekçi ve bilimsel bir şekilde sağlamak, Arsa 
Ofisi mariyetiyle kentsel arazideki, kentsel alan
daki arsalar üzerinde kesin bir denetimi kura
bilmek, İller Bankası aracılığı ile altyapı hiz
metlerini süratlendirmek, Emlâk Kredi Bankası 
aracılığı ile de konut sorununa çözüm getirmek
tir hedefimiz. 

Bütün sosyal güvenlik müesseselerinin ko
nut kredisi kaynaklarını' ve bütün kamu kuru
luşlarının kentlerdeki altyapı için ayıracakları 
kaynakları, bu söylediğim bankalarda İmar İs
kân Bakanlığının denetimli altında veya planla
ması içinde biriktirerek, bu şekilde Türkiye'de
ki kentleşme olayına, bizim açımızdan kentleş
me olayının meydana getirdiği sorunlara Ba
kanlığımız açısından çözümler getirmek müm
kün olacaktır. 

Bu geç saatte daha geniş bir şekilde maru
zatta bulunup, sizi yormak istemediğim için ma
ruzatımı burada bitiyorum. 

Bakanlığımızın Bütçesi üzerindeki konuşma
larıyla bize destek olan, yeni ufuklar çizen, dü
şündüklerimizi daha cesaretle yapma olanağını 
veren sayın senatörlere tekrar teşekkürlerimi 
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sunar, Sayın Başkana saygılarımı tekrarlar hu
zurunuzdan hürmetle ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür lederiz Sayın Bakan. 
imar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin bölüm

lerine geçilmesini oylarınızla sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Ç) 

Bölüm 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Lira 

101 Genel yönetim 45 599 066 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 28 349 008 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Bölge metropoliten alan, şe
hir imar planlarının yapılma
sı ve belediyelere teknik yar
dımın yürütülmesi 153 480 303 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

112 Kentsel alanlardaki konut
ların düzenlenmesi ve yapı 
malzemesi standartlarının tes
piti 313 388 152 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Doğal âfetlerin zararlarını 
önleyici ve giderici işler 38 040 471 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 2 054 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin Milleti
miz ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olma
sını dileriz. 

6 Mayıs Pazartesi saat 09,30'da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 01,53 
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