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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bıı ıbirleşimde dört otururu, yapan Genel Ku
rul da : 

1965 yılı Bütçe Kan unu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devamı olunarak : 

Diyanet, işleri Başkanlığı, 
Tapın ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Vakıf lar Genel Miidürliiğ-ü, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile 
Adalet Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 

Vaikit eok gecikmiş •bulunduğundan 28.1.1965 
Per$emılbe günü saat 10,3(0 da, toplanılmak üzerce, 
aynı gün saat 3,55 te birleşime son verildi. 

İBaşkaaı 
Enver Aka 

İKâti]) 
Bolu 

S ı ITI T Jzunhasanoğrıı 

Başkan 
Başjkanvekili 

Muhittin Kılıç 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

SORULAR 

Yazık soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Taıbiî Üyesi 

Kadri Kaplan'm, Milliyet Gazetesinin 21 ve 22 

Ocak 1965 tarihli nüslhalanndaki yazıya dair 
yazılı sara, önergesi, Millî Savunma 'Bakanlığı
na gönderilmiştik*. (7/198) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Tekel Genel Müdürlüğü 196-4 yılı (Büt

çe Kanununa .bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvoll'eııde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı .ve Karına Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi -fylM, O. Senatosu 1/165) (S. Sayısı : 
535) 

2. —.1964 yılı Bütçe Kanununa ıbağlı cet
vellerde değişiklik yapılması] hakkında kanım 
tasarısı ve Kanına Bütçe komisyonunun raporu 
(M. Bediisi 1/781; O. Senatosu 1/466) (S. Sa
yısı : 536) 

3. — istanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı 
Bütçe Kanununa Ibağlı eetvelerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/776) 
O. Senatosu 1/464) (S. Sayısı : 537) 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/772; C. Senatosu 1/463') 
(S. Sayısı : 538) 

5. — Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınma
sına mütaallik ımilletlejrıarası Andlaşma (ıCIV) 
ve ekleriyle Demiryolu ile eşya taşıinmasma 
mütaıallik milletlerarası Andlaşma CİM) ve 
eklerinin, Ek Protokolün ve Nıilhaa Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun huılfıınduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kaıbul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bayındırlık ve (Haştırma ve 
İmar ve İskân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/714; (J. Senatosu 1/451) (S. Sav ısı : 540) 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTtPLBR : Kudret Bayhan (Niğde), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi. 1/738; 
C. Senatosu 1/495) (S. Sayısı : 493) (1) 

F) Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi. 

BAŞKAN — Millî Savunma bütçeli üzerinde 
A. P. Grııpu adına Sayın M. Emin Durul, buyu
runuz. 

C. H. P. Grupu hariç, diğer gruplar konuşma 
sözcülerini bildirmemişlerdir. Arz ederim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET EMİN DU
HUL (Denizli) •— Sayın Başkan, Sayın Sena
törler, Sayın Hükümet Erkânı; 

Adalet Partisi Grııpu adına Millî Savunma 
Balkanlığı 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı hak
kında, tenkid, mütalâa ve temennilerimizi Yü
ce Senatoya arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki büt
çe tasarılarına ait, yaptığımız konuşmalarda, 
Adalet Partisinin, yalnız bütçe hakkında değil, 
millî beka ve varlığımızın biricik güven kayna
ğı olan kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin nasıl 
bir millî savunma anlayışı içinde (geliştirilip 
kuvvetlendirilmeleri icabettiğini belirtmeye ça
lışmıştık. 

Geçirdiğimiz son bir- iki sene içinde (meyda
na gelen olaylar, bizim bu görüşlerimizde bü
yük isabetler olduğunu fiilen ortaya, koymuş
tur. İşte bu son tecrübelerden de faydalanarak, 

(1) 493 S. Sayılı basmayazı 25 . 1 . 1965 ta
rihli 29 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

'bu konuşmamızda, elinizdeki tasarının kaııalize 
edilmiş, -günlük faaliyet giderleri ile beraber, 
daha ziyade millî savunma kapasitemizin temel 
prensipleri ve bu hususta acele çıkarılması ge
reken kanunlara temas ederek Bakanlığın, Hükü
metin ve Yüce Meclislerin bir defa daha dik
katlerini çekeceğiz. Böylece hiçolmazsa belki 
bundan sonraki bütçelerin daha sağlam temel
lere dayanmasının temini sağlanmış olacaktır. 

Muhterem senatörler, malûmunuzdur ki, için
de bulunduğumuz çağ, savaş ve savunma bakı
mından nükleer silâhlar çağıdır. Milletler blok
lara ayrılmıştır. Bugün için hemen hiç bir 
Devlet ekonomik veya savaş gücü yönünden 
kendi kendisine yeterli değildir. Bloklaşmaları 
meydana getiren esas faktör de budur. Bu du
rum içinde, Türkiye Cumhuriyeti de kendi Mil
lî Savunana potansiyelini her bakımdan gayet 
realist olarak hesaplamak zorundadır. 

Büyük Atatürk'ün daha 1923 de yeni kumlan 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine istikamet 
vermek için .söylediği şu büyük sözüm değeri gün 
geçtikçe artmıştır (Kılıç ve sapan: Bu iki fa
tihten birincisi ikincisine daima mağluborur..) 

Büyük Atatürk bu vecizesi ile Osmalı İmpa
ratorluğunun çöküş sebeplerinden en başta ge
lenini hatırlatmış ve yeni genç T. Cumhuriye
tine takibedeceği askerî ve iktisadi politikanın 
da yolunu göstermiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu vecizeyi hatırlatmak
tan maksadımız şudur: Sayın Millî Savunma 
Bakanı Karma Bütçe Komisyonunda yaptığı 

— 361 — 
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konuşmanın başlangıç; kısmında bu prensibe 
t-ema» eden beyanlarda bulundu. Millî güven
likle iktisadi kalkınmanın dengeli olmasından 
bahsetti. Fakat, netice olarak bütçenin bir ge
lişme bütçesi olmayıp bir idame bütçesi olduğu
nu ifade ettiler. 

Bütçenin bu takdim tarzıdır ki, bize Ata
türk'ün vecizesinden ilham alma yoluna sevk 
etti. Zira takdimin açık ifadesi Millî Savunma 
bütçesinin duraklama ve hattâ gerileme büt
çesi olduğunun ibir işaretidir. Bu sebeple, Hü
kümet en kısa yoldan büyük Atatürk'ün gös
terdiği istikâmete teveccüh etmek zorundadır. 

Aziz arkadaşlarım, ellerinizdeki bütçe tasa
rısında görüleceği veçhile, Millî bütçeden Mil
lî Savunma Bakanlığına bu sene ayrılan mik
tar bütçenin % 19,4 ü olarak 2 970 292 000 lira
dır. Evet, bu miktar bugünkü Silâhlı Kuvvet
lerimizin teşekkül tarzı, kuruluşları ve standart
ları ile ifası icabeden millî ve NATO vecibele
ri de göz önüne alınınca asla kâfi değildir. Bu 
durumdan sadece bizler değil, vatansever her 
Türkün üzüntü duymaması mümkün değildir. 

Arkadaşlar, büyük milletimin silâhlı kuvvet
leri için şimdiye kadar neler vermemiştir? Ne
ler vermek istemez? Bu inanış onun binlerce se
nelik gelenek ve göreneğidir. Ama, ne çare ki, 
bugünkü imkânlarımız bu miktardan ileriye gi
demiyor. Biz Adalet Partisi olarak bu hali üzün
tü ile karşılamakla beraber, yine de bugünkü 
bütçe içi ve bütçe dışı imkânlarla Silâhlı Kuv
vetlerimizin ıböyle bir idame bütçesinden kur
tarılıp bir gelişme bütçesine kavuşturulabile
ceği kanaatindeyiz. Bunun tedbir ve çareleri de 
bulunabilecektir. 

Sayın senatörler, biz Adalet Partisi olarak, 
19ö5 bütçe kritiğini bu noktayı esas ittihaz et
mek suretiyle 4 ana prensip bölümü içerisinde 
mütalâa edeceğiz. 

I nci kısım : 1965 Millî Savunma Bakanlığı 
bütçe tasarısının hazırlanış şekli, yani bütçe ka
rakteristiği nasıldır? Nasıl olmalıdır?. 

I I nci kısım : Yukarda başlangıç kısmında 
temas edilen gerçekler karşısında Millî Sa
vunun konseptimizi'n yeniden gözdün geçiril
mesi ve Silâhlı Kuvvetlerimizin, kuvvetler sta
tüsüne ait orantı nisbeti, kuruluşları, stan
dartları ve kuvvet hedefleri bakımından bir 
ı corganizasyona tabi tutulmalarına dair gö
rüş ve temennilerimiz, 
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III ncü kısım : Millî Savunma Bakanlığı 

Bütçesinde savunma gücümüzü artırmak inak-
s adiyi o ele alınması ve muayyen mühletler için
de tahakkuk ettirilmesi millî bir zaruret ha
lini alan hususla:\ 

IV ncü kısım : Büyük gayretlere ve har
camalara lüzum göstermeden, münhasıran millî 
savunma 'bünyesinde gelişme sağlıyacak ted
birle.'. 

Birinci Kısım 
Muhterem senatörler, biraz evvel başlangıç, 

kısmında da açıklandığı veçhile, Millî Savunma 
Bakanlığının 1965 malî yılı bütçesi Sayın Ba
kan tarafından bir gelişme bütçesi olmayıp 
bir idame bütçesi hüviyetinde takdim edil
miştir. Bu takdimin mahiyetini biraz araştı
ralım : Sayın Bakan ve bakanlık erkânı bu 
sen-o neden bu ifadeyi açıkça kullanmak zo
runda kalmıştır 1 Çünkü, bu seneki bütçe ile 
millî vecibelerimiz, NATO, CENTO gibi ulus
lararası dâhil olduğumuz Andlaşma ve An
laşmalarla ifası zaruri olan vecibeler asıla ye
rine getirilemiyccektir. Silâhlı Kuvvetlerimi
zin tesbit edilen standartlara çıkarılması, 
ileri strateji esaslarına göre kuvvet hedeflerine 
ulaşması mümkün değildir. Bu hususta Sayın 
Bakanın Karma Bütçe Komisyonunda yaptığı 
konuşma ve gerekse Karma Komisyona su
nulan. raporda açıklandığı şekilde halen mev-
eııt Silâhlı. Kuvvetlerimizin bugünkü durum
dan kurtarılıp çağdaş orduların standartla
rına yükseltilebilmesi için üe yıl içinde 38,5 
milyarlık bir harcamaya ihtiyacolduğu bil-
diril misti:*. Fakat, bizim bütçemizle bu stan
darda ulaşmak ancak bir ideal olarak, kabul 
edilmiş ve bunun yerine üç yılda ulaşılmak 
üzere Genelkurmay Başkanlığınca şayanı ka
bul askerî bir standart kabul edilmiştir. Bu
nun portesi de üç yıl için 27 milyar T. L, sı-
dn*. O halde, ödenmesi gereken senelik 9 mil
yar T. L. dır. Bu paran n üç milyarı millî 
bütçeden. 1,5 milyarı da yardım kanalı ile sağ
lanabildiğine göro geriye kalan 4,5 milyar 
lira için plasman kaynağı yoktur. Şu haldo 
sarih olarak görülüyor ki. hailen mevcut Si
lâhlı Kuvvetlerimizde Genelkurmay Başkan
lığınca tesbit edilen «Kabul edilebilir asgari 
bk* standardın» dahi tahakkukuna imkân yok-
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tur. Bu sebeple biz, bu bütçeye bir idame 
bütçesi do diyemeyiz. Bu »bakımdan durumun 
ciddiyetle tetkiki ve bir hal çaresinin süratle 
bulımmas. gerekmektedir. 

Bütçenin şeklî yapısına gelince M. S. B. 
mda üç yıldan beri program bütçe «perior-
malLi bütçe» tatbikatına başlandığı halde, 1965 
yılı bütçesinde de bunun tamamen yerine ge
tirilmediği görülmektedir. Geçen ve evvelki 
sene bakanlık bütçesine ait konuşmalarımız
da, program 'bütçe tatbiki bakımından Millî 
Savunma bütçesinin diğer bakanlık bütçele
rine Örnek olacak bir başlangıç ve vasıfta ol
duğunu tebarüz ettirmiştik. Fakat, bu seno 
tasarıyı tetkik ederken beklenilen daha ileri 
gelişmeyi göremiyoruz. 

Sayın senatörler, program bütçe yapısın
da, her hizmetin maliyeti belirtilmiş olmak gere
kir. Geçen senelerdeki tcnkidlcrimizde de bu ko
nuya temas ederek ödeneklerin fonlu ödenek
ler yani her hizmetin ayrı ayrı maliyetlerinin 
tesbitinin yapılmış olmasını temenni etmiştik. 
Bu suretle, bütçenjn Senatodan ve Büyük 
Meclisten geçerken yalnız rakamlar olarak 
değil, harcamaların en aç.k bir şekille görev 
bölümlerini muhtevi olarak geçmesi lâzımdır. 

Yukardaki izahtan anlaşılacağı gibi, bütçe 
tam bir program bütçe olarak tacizim edil
mediği için bir rakam karşılığında gösterilen 
hizmetlerin ödeneklerinin b iriliden diğerine 
kayması daima mümkündür. Bu sebeple, hiz
metlerin ifasında tam kontrol ve istatistik! 
bilgilerin tesbitino imkân hâsıl olmuz. Bunun 
iıeticesi olarak, da yanlış tatbikatlar ve is-af-
lar meydana gelebilij. Hulâsa, her hizmetin 
maliyetini hesaplamak ve bunu bütçede gös
termek, ödeneklerin isabetini artırır. Bakan
lıkça teftiş ve murakabenin koılaylıkla yapıl
masını sağlar. Olağanüstü duıumlarda Millî 
Savunma hizmetlerinde yapılması gereken ar
tırmaların finansman yükünü veya bir tenkisi, 
sağlıyacağı tasarrufun miktarının gayet doğru 
olarak hesaplanmasını temin eder. 

Netice olarak : Bu konuda geçen seneler
deki görüş ve temennilerimizi tekraren arz 
ediyoruz. Millî Savunma Bakanlığı program 
bütçe tatbikatında diğer bakanlıklardan daha 
evvel bağladığı ileri hamleyi geliştirip ikmal 
etmelidir. 
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İkinci kısım 

Niçin yeni bir Millî Savunma konseptine 
l'lıayacımi'z var? 

Muhterem arkadaşlar, kanaatimizce bu so
ru üzerinde uzun tartılmalar yapılaibilir. Ama 
biz, bunu ıbir tarafa bırakarak, herkes-.ee kaüm.1 
edilen ana sebeplere kısaca temasla yetineceğiz. 

Başlangıçta feza çağınca olduğumuzu savaş 
silâh ve araçlarının nükleer silâhlar olduğunu 
arz etmiştik. Hepinizce malûmdur ki, silah ve 
araçlarının en korkunç ve tahripkâr olanları 
havadan gelecektir. 

Süratle gelişen tahrip ve imiha kudretleri 
her türlü tasavvurların dışında insanlık için 
'bir felâket ölebilecek olan bu silâhlar, aynı za
manda ıbugün için ook da pafhalıya mal olmak
tadırlar. Dolayısiyle milletlerin savunma mas
rafları astronomik rakamlara yükselmektedir. 
Artık asker olsun politikacı 'olsun kabul etmek 
zorundayız ki, askerlik sanatı ve '.bütün idari 
işlemler teknolojinin emrine girmiştir. Bu se
beple, jeopolitikte askerî stratejide ve tak-
dikte 'büyük gelişme ve değişiklikler 'oknu'ştur. 
Bu yüzden 'bilhassa gelişmiş ülkeler devletleri
nin silâhlı kuvvetlerinin orantı nöbetinde, teş
kilât kuruluş ve kadrolarında süratli ve devam
lı derişiklikler ve gelişmeler olmaktadır. Jeo
politik durumumuz ve gerek NATO içinde olu
şumuz bizim Silâhlı Kuvvetlerimizde de dünya 
gidişine parelel olarak «kendi bünyemize göre» 
bir orantı !ve öncelik tanımak lüzumunu aşikâr 
olarak 'ortaya koymuştur. 

Siyasi durum bakımından kolektif emniyet 
içindeyiz. 'Silâhlı TCuıvvetlerimizin nemen hep
si NATO'ya tahsis edilmiştir. NATO standart
larına ve kuvvet hedeflerine ulanmak için ça
balayıp duruyoruz. Ama, yine de 'bizzat Millî 
S'i.vrnnrı Bakanlığının itiraf ve ifadelerinden 
öğreniyoruz ki, Ora mümkün değildir. Olama
yınca da kendimize göre «şayanı kabul as'gari 
standartlar» kabul etmişiz. Ona ulaşmaya çalı
şıyoruz. 

Gelelim orantı ve öncelik meselesine: Tasa
rıda Millî Savunma Bakanlığı 'bütçesinden Si
lâhlı Kuvvetlere ayrılan mabetler şöyledir: 
(Bunlar bütçe içi ödenekten ayrılan miktar
lardır.) 

% 66,40 Kara Kuvvetleri (2 143 064 000) Tl. 
% 16,09 Hava Kuvvetleri (548 218 000) Tl. 
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% 12,60 Deniz Kuvvetleri (406 640 000) Tl. 
% 3,45 Müşterek (111 493 000) Tl. 
% 0,56 Harita Genel Md. (17 717 000 Tl. 
Mdhtereım arkadaşlar, bu nislbetler % de 

itibariyle hemen 'hemen 10 senedir değişmemiş
tir. Bu hal ise, bugünkü savunma anlayışına 
uymamaktadır. Yukarda arz ettiğimiz sebep
lerle Silâhlı Kuşet ler imizde yeniden bir önce
lik ve orantı yapmak zorundayız. Sizlere dalha 
açık bir fikir vermek için meselâ, savunma 
gücümüzün en müessir bir kalkanı ıolan Hava 
Kuvvetlerimizi ele alalım: Bizim Millî Savun
ma Bakanlığı bütçemizden Hava Kuvvetlerine 
ayırdığımız miktar ile, diğer bâzı devletlerin 
Millî Savunma bütçelerinden kendi Hava Kuv
vetlerine ayırdıkları ödenek miktarı şöyledir: 

İtalya : Millî Savunma bütçesinin % 40 mı 
İngiltere : Millî Savunma bütçesinin % 37 sini 
Yunanistan : Millî Savunma bütçesinin 

% 38 zini 

Amerika : Millî Savunma bütçesinin % 45 ini 
Türkiye : Millî Savunma bütçesinin % 19 unu 
Sayın arkadaşlar, her üç sınıl kuvvete ihti

yacımız malûm. Ama bu tablo karşısında ve 
hele son Kıbrıs hava harekâtından sonra, Tür
kiye'nin Millî Savunma konseptini tâyin ve yü
rütmekle görevli ve sorumlu olan kurul ve ma
kamlar, gayet objektif olarak süratle en geç bir 
sene içinde gelecek bütçe yılma kadar bir karar 
almak zorundadır. 

Hava savunması kâfi olmıyan bir memleket
te, diğer kuvvetler ne kadar üstün olursa olsun, 
daima dağılmaya ve hırpalanmaya mahkûmdur. 
İkinci Cihan Harbinde böyle oldu, hele bundan 
sonra ne olacaktır bilinmez. 

Keza, bir savaş halinde bütün savaş gücü 
kaynakları bir anda havadan gelecek silâhlarla 
imha ve tahribedilmck istenecektir. 

Diğer taraftan Deniz Kuvvetlerimize bakın
ca; Deniz Kuvvetlerimizin bütçesi de bir idame 
bütçesi dahi değildir. Geçen seneki bütçeye na
zaran yüzde 1,5 azalma vardır. Ve arkasından 
hemen ilâve edelim ki, Deniz Kuvvetlerimizin 
vurucu kuvveti birkaç sene sonra hemen yok de
necek dereceye inecektir. O halde bu bakımdan 
Deniz Kuvvetleri için de tedbir almak zorunda
yız. 

Kara Kuvvetleri de bu mealde pek çok yeni 
harb silâh ve araçlarına ihtiyacı olduğunu bil-
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dirmektedir. Şu halde yurdumuzun coğrafi, ve 
siyasi durumumuz, teknik gelişmeler stratejik ve 
taktik konseptler muvacehesinde Silâhlı Kuv
vetlerimiz arasında bir muvazene yapmanın za
manı gelmiş ve geçmiştir. Yukarda arz edilen 
faktörlerin ışığı altında Millî Savunma bütçesi
nin buna göre düzenlenmesi bir zaruret halini 
almıştır. İçinde bulunduğumuz anlaşma ve and-
1 aşmalara bağlı kalmak şartiyle, bunun yapıl
ması mümkündür. İç ve dış politik şartlar mü
saittir. Sadece işi cesaretle ve hesapla ele almak 
gerektir. 

Diğer taraftan, bizi bu istikamette zorlıyan 
başka bir problem daha vardır. O da, dış yar
dımların artık süratle azalmaya ve şekil değiş
tirmeye başlamasıdır. Bu sebeple, dış yardım
lar problemi yeniden tetkik ile vakit geçirme
den planlı bir istek haline getirilmeli ve kalkın
ma plânı içinde yeni bir anlayışla millî bünyeye 
uygun bir harb ekonomisi plânı hazırlanmalıdır. 
Bunun için de, evvelce askerî fabrikalar adı al
lında kurulan ve gelişmiş bulunan bugün İkti
sadi Devlet Teşekkülü halinde Makina - Kimya 
Endüstrisi Kurumu elinde olan fabrikalarımı
zın, tesislerimizin biran evvel geliştirilmesi ve 
bâzı muattal, kullanılamaz halde olan kısımların 
yeni bastan Millî Savunma ihtiyaçlarına tahsis 
edilmesi gerekir. 

Deniz Kuvvetlerimiz için de Gölcük, Taşkı-
zak tersanelerinde pek çok şeyler yapılabilen bu 
kıymetli tesislerimizin geliştirilmesi ve hiç ol
mazsa deniz harb ve silâh vasıtalarının büyük 
bir ihtiyacına cevap verecek halde ıslah edilmesi 
zaruridir. 

I I I neti kısım : Bu kısımda bilhassa Silâhlı 
Kuvvetler ve M.S.B. bünyesinde kurulmuş ve 
orantı öncelik 'temini için çıkarılması zaruri, hat
tâ Anayasanın âmir hükümleri arasında olan ka
nunlar ve ayrıca lüzumlu kanunlar gelmektedir. 

1. Bu kürsüden defalarca tekrarlandı ve 
mütaaddit defalar Sayın Bakandan soruldu; 
M.S.B. ile Genelkurmay Başkanlığı teşkilât ve 
yetkileri Kanunu benüz bir türlü çıkarılmamış
tır. Sayın Bakan bunun 'Büyük Meclise sevk 
edildiğini bildirdiği hald'e gündeme alınamamış
tır. 

2. Millî Güvenlik Kurulu görev ve yetkileri 
Kanunu ve bununla ilgili kanunlar. 

3. Silâhlı Kuvvetler Teşkilât Kanunu. Sa
yın arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz NATO'-
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ya dâhil devletlerin hemen hepsinin Silâhlı kuv
vetler teşkilât Kanunu vardır. Bizim de artık bu 
kanunun biran evvel çıkarmamız ve gerçekleştir
memiz zaruridir. Bu suretle Silâhlı Kuvvetlerin 
•savaş gücü dinamizmi artırılmış olacaktır. 

4. Askerî Personel Kanunu, 
5. Subay Terfi Kanunu, 
6. Komptrolörliik Teşkilâtının tümenlere 

kadar teşmili ve komptroTörlüğün artık bir sınıf 
halimde ihdası, 

7. 'Mal Muhasebe Kanunu, 
8. ikmal Kanunu, 
9. İaşe Kanunu, 

10. Kıta Tazminatı Kanunu 
11. Harb okulları Kanunu. 
Bu arada İaşe Kanununa da bir nebze deği

neceğim. Geçen senelerde de bu hususa temas et
miştik; senelerden beri /hazırlanmış olan bir ta
sarı bir türlü kanunlaişamam'aktadır. Günün şart
larına uygun bir İaşe Kanunu artık tez elden çı
karılması lâzımdır. 

Sayın senatörler, bu kanunların biran evvel 
çıkarılması Millî Savunma ve Silâhlı Kuvvetler 
bünyesinde yeni bir dinamizm ve çalışma gücü 
meydana getirecektir. Aksi halde bugünkü hal, 
daha ağır şartlarla devam edip gidecektir. 

Bu konuda son olarak bir hatalı davranıştan 
bir tanesini daha zikredeceğim. 

Sayın senatörler; 
Her sene bütçede muayyen hizmetlere karşı

lık muayyen miktarlarla ödenekler ayrılır ve fa
kat bir müddet sonra bazan da malî yılın yarısı
nı geçince mecburi tasarruflar yapmak için emir
ler ve tamimler göndermeye başlarız. Bu çok za
rarlı bir zihniyettir. Neticesi kendi kendimizi al
datmaktır. Böylece yapılan cebri tasarrufların 
hakikatte daha çok israf ve zararlara yol açtığı
nı ispat etmek kolaydır. 

Meselâ muharip kıtalara laıit her hangi bir öde
neği ele alalım. Tanzim edilen bütçeye göre kad
rolar teşkil edilmiş, eğitim plân ve programları 
tesbit edilmiştir. Bir müddet sonra falan ödenek
ten % 5, filân ödenekten % 10 kısıntılar emredi
lince kıtanın eğitim plân ve programları aksar, 
ikmal ve bakıma ait araç ve gereçleri, akar ya
kıtı o nisbette azalacaktır. Dolayısiyle hizmetler
de büyük aksaklıklar ve moral bakımından da bir 
bezginlik meydana gelebilir. Diğer taraftan de-
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netlemelerde ve tatbikatlarda üst kumandanlar 
kıtadan her şeyi tam ve mükemmel olarak ister. 

O halde bu zararlı kısımdan biran evvel vaz
geçmemiz, bilhassa muharip kıtalarımıza ayırdı
ğımız .ödeneklere hiç dokunulmamalı ve Türkiye 
içerisinde tam tatbikine imkân verilmelidir. 

IV neti kısım : Sayın senatörler, bu 'kısımda 
temas edeceğimiz konular ilk nazarda ehemmi
yetsiz gibi görünürse de, rakamlara ve ölçülere 
vurulunca, ISilâhlı Kuvvetlerimizin gelişmesi için 
onlara büyük finansman kaynakları sağlar. 

1. Millî Savunma Bakanlığına ait menkul 
ve gayrimenkul malların süratle bir envanteri
nin yapılması lâzımdır. Biz şuna kaaniiz ki, tez 
elden çalışma ile bu işe ıgiriştilirse, Millî Savun
ma bütçesine pek çok miktarda tasarruf sağlanır 
ve yine bu tasarrufların Millî Savunma bünyesi 
içerisinde sarf edilmesi dolayısiyle hayli savun
ma gücümüzün yükselmesine faydası dokunmuş 
olacaktır. 

2. Hizmet dışı edilen silâh araç ve gereçle
rin kıymetlerini kaybetmeden paraya çevrilmesi 
için tedbirler almak ve bugünkü mevzuatı değiş
tiren kanunlar hazırlamak gerekmektedir. Bu 
takdirde de Millî Savunma Bakanlığı milyonlar 
kaizanacafctır. 

3. Mutfak sistemimizde acele ıslahat yapmak 
ve bilgili ve görgülü ahçılar kullanmak suretiyle 
telef ve artığın önüne geçildiği takdirde elde edi
lecek tasarrufun Millî Savunmaya sarf edilme
siyle elimize milyonlarca para geçecektir. Bu hu
susta hazırlanmış etüt ve bir de rapor vardır. Bu
nun da biran evvel gerçeMeştirilmesi lâzımdır. 

4. Teknik bakım ve onarım, personelin ye
tişme konusu; 

Arkadaşlar şu bir hakikattir ki, bugün ordu
muzda üstün vasıfta teknik bakım ve onarım per
soneli gün geçtikçe azalmaktadır. Sebebi ücret 
sisteminin bozuk oluşudur. Meselâ, bir tanesi iki 
milyon lira olan bir tank, bir tanesi 5 ilâ 10 mil
yon lira olan uçaklar için bakım personeli ve tek
nik personel çok az para almaktadır. Yetişkin 
elemanlar da bu ücret azlığından dolayı diğer 
Devlet sektörlerine kaymaktadır. Zaman zaman 
bakımsızlık veya Ibakun hatalarından ötürü her 
sene milyonlar değerinde kıymetli silâh ve araç
lar hasar görmekte ve kullanılamaz hale gelmek
tedir. Üstelik bu kıymetli araç ve silâhların zı
yaı savaş gücümüze de menfi tesir yapmaktadır. 
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5. Askerî okullar, ackerî orta, lise ve astsu- ı 

bay hazırlık okulları statülerinde günün ihtiyaç- j 
larma göre ıslahat ve azaltma yapılmalı bilhassa 
askerî ortaokullar tamamen kaldırılmalı ve ast
subay yet'ştirme sistemi ıslah edilerek -bunlara 
lise mezunları alınmalıdır. 

6. Askerlik şubeleri, askere alma işleri ıslah 
ve başka bir sistemde yürütülmelidir. Bu konuda 
da mevcut kânunlarda değişiklik yapılmalı ve ye
nileri hazırlanarak Yüksek Meclise acele sevk 
edilmelidir. 

7. Millî Savunma Bakanlığında hukukî yön
den yapılan denetlemelerin yanında iktisadi de
netlemelerin de yapılması sistemine geçilmelidir. 
-Bunun için gerekli elemanlar yetiştirilmeli ve 
kanunlar b'r encümene sevk edilmelidir. 

8. Halihazır depolama ve bakım faaliyetle
ri kifayetsizdir. Bu hizmetlerin de ıslah ve tekâ- . 
•mülü gerekir. Böylece modern bakım ve muhafa
za suretiyle malzeme korunmuş ve savaş gücü
müz artmış olur. Bu bakımdan modern depola
ma tesislerinin kurulması gerekir. 

BAŞKAN — Savın Durul, bir dakikanızı ri
ca edeceğ'm. İçtüzüğün 61 nci maddesi; Komis
yon, Hükümet ve grup adma konuşan sözcüle
rin sözlerinin takyidedilmemesi noktasındadır. 
Aneak Yüksek Heyetiniz temenni mahiyetinde 
kabul ettiği bir kararla grup ve Hükümetin 30 ' 
dakika (konuşmasını temenni etmiştir. Bu temen
niyi hatırlatmak mecburiyetindeyim. 

ADALET PAIITÎSÎ GRUPU ADINA MEH
MET EMÎN DURUL (Devamla) — Sayın Baş
kan, son pasaja geldim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, ben te
menniyi hatırlatıyorum, bir karar olarak kabul 
etmiyorum. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET EMİN DURUL (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlardan başka de
ğerli ordumuzun savaş gücünü artırmak için 
Millî Savunma Bakanlığında bir ARGE namı al
tında araştırma ve geliştirme teşkilâtı kurulmuş
tur. Bu teşkilâta bugün çok ihtiyacımız var dü
ve bunun yapacağı pek çok vazifeler vardır. Ve 
fakat üzülerek ifade edelim ki, bu teşkilât her ne- j. 
dense belki maddi imkânsızlıklar yüzünden bu
gün gerektiği şekilde vazifesini yapamamakta- ' 
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dır. Eğer yaptığı vazifeler varsa, bunların bilin
meni faydalı olacaktır. 

Lojman yapımı için büyük şehirlerden evvel 
hayat şartları daha ağır, medeni" imkânları nok
san olan bölgelerde daha evvel öncelik tanınma
lıdır. 

Yüce Senatonun aziz üyeleri, Millî Savunma 
Bakanlığı 1965 bütçe tasarısı dolayısiyle buraya 
kadar arz ettiğimiz bütün bu tetkik, tenkid, mü
talâa ve temennilerimizi hiçbir çıkarlı düşünce 
ve a;n1ayış içinde olmadan tamamen realist ve 
objektif bir görüşle kahraman Silâhlı Kuvvetleri
min! yeni bir dinamizme ve gelişmeye kavuştur
mak iç"n ıserd etmiş bulunuyoruz. Samimiyetle 
inanıyoruz ki, askerlik ocağımız olan Türk Ordu
su tarih öncesinden beri Türk vatanseverliğinin, 
Türk fedakârlığının ve vazifeşinaslığınm daima 
baş sembolü olmakla kalmamış aynı zamanda 
millî hasletlerimizin ve mukadderatımızın da bü
yük koruyucusu olmuştur. Ve y"ne inanıyoruz ve 
bilivoruz ki, bu kürsüden Yüce Heyetinize arz 
edilen, bu tenkid ve temennilerin pek çoğu Silâh
lı Kuvvetleri mizin düşünce ve isteklerine, 
hattâ sabırsızlıkla bekledikleri Bakanlık ve 
Hükümetçe yapılması gereken birçok icraata ter
cüman olmaktadır. 

Bu istek ve temennilerin bir an evvel gerçek
letmesi Kahraman Ordumuzun maddi, mânevi 
savunma gücünü büyük ölçüde artıracak ve on
lara, güven ve inançlarının yegâne kaynağının 
T.B.M.M. olduğunu bir defa daha ispat etmiş 
olacaktır. 

Sözlerime burada son verirken Millî Savunma 
Bakanlığı 1965 yılı bütçesinin büyük milletimize 
aziz ve fedakâr Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı ve 
başarılı olmasını diler, grupum adma hepin'zi en 
derin saygı ve hürmetlerle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Karaman. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Cumhuriyet Sena
tosunun Sayın Başkanı ve sayın üyeleri., Millî 
Savunma Bakanlığı bütçelinin Yüksek Senatoda 
görüşülmesi münasebetiyle, Millî Birlik Grupu 
adına söze başlarken, Türk vatanını, istiklâl ve 
Cumhuriyetini iç ve dış her türlü tecavüze kar
şı korumak ve kollamakla görevli bulunan Türk 
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Silâhlı Kuvvetlerine karşı derin itimat ve bağlı
lığımızı belirtmek isterim. Türk ulusunun ayrıl
maz bir parçası olarak, onun her türlü hasleti
nin, cesaret ve kahramanlığının sembolü olan 
Türk Silâhlı Kuvvetleri bağımsızlığın, özgürlü
ğün ve uygarlığın temsücioi olan millî müessese
lerimizden biri ve başta gelenidir. Silâhlı Kuv
vetlerimizi başka milletlerin ordularından ayıran 
başlıca nitelikleri eşsdz zaferlerle dolu şanlı bir 
tarihe sahiboluşu, her cüzitammı binlerce kahra
manlık merikibeieri ile süslü mazisi, komutan ve 
erlerinin cesaret, fedakârlık ve kanaatkârlıkta 
dünyaca bilinen meziyetleri zorluk içinde mu
cizevi bir Ist'iklâl Savaşını yaratmış olması ve son 
yüzelli senelik devir boyunca Batılılaşma yolun
da sarf edilen çabalarda daima önderlik edişi
dir. Türk Ordusu ve ona candan bağlı milletinin 
içi' dışlı münasebetleri her kentte, her köyde her 
ocakta orduya ait tatlı hâtıralar toplumumuzun 
âdeta bir ordu-millet topluluğu haline getirmiş
tir. Hiçbir tertip, suiniyet, 'bölücü ve gerici gay
ret, kötü ideoloj' bu ordu - millet birliğini boza
mamış ve bommıyacaktır. Hiçbir menfi çaba or
dunun ve teşkilâtının ruhu aslisi olan gelenekle
rini ve disiplinini sarsamamıştır ve sarsamıya-
caktır. 

Cum'huriyet Türkiyes'nde ordu çeşitli tesir
leri disipline edilmiş gayret ve programları ile 
milletine okul vazifesi görmektedir. Zaman za
man çeşitli bölgelerde kalkınma gayretlerine ka
tlimin olan Silâhlı Kuvvetlerimizin bugün de köy 
kalkınması, ağaçlandırma gibi plânlı devrede gi
rişilmiş olan toplum 'kalkınması faaliyetlerinde 
de iyi örnekler vermekte olduğunu memnunyet-
le müşahade etmekteyiz. Teknik gelişme, ihtisas
laşma hugün savaşlara topyekûn bir karakter ve
rerek savunma problemlerinin icabı olan bütün 
faaliyetlerini d'e milletçe topyekûn gayretlerle 
karşılanaıbilmesini icabettirmesine rağmen Silâh
lı Kuvvetler ve onun rüknü aslisi olan askerler 
yine şüpheclz savunma meselelerimizin başlıca 
görevlerini teşkil etmektedirler. Evvelce olduğu 
gibi bugünün ve yarının ihtiyaçları da herkesten 
çok yine askerlerden vazife ve feragat bekliye-
cektir. Askerlik mesleki ve onun yetiştirici özel
likleri bu vazife ve feragatin en emin garantisi
dir. Askerî ruh, askerlik sanatı, askerliğin ya
rattığı fazilet tipi mânevi sermayemizin en 
Önemli unsurudur. Bu mânevi sermaye ile fert-
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ler, cemiyet namına kanaatkar olmaya çalışırlar. 

Sayın arkadaşlarım, ordu ve millet ilişkileri 
üzerinde genel mahiyette belirtmeye çalıştığım 
yukardaki ifadelerden sonra şimdi Silâhlı Kuv-
vetler'mlzin Hükümet bütçesi içerisinde taşıdığı 
özelliğe değinmek istiyorum. 

15 milyar 513 milyonluk 1965 bütçesinde Si
lâhlı Kuvvetlerimiz olarak Millî Savunma Bakan
lığına yapılan tahsis 2 979 202 303 liradır. Bu 
miktar genel bütçe giderleri arasında % 19,2 lik 
bir n'stmti ifade etmektedir. NATO'ya girdikten 
sonra millî bütçelerden verilen tahsisatların ge
nel olarak % 90 ı ile Millî Savunmanın cari 
harcamaları karşılanmaktadır. Çeşitli adlar al
tında dış kaynaklardan sağlanan ve aşağı-yukarı 
millî bütçelerden verilen miktara denk yardım
lardan silâh, araç, gereç ve enfrastrüktür harca
malar karşılanmaktadır. Böylelikle bütün Millî 
Savunma ihtiyaçlarımız için gerçekte yapılan 
harcamalar genel bütçenin % 33 nden yani 1/3 
nden daima fazla bulunmaktadır. Gittikçe deği
şen teknik ilerlemeler karşısında ordumuzun mo
dern bir hale getirilmesi ve bunun devam ettiril
medi şüphesrz büyük malî külfetleri icabettir-
maktteir. Devletimizin ve milletçe bekamızın ye-
gâ.ri'3 teminatı olan Silâhlı Kuvvetlerimiz için her 
türlü maddi ve mânevi fedakârlıkları göze almak 
ve ona yardım etmek Hükümetler için kaçınılmaz 
zarurett'r. Millî politikanın bir icra aracı olan 
Silâhlı Kuvvetlerimizin NATO ve CENTO And-
laşmalarma göre kendisine düşecek görevleri ya
pacak şekilde hazırlanması için silâh, araç ve ge
reç olarak her sınıf ikmal maddeleri ihtiyaçları 
olarak andlaşmalarda tesbit edilen stok seviye
lerini ve standartlara çıkarılması zarureti var
dır. 

Bu andlaşmalarla tesbit ve taahhüdedilen ve 
NATO'ya bağlanan kuvvetlerimizin, bu standart
lara yükselebilmesi için 38,5 milyar liralık, bütçe 
dışı munzam bir masrafa ihtiyaç vardır. Bu
nun iç ve hattâ dış kaynaklardan temininin im
kânsızlığı karşısında, Silâhlı Kuvvetlerimiz 
«Kabule şayan kuvvet hedefleri ve standart
ları» prensibine göre tesbit ve teçhizi için üç 
yılda sarf edilmek üzere, yaklaşık olarak 17,5 mil
yar liralık, yine bütçe dışı munzam bir deste
ğe ihtiyacolduğu kabul edilmektedir. Buna göre 
de bütçe ile birlikte mütalâa edilmek üzero 
millî savunma masraflarına her sene 9 milyar 
liralık bir tahsisatın verilmesi gerekir. 
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Şu özet inceleme göstermektedir ki, millî 

bütçelerden ve dış yardımlardan millî savunma 
giderleri için ayırılan tahsisat, genel bütçenin 
1/3 ünü aşkın olduğu halde kabule şayan kıy
met hedefleri ve standartları için lüzumlu ihti
yacı sağlamaktan henüz çok uzaktır. Geniş hu
dutlarda milletçe emniyetimizi sağlıyacak sa
vunma masraflarının bu yüksek rakamlarını 
huzurunuza sermekle bu hedefe erişebilmek 
için millet olarak ne derecede ekonomik bir kal
kınma zorunluğu içerisinde olduğumuzu gör
memiz, ekonomik bünye - kalkınma lıedefleri 
- savunma icapları ve stratejisi, ittifaklar ve 
dış politika ilişkilerini iyice bilmemiz gere
ğine işaret etmek istiyorum. 

Memleketimizin içerisinde bulunduğu malî 
ve ekonomik durum ile, plân gereğince yapılma
sı zaruri yatırımlar göz önünde tutularak Mil
lî Savunma Bakanlığı, mevcut teşkilât ve kad
rolarının normal faaliyetlerine devam için ha
zırladığı bütçe ile 1965 bütçe yılı için 
3 535 771 000 liralık bir ödenek istemiştir. Fa
kat Hükümetçe bu miktar bütçe tasarısında 
2 979 292 303 lira olarak bağlanmış ve Karma 
Bütçe Komisyonunca da yatırım harcamaların
dan 2,5 milyon1 lira cari masraflara aktarılarak 
l)iı miktar sadece 10 000 lira bir fazlalıkla ay
nen muhafaza edilmiştir. 1965 bütçesinin bu ha
liyle kabul edilmesi halinde yıl içerisinde ayrı
ca verilecek ödeneklerle aşağıdaki hususların 
sağlanabileceği ilgililerce ifade edilmiştir. 

Milyon 

275 sayılı Kanun gereğince toplu iş söz
leşmeleri için 39 
169 sayılı Kanunla artan belediye tari
feleri için 45 
Et ve buğday fiyatlarındaki artış için 21,5 
Geçen yıllardan ertelenen ve temini zam
la olan giyecek eşyası için 39,5 
Hammaddesi Amerikan pazarlarından 
sağlanan mühimmat, emsali ve yardım
dan çıkarılan malzemenin temini ve 
montaj giderleri için 90,5 
Yatırını giderleri için 49 
3575 sayılı Kanuna göre askerî fabrika
ların Tekaüt ve Yardım Sandığına ya
pılacak ödemeler için 344 

Toplam 247,9 
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Sayın senatörler bütçe uygulaması ile ilgili 

bu kısa maruzatımızdan sonra Silâhlı Kuvvetle
rimizin istikbale ait olmak üzere çeşitli problem
leri ile ilgili düşüncelerimizi de açıklamakta fay
da mülâhaza ediyoruz. 

Hareket ve lojistik her türlü askerî faaliyetin, 
genel olarak sevk ve idaresinin uygulanma vası
tası teşkilâttır. Bu itibarla düşüncelerimizi teş
kilât problemlerinden başlıyarak ortaya koyaca
ğız. Malûmdur ki, şevki idare dahiyane bile olsa, 
noksan ve bozuk bir teşkilâtın maksadına erişe
mez. Teşkilât mükemmelliği; ancak imkân, bilgi, 
tecrübe ve ihata, uzak görüşlülük meselesidir. 
İmkân, bilgi, tecrübe işin görünür maddi taraf
larıdır. Bu teşkilât yapılırken imkânlar ortaya 
konulur, bilgi ve tecrübe, tecrübesine güvenilen
ler bir araya getirilir. Daha başlangıçta bu üç 
unsurun bir araya getirilemeyişi büyük bir ha
tayı, bir zihniyet buhranını, yapılacak işte gaye
sizi iği ifade eder. Meselenin bidayette görünmi-
yen tarafları, ihata ve uzak grüşlülük, ancak 
teşkilâtın sevk ve idareyi başarmaya ulaştırma-
siyle anlaşılır. Teşkilât bir ihtiyacı karşılamak 
içindir. Başarı iyi teşkilât ile elde edilir. Top
lumlar medeni olabilmek niteliklerini geniş iş bö
lümü esasına dayanan kuvvetli teşkilât ile elde 
edebilmektedirler. Teşkilâtta üstünlük, menfaat
lerde üstünlük sağlanmaktadır. Askerliğin te
meli disiplin, bunun da temeli teşkilâttır. Muha
rebede teşkilâtın bozulması mağlûbiyetin en bü
yüğüne yol açar. Tarihî harb ancak teşkilâtta üs
tün orduların zaferlerine misaller vennektedir. 
Türk Harb Tarihi üstün teşkilât sayesinde ka
zanılmış sayısız zaferlerle doludur. 

Silâhlı kuvvetlerde teşkilâtın birbirlerini 
tamamlıyan başlıca iki rüknü vardır. Kuruluş
lar ve kadrolar. Kadrolar küçük birliklerin ve 
karargâhların personel, silâh, araç ve gereçle
rinin dökümünü bildiren beyanları, bunların 
bir çeşit küçük kuruluşlarıdır. Kuruluşlar ise 
küçük birliklerin daha büyük birlikler içeri
sinde ne şekilde bir araya geldiklerini, emir 
ve kumanda münasebetlerini gösterirler. Her 
büyük birlik, karargâh ve hizmet birlikleri mu
harip birlikleri ve lojistik geri teşkillerden iba
rettir. Karargâh, hizmet birlikleri ve lojistik teş
killerin gayesi muharip birlikleri neticeye götür
mektir. Yani aslolan muharip birliklerin neti
ceye ulaşmasıdır. Hareket ve lojistik faaliyetler 
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muharip birlikler içindir. Şu halde barışta ve se
ferde muharip birlikler daima dolgun mevcut ve 
kadrolarda bulunmalıdır. Barışta tasarruf mülâ
hazaları bahis konusu olunca, bu tasarruflar ev
velâ karargâhlarda sonra geri teşkillerde yapıl
malıdır. Bugün için bir fikir beyan etmiyoruz. 
Fakat yakın mazide bunun aksine çok acı misal
lerin şahidi olmuşuzdur. Subay ve erat olarak 
iskelet halindeki muharip birliklerine mukabil 
çok geniş tutulan, gittikçe genişletilen karargâr-
lar genç ve idealist ordu mensupları için ıstırap 
kaynakları olmuştur. Büyük rütbeli yardımcı sı
nıf personeline yer bulmak için gittikçe çoğaltı
lan ve çoğu demode geri teşkiller yüzünden mu
harip birliklerinin standartlarının % 30 un altı
na düştüğü görülmüştür. Yine yakın tarihlerde 
NATO'ya giriltikten sonra, Amerikan askerî yar
dımına esas olmak üzere, tecrübe edilerek bilme
mize aynen uydurulan TMK, TPMK, kadroları 
da bunlar üzerinde sık yapılan değişiklikler
de küçük birliklerde istikrarsızlık, büyük karar
gahlarda lojistik hosaplamarda gecikme ve karı-
şılıklara sebebolmuştur. 1959 senelerinde henüz 
bâzı NATO devletlerinde tecrübe halinde iken 
ve İkinci Cihan Savaşının en büyük kara muha
rebelerini veren Alman Kara Kuvvetleri tara
fından reddedilirken biz yüz yıla yakın bir süre
de kullandığımız üçlü teşkilâtı terk ederek, ta
bur kademesini aradan kaldıran pentomik deni
len beşli teşkilâta geçmiştik. Beş senelik bir tec
rübeden sonra bugün tekrar üçlü teşkilâta dön
mekte olduğumuz haberini almaktayız. Küçük 
birliklerde, uzunca bir pilot denemeden geçme
den teşkilât değişikliklerinin faydadan ziyade 
zarar verecekleri bir hakikattir. 

Bu vesile ile teşkilâtta millî olmak ve her tür
lü yeniliği yakından takibederek millî kalmanın 
zaruretine de önemle işaret etmek isteriz. Millet
lerin tarihinde menfaatlerin çatışmasından harp
ler meydana geldiği gibi birleşmesinden de itti
faklar mevcut bulmuştur. Bâzan aralarında zıd
diyet bulunan tarafların daha büyük bir menfâat 
veya müşterek bir tehlike karşısında da ittiffaka 
vardıkları görülmüştür. Sahası, şumülü ve teşki
lâtı itibariyle çok geniş bir maliyet arz eden 
NATO andlaşması da bu tip bir ittifak manzume
sini teşkil etmektedir. Yakın veya uzak siyasi ta
rih, muayyen bir maksat etrafında toplanmış iki
li veya daha fazla ittifakların yüzlerce misaliyle 
doludur. Vakaların tetkik ve tahlili, bütün itti-
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faklarda iki hususun hiç değişmediğim ortaya 
koymaktadır. Birincisi ittifak teşkil eden taraf
ların tarih boyunca ve daima ittifak hâlinde kal
madıkları, ikincisi muayyen bir hedefin elde edil
mesi için müşterek gayretler sarf edilmesine rağ
men tarafların her birisinde az veya çok millî 
icapların ittifak icaplarına zaman zaman takad
düm ettirilmesidir. Yani demek oluyor ki, itti
fakların kuvvetine, müşterek tehlikelerin büyük
lüğüne rağmen devletler millî menfaatlerini yine 
de düşünmekte, müttefiklerinin menfâatlerine 
tercih etmektedirler. Son Kıbrıs olayları bu hu
susta önümüze epeyce gerçekler koymuş bulun
maktadır. Teşkilât meselesi ile ilgili sözlerimizi 
bitirirken Anayasamızın 110 ncu maddesi ile il
gili ve henüz yapılmamış olan bir hususa da de
ğinmek isteriz. Yürürlükteki teşkilât kanununa 
göre Genelkurmay Başkanı Millî Savunma Ba
kanına, halbuki Anayasaya göre dç Başbakana 
bağlı bulunmaktadır. Ayrıca Genelkurmayın 
Kuvvetler Kumandanlıkları ile ilişikleri de karar 
ve icra bakımından benzerlik arz etmemektedir. 
Yani bir Bakanlık teşkilât kanunu ile münasebet, 
gören ve yetkilerin düzenlenmesine zaruret var
dır. 

1934 yılından itibaren harb bulutlarının dün
ya üzerine çökmekte olduklarını gören o günkü 
Türkiye'nin idarecileri orduda küçük rütbeli su
bay mevcudunu çoğaltmak üzere Harbokuluna 
eklenen öğrenci sayısını süratle artırmışlardı. Bu
nun sonucu olarak 1935 - 1914 seneleri arasında 
Harb Okulundan senede ortalama 1 000 su'bay 
mezun olmuş ve îkinci Cihan Savaşı sırasında 
ihtiyatlarla birlikte bir milyona yaklaşan orduda 
küçük rütbeli subay sayısı ihtiyaca kısmen yeter 
bir hale gelmişti. Cumhuriyet devri ordusunda 
terfi sistemi belirli terfi sürelerinin sonunda si
cil alamama halleri hariç, bütün subayların bir
likte terfilerine yol açmış ve 1955 yılından sonra 
binbaşı ve yarbay rütbesinde çok kabarık sayılara 
ulaşılmasına sebebolmuştur. Bir orduda, teşkilât 
prensipleri gereğince daima tabandaki sayının 
yani küçük kütlelerin sayısının çok olması uygun 
ve zaruridir. Aksi hal kadroların suni bir şekil
de zorlamasını karargâhların bünyesi ve muharip 
gücün zayıflamasını eğitimi iç hizmet ve disipli

ni bozucu sonuçları doğurur. 1960 yılında Kara 
Ordusunda 9651 Alb. Yb. Bmb., sayısına mukabil 
5 000 küsur Yzb. ve ilaha küçük rütbeli subay 
mevcuttur. Beş - altı sene evvel herkesin ağ-
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zında olan «mahrut ters dönmüş» sözünün an
lamı bu idi. 19C0 da Kara Ordusunda 2661 Alb. 
vardı. Bu miktar albay sayısı, Türkiye hariç, bü
tün NATO Devletlerinin toplam ordularında 
yoktu. 42 sayılı Kanunla yapılan tenkis hare
ketinin gayesi büyük ve küçük rütbeli subaylar 
arasındaki adedi, dengesizliği kısmen düzeltmek 
idi. 

Ortalama 2/1 olan nisbet 1/1 e indirilmiştir 
İki, bu bile teşkilât prensiplerine uymamaktadır. 
DaJma büyük rütbelilerin sayısının küçük rüt
beler sayısının yarısından az olması en ideal 
şekildir. Barem yükselmesinde değil ve fakat 
rütbe yükselmesine baraj koyabilecek bir terfi 
kanunu yapılmadan bu dengesizliği düzeltmenin 
imkânı yoktur. 1960 operasyonundan sonra, 
eğer terfi kanunu bir an evvel çıkarılmazsa mev
cutların ve rütbelerin 1966 da aynı duruma ge
leceği ifade edilmişti. Artık geç. kalınmıştır. 
Fakat önümüzdaki uzun senelerde rütbelerde 
dengeyi muhafaza edebilmek için terfi kanunu
nun bir an evvel çıkarılmasında büyük zaruret 
olduğuna işaret etmek istiyoruz. 

Bu arada harp akademilerinin ve harp okul
larının modernize edilmesi hususunda yapılmak
ta olduğunu bildiğimiz çalışmaların bir an evvel 
bitirilmesini temenni ederiz. 

Yukarda Bakanlık (bütçesinin rakamlarla il
gili kısımları açıklanırken ifade edildiği gibi 
bugün Millî Savunmaya millî bütçeden verilen 
ödeneklerin % 90 ından fazlası cari giderlere 
sarf edilmekte ve her türlü silâh ınıühimmat, 
araç gereç ve hattâ bâzı giyecek maddeleri de 
Amerikan ve diğer dış yardımlarla sağlanmak
tadır. 1948 de 377 milyon lira olan Millî Savun
ma bütçesi ile hem cari masraflar ve hem de 
her türlü ikmal maddesi sağlanmakta idi. NA
TO'ya girildikten sonra 1953 de Millî Savunma 
'giderleri 957 milyonu millî bütçeden 893 milyo
nu yardım1 ardan olmak üzere 1 milyar 850 mil
yona 1962 de 2 milyar 555 milyonu millî bütçe
den 1 milyar 300 milyonu yardımlardan olmak 
üzere 3 milyon 855 milyona yükselmiş, ve önü
müzde bulunan 1965 bütçesinde de millî bütçe
den 2 milyon, 979 »milyon talebedilmiş bulun
maktadır. Yardımların büyük ölçüde azalması 
veya kesilmesi halinde Millî Savunma giderleri
nin tamamiyle millî bütçeden desteklenmesi za
rureti ile karşılaşmamız gerekecektir. Plânlı 
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kalkınma devresinde bu halin ne derecede kal
kınma hızım-za menfi tesir yapacağını dikkatle
rinize arz ederim. Böyle bir hali karşılamanın 
tok yolu Silâhlı Kuvvetlerimizin hareket kabi
liyeti ve ateş gücünde eksiltme yapmadan per
sonel ve bilhassa celp mevcutlarında bir azalt
ma yapılmasının şimdiden plânlanmasıdır. Bu 
takdirde cari masraflar önemli derecede azaltı
lacak .bununla millî bütçede yeni 'bir artıja gi
dilmeden Silâhlı Kuvvetlerin cari masrafları 
karşılanabilecektir. Memleket savunmasının 
stratejik icapları her zaman Silâhlı Kuvvetleri
mizin daima kudretli olmasını icabettirmekte-
dir. Fakat sayın Senatörler bilirmisiniz !ki, Tür
kiye malî ve ekonomik güç ve insan gücü bakı
mından bir hayli ıgeride bulunan durumuna rağ
men dünya devletleri arasında 4 ncü veya 5 nci 
büyük sayıda bir orduya sahiptir. 

Diğer taraftan nüfus sebebi ile önümüzdeki 
yıllarda iki problemle karşı karşıya kalacağız. 
Fa 20 yaşma gelen bütün mükellefler silâh al
tına alınarak ordu mevcudu, artan nüfusla 
orantılı olarak gittikçe yükselecek veya aynı 
sayıda ordu mevcudunu muhafaza edebilmek 
için sırası galenler ahnarak ve genç doğumlular 
gelerek yıllara ertelenecektir, kısa bir zaman 
sonra 'bir an gelecek ki, ancak 25 yaşındakiler 
30 yaşındakile'rle silâh altına alınacaktır. Bu iki 
şekil de çıkar yol değildir. Bu gayritabiî şek
lin önlenmesi için de iki yol vardır. Birincisi as
kerlik süresini asgari haddin en âzamisine in
dirmek, diğeri de bir kısım mükellefleri çeşitli 
istihsal alanlarına yine mükellefiyet esasına gö
re yöneltmektir. Bu sebeple askerlik müddeti
nin asgari haddin en âzamisi olarak 1,5 seneye 
indirilmesinin artık zamanı gelmiştir. Ordu 
mevcudunda yukarıda arz ettiğimiz indirimle
rin yapılması halinde de kalkınma plânlarında 
işgücü yaratmak üzere, çeşitli istihsal alanların
da mükellefiyet usullerinin de incelenmesi ge
rekmektedir. 

1064 icra plânında: «Orduda yetişkin işçi ve 
ustabaşı seviyesinde eleman yetiştirilmesi için 
imkânlar araştırılacaktır.» denilmektedir. Bu 
konuda İsrail 'de uygulanan bir metodu di'kketle -
rhıize sunmak isterim. Askerlik çağma bir yıl 
kala belirli vasıftaki gönüllü belirli eğitim, öğ
retim ve kültür merkezlerinde, belirli sürelerle 
Millî Savunmanın nezaret ve kontrolunda sanat 
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enstitüleri ve okullarında kurslara tabi tutulmak
ta ve kurslarda bajarı gösterenler uzman per
sonel olarak, bütün askerlik süresince kurs 
gördükleri hizmetlerde kullanılmaktadırlar. Bu 
suretle ordu saflarına katılan eratın bu kurs
lardan geçen kısmı birliklerin onarım ve bakım 
tesislerine sevk edilerek, ihtisaslarından fayda
lanılmakta ve terhislerinde de kurslarda ka
zandıkları ihtisaslar memleket ekonomisine ya
rarlı olmaktadırlar. İcra plânı uygulanmasının 
bu yolda bir denemeye tabi tutulmasının fay
dalı olacağını mütalâa etmekteyiz. 

Ordu personelinin maaşlarından belirli bir 
oranda kesilen paralarla kurulan Ordu Yardım
laşma Kurumunun birkaç yıl içerisinde aidatçı 
personelinin sosyal hizmetlerinde ve sosyal 
güvenliğinde sağladığı başarı ve gittikçe artan 
malî gücü ileride memleket ekonomisinde ka
zandığı önem hepimizin malûmudur. Benzer te
şekküllerin âmme hizmetinin çeşitli sahalarına 
teşmili suretiyle sosyal güvenliğin toplum ola
rak genişletilmesi başlıca temennimizdir. Ordu 
Yardımlaşma Kurumunun esas kuruluş düzeni 
bozulmadıkça sağladığı sosyal hizmetlerin git
tikçe gelişeceğinden şüphemiz yoktur. Ancak 
sosyal hizmetler arasında bulunan Ordu Pazar
larında son yıl içerisindeki fiyat artışları kalite 
düşüklüğü ve çeşit azlığı dikkati çeker ma
hiyettedir. Bu pazarların ilk kuruluş günlerin
de, aradaki çeşitli aracıları ortadan kaldır
mak suretiyle, sağladığı ucuzluk bugün ar
tık hayal olmuştur. Diğer taraftan gittikçe ar
tan malî gücü ile de memleket ekonomisinde 
kazandığı önemin, vaktiyle Emekli Sandığına 
ve işçi Sigortalarında yapıldığı gibi, yanlış 
bir politika ile heder edilmesine bütün hükü
metlerin dikkatini çekeriz. Gittikçe artan men-
bağlar; kişileri, özel kurum ve kuruluşları ko
rumak, sıkışık belediye ve benzeri teşekküllere 
güç kazandırmak üzere bina arsa satmalınma-
sına yatırmak bizim bütün hayatımız boyun
ca karşı koyacağımız çok yanlış bir politika 
olacaktır. Ordu Yardımlaşma Kurumu 10 yıl 
içerisinde milyarlık bir malî güç olacaktır. Bu 
malî gücün gayrimenkul e veya faiz karşılığı 
muhtelif Ibankalara yatırılması yerine, kalkın
ma plânlarının istihsali artıracak yatırımları
na tahsisi memleket ekonomisine, işgücünün 
artırılmasına büyük faydalar sağlıyacaktır. Ay
rıca mevduat sahiplerinin paraları da değiş-
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m ez değerlere yatırılmak suretiyle değerlendi
rilmiş olacaktır. Sermaye piyasasının tesisi için 
çaba sarf edildiği bir sırada birikmiş aktif 
sermayenin dağılmasına seyirci kalınamaz. Bu 
olumlu politikanın, çeşitli sektörlerin telkini ile 
değiştirilmesi Ordu Yardımlaşma Kurumu Ge
nel Kurulunun ve yöneticilerinin görevleri ica-
bmdandır. Ordu Yardımlaşma Kurumu sosyal 
Devlet tatbikatının en iyi örneklerinden biri 
olacaktır. Onun şahsında sosyal Devleti koru
manın başarı kazanmasının kösteki e ninesine 
müsaade edilmemelidir. 

Sayın senatörler 1950 yılından beri Ko
re'de bir savaş birliğimiz bulundurulmaktadır. 
Kore'de savaşların devam ettiği 1 nci 2 nci ve 3 
ncü kafilenin bulunduğu devrelerden sonra 
Kore'de bir tugayımızın bulundurulmasının or
dumuzda moral değerleri son derecede kötü te
sirler yaptığını biz genç subaylar çok iyi biliriz. 
27 Mayıs devriminden 'bir gün sonra beşbin kişi
lik bu birlik bir bölüğe indirilmişti. Artık bu 
bölüğünde çekilmesi zamanının gelmiş ve geç
mekte olduğunu Hükümetin dikkatlerine arz 
ederi:. 

Sayın senatörler, ordu problemleri ile ilgili 
çok önemli bir hususta, mahallî seferberlik sis
temimiz dolayısiyle iç emniyet bakımından önem
li olan bölgelerdeki birlikleri barış zamanında 
standartlarının yüksek tutulmasının icap ettiği 
keyfiyetidir. 

Arkadaşlar son Kıbrıs olaylarının seyri, vak
tiyle politikacılarımızın bütün kuvvetlerimizi 
NATO emrine vermekte giriştikleri yarışın ve 
değerli bir kısım kumandanları istiskalde göster
dikleri davranışın hazin neticelerini gözlerimizin 
önüne sermiş bulunmaktadır. NATO andlaşma-
Dina dahil bizden başka hiçbir millet, bütün si
lâhlı kuvvetlerini NATO kumandanlıkları em
rine vermenin bir başarı olabileceği kehanetine 
ermemiştir, iç ve dış emniyetimiz, komşuları
mızla olan ilişiklerimiz yönünden bu durumun 
sakatlığını Kıbrıs buhranı ile görmüş bulunu
yoruz. Türk Devletinin jeopolitik durumunu ve 
sorumluluğu, bir kısım birliklerimizi vakit kay
betmeden NATO emrinden alp millileştirilmesi 
gereğini şiddetle ortaya koymaktadır. 

Silâhlı Kuvvetler garnizonlarında lojman
lar yaptırılması hakkında uygulanan kanunun 
•dördüncü yılını bitirmek üzeredir. Lojmanlar 
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yaptırılması hususunda verimli neticeler elde 
edildiğinde şüphe yoktur. Fakat ileride çeşit
li mülâhazalarla yer değiştirecek küçük garni
zonların bulundukları mahallerde yapılacak 
lojmanlar bu 'kanunun maksat ve gerekçesine ay
kırı neticeler vermektedir. Sayın Bakandan şu 
dört yıllık uygulama sonunda muharip (birlik 
garnizonlarında yapılmış lojmanlardan % ka
çının bu duruma düştüğünü açıklamasını is
tirham ederim. Bu mahzuru önlemenin yolu 
ileri strateji esaslarına göre tesbit edilecek bü
yük barış garnizonlarında inşaatın teksif edil
mesidir. 

Bir zamanlar yalnız Türk Ordusunun değil, 
fakat Orta - Doğu devletlerinden bâzılarının 
dahi bir 'kışını silâh ve cephanelerini ikmal eden 
Kırıkkale silâh ve mühimim at fabrikalarının bu
gün Alman siparişlerini dahi zamanında karşılı-
yamıyacak bir duruma düşmesinden üzüntü duy
maktayız. Millî savunmanın, bir Hükümet po
litikası olarak, ordunun yardım kanalından sağ-
lanmıyan silâh ve cephane ihtiyaçlarını bu fab
rikalardan teinini yolunda yapacağı .gayretler 
bu fabrikalara hayatiyet verecektir. Bunun ne
ticesi olarak da müttefik cephenin bir kısım 
silâh ve mühimmatını burada yapmak mümkün 
olacak ve aynen Orta - Doğu ve uyanan Afri-
'ka devletlerine de buranın mamullerini satmak 
imkânı elimize geçebilecektir. Ayrıca bir savaş 
halinde, harbin ilk aylarında kendi yağımızla 
'kavrulabileceğimiz düşünülerek buranın yegâ
ne ikmal ve hattâ beka kaynağı olacağını dik
katten uzak tutmamak gerekir. Bu arada ka
pasite itibariyle hem Türk Deniz Kuvvetlerine 
ve hem de 'Türk Ticaret Filo'suııa, yapım ve 
onarım bakımından büyük avantaj sağlıyacak 
olan deniz kuvvetleri t e re a nelerinin artık kapa
sitelerinin ayrılacak fonlarla harekete geçirile
cek millî ekonomideki yerlerinin değerlendiril
mesine zaruret olduğuna işaret etmek isteriz. 
Gayet basit olan çıkarma araçları imkânımız 
bakımından Kıbrıs olayları da bu zarureti le
yi detmiş bulunma'ktadı r. 
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hadde indirme konusundaki çalışmaları mem
nuniyet vericidir. Hemen hemen hepsi memle
ketin en verimli bölge ve yerlerinde bulunan 
bu bölgelerin, eski zihniyete dayanarak hudut
larının geniş tutulmasının memleket ekonomisi
ne verdiği zarar büyüktür. Tarım ve turizm 
bakımından önemli bulunan yerlerde'ki yasak 
bölgelerin hudutlarının tekrar gözden geçiril
mesini faydalı telâkki etmekteyiz. 

Arkadaşlar bugün ancak malî ve ekonomik 
bakımdan 'kuvvetli olan 'milletler kuvvetli ve 
büyük ordulara sahibolabilmektedirler. Malî 
ve ekonomik bakımdan kuvvetli olmanın yegâ
ne şartı da sanayileşme ve sınai üretiminin ar
tırılmasıdır. Milletçe girişilen plânlı İka Ikınma 
devresinde, silâhlı kuvvetlerimizin de, eğitim, 
disiplin ve muharebe güçlerine halel gelmiye-
ce'k plânlı ve programlı bir şekilde, fazla iş gü
cü ve her türlü kapasitelerini kullanarak ta
sarlanan, ağaçlandırma, yol inşaat ve onarımı 
ve buna benzer üretimi artırıcı işler de bir plâ
na, dayanarak katılmaları, artık kaçınılmaz bir 
zaruret olmuştur. 

HM) I yılında başlaması gereken üç yıl geci
ken ve ınütaahhide 'de bir miktar para 'kaptırı
lan Oülhane Hastanesi inşaatının bu yıl başla
mış olmasından .'memnuniyet duyuyoruz. Fakat 
1955 senesi yaz aylarında yalnız ordu mensup
larına ucuz arsa sloganı ile Kayışdağının kaya
lık eteklerini parselleyip yüzlerce subayı do
landıran kişilerin Oülhane Hastanesi inşaatının 
ihalesine karışıp karışmadığından endişe duyu
yoruz. 

Sayın arkadaşlar sözlerimi bitirirken Türk 
vatanının. İstiklâl ve Cumhuriyetinin iç ve dış 
her türlü tecavüze karşı koruyucusu ve kolla
yıcısı, devrimlerin ve demokrasi rejiminin bek
çisi şanlı silâhlı kuvvetlerimize olan derin iti
madımızı belirtir, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN.— C. M. 1\ Orııpu adına Sayın 
Yıldırım. 

c. rı. p. cuıuru ADIN A CEMAL YILDI-
RIM (İstanbul)) — Sayın Başkan, muhterem 
Senatör arkadaşlarını; 

Millî Savunma Bakanlığı 'bütçesinin görüşül
mesi dolay isiyle, iç ve dış emniyetimizin sarsıl
maz mesnedi, 'millî şuurumuzun sembolü ve yurt
sever, Türk Silâhlı Kuvvetleri, C. H. P. si Sena
to Orııpu adına, güven ve ısevgiyle selâmlarım. 

11.1.0 sayılı Yasak Bölgeler Kanununa göre tes
bit ve bu kanunun verdiği yetkiye dayanarak 
yönetin elikle sınırlandırılan yasak bölgelerin 
tekrar gözden geçirilmesi hususu 1963 yılı icra 
plânında, yer almış bulunmakta idi. Bakanlığın 
'birinci ikinci yasak bölge sınırlarını asgari 
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Muhterem arkadaşlar, geride bıraktığımız 

1964 yılı kinde, bizlere huzur veren hâdise, Si
lâhlı Kuvvetlerimizin tarih ve ananesine yakı
şır, karşılıklı bir güven ve sevgi içinde, kuman
da zincirini perçinliyerek yurtta ve cihanda yek-
vücut bir kuvvet olduğunu göstermiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, yeni sene içinde, mil
letçe üzerine eğildiğimiz baş mevzu yine Kıbrıs 
meselemizdir. Yunanistan tarafından Kıbrıs'a 
asfcer ve silâh sevkiyatınm devam ettiği -malûm 
bir gerçektir. Bu faliyetlerin tarafımızdan dik
katle takibcdildiğine kaaniiz. 

Kıbrıs meselesinin, Hükümetimizce basiretli 
ve akıllı bir tutum içinde, siyasi yollardan halle
dilmesi için büyük bir sabırla, gerekli bütün te
şebbüslerin yapıldığı şu sıralarda, Makarios Hü
kümetinin ve Kıbııs Rumlarının andlaşnıalar ve 
insanlık dışı melhuz hareketleri karşısında, her 
türlü mukabil hareketlerimizin, her istikamette 
en ince teferruatına kadar hazırlanmış ve ikmal 
edilmiş olduğunda şüphemiz yo'ktur. Böyle bir 
durumda, en ufa'k aksamaların dahi, millî vic
danda mazeret bulamıyacağını ifade etmek iste
riz. 

Kıbrıs meseleyi dolayrsiylc, 
a) Deniz Kuvvetlerimizin kifayetli muhrip

lerle takviyesinin çareleri süratle aranmalıdır. 
Bu çareler arasında, Donanma cemiyetinin ye
niden ihyası, Deniz Kuvvetlerimizin kifayetsiz 
'bir kısım gemilerini tasfiye ederek tasarrufla
rını bu istikamete yöneltmesi, Türk Hava Ku
rumunun bu maksada yardımcı olması müm
kündür. Donanma Cemiyetinin ihyasında, Hü
kümetimiz erkânının, Parlâmento üyelerinin ve 
iş adamlarımızın önayak olmalarını rica ede
rim. 

b) NATO emrine, tahsis ettiğimiz kuvvet
ler dışında, millî ihtiyaçlara cevap verecek ken
di silâh ve imkânlarımızla teslih ve teçhiz edil
miş bir kuvvetin süratle hazırlanmasını bir za
ruret olarak görme'kteyiz. 

c) Kıbrıs Türklerinin gerektiği zaman, 
kendilerini bizzat savunacak tedbirleri her ça
reye başvurarak ikmalini gerekli görmekte
yiz. 

Millî Savunma Bakanlığı hakkında umumi 
görüşler : 
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Muhterem arkadaşlar, 
Millî Savunma Bakanlığımızın 1965 bütçe 

tasarısı (2 979 292 000) Türk Lirası olarak tek
lif edilmiştir. Türkiye'ye nazaran daha az mev
cutlu ordular idame eden bir kısım NATO müt
tefiklerimizin Millî Savunma (bütçelerine tahsis 
ettikleri miktarlar ise şöyledir : 

Almanya : 4;) Milyar Tl. 
Kanada : lo » » 
'Fransa : 40 » » 
ingiltere : 50 » » 

Arkadaşlar, 
Bu rakamların ifade ettiği mâna şudur ki; 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, hakikaten büyük bir 
fedakârlık, feragat ve .mahrumiyet içinde sarfi
yatında diğer Bakanlıklara misal olacak bir dik
katle kutsal görevini yapmaya çalışmaktadır. 

Sefer sitopları - ordu mevcudu: 

Muhterem arkadaşlarım, 
Barış zamanındaki bütün hazırlıklar ve faali

yetler ıbir sefer içindir. Senelerce hattâ bazan 
asırlarca, yapılan askerî hazırlıklar, masraflar, 
külfetler bir seferle imtihanını vermiş olur. 

1.965 savunma bütçemizde, sefer stoklarımız 
için konulmuş olan miktar düşündürücü ve hat
tâ endişe verici mahiyettedir. NATO standart
larına göre, Ordumuz için 90 günlük sefer stok
larının mâlî portesi 27 milyar Türk Lirası tut
maktadır. Daha mütevazı olan millî standartları
mıza göre sefer stokları ihtiyacı ise, 11 Milyar 
Türk lirasıdır. 

Millî Güvenlik Kurulumuzun almış olduğu 
bir kararla, bu maksatlar için Savunma bütçesi
ne her sene 20 milyon Türk liralık bir tahsisat 
konması düşünülmüştür. 11 milyarlık bir ihtiyaç 
karşısında her sene 20 milyonluk bir tahsisat 
hiçbir surette tatmin edici değildir. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Sizi rakamlara boğmadan arz ettiğim şu. kısa 

izahattan sonra, esasa dönmek istiiyorum. Bizim 
yurt savunmamız için ve kahraman ordumuz için 
millet olarak yapmıyacağımız fedakârlık yoktur. 
Ancak, malî ve iktisadi kaynakları gelişmiş bir 
Türkiye'nin daha güçlü bir ordu meydana geti
rebileceğine kaani bulunuyoruz. 

Ordumuzun ihtiyaçları ve memleketim 'Zİn 
malî imkânları meydandadır, Geri kalmış bir zi-
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raat memleketi olan Türkiye, millî bütçesinin 
% 4,2 sini Tarım Bakanlığına ve namütenahi 
ihtiyaçlar karşısında millî bütçenin % 2,3 ünü 
Bayındırlık Bakanlığına ayırırken, yurt savun
ması için millî bütçenin % 20 si üstünde bir tah
sisatı Silâhlı Kuvvetlerine seve seve vermekte
dir. Fakat buna rağmen sefer ihtiyaçlarımız ta-
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katimizin üstünde bir azametle karşımıza dikil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
NATO ya dâhil bâzı müttefik ordularının in

san mevcutlarını ve millî gelirlerini arz edurek 
mütalâalarımızı bir neticeye doğru götürmek is
tiyorum. 

Devletin ismi 

Türikiye 
Almanya 
İngiltere 
îtalya 
Kanada 
Fransa 

500 tün 
440 » 
417 » 
481 » 
120 » 
649 » 

k" şiıı'in 
» 
» 
» 
» 
» 

Ordu 

üstlünde. 
» 
» 
» 
» 
» 

(E 

mevcudu 

mni.yet 
» 
» 
» 
» 
» 

kuvvetleriyle) 
» 
» 
» 
» 
48 

Nüfusu 

30 
56 
54 
51 
19 
48 

milyon 
» 
» 
» 
» 
» 

Millî geliri 

66 
953 
575 
350 
313 
641 

Milyar Tl. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Arkadaşlarım, 
Görülüyor ki, Türkiye çok mahdut millî geliri 

muvacehesinde İngiltere, Almanya, İtalya gibi 
muazzam millî gelire ve büyük nüfusa sahip 
memleketlerden daha büyük bir kuvveti silâh al
tında bulundurmaktadır. 

Arkadaşlarım, 
İhtiyacı natamam büyük mevcutlu orduların, 

ihtiyaçları tamam olan daha az mevcutlu ordular 
muvacehesinde daha zayıf olduğu tarihî bir ha
kikattir. Harb tarihi bunun nice nice misalleriy
le doludur. 

Bugün ancak, 5 ilâ 10 gün sürecek bir füze 
harbinden sonra, istiklâllerini korumaya azimli 
milletler bir çete harbi stratejisi içinde mevcudi
yetlerini muhafaza edebileceklerdir. 

Durum bu okluğuna göre, bizim için, mevcut
ların az.altılmasiyle elde edilecek tasarrufların 
yine Savunma bütçesi içinde, hayatî idame mas
raflarına, sefer stoklarına, ordu yatırımlarına 
tahsisi doğru olacaktır. 

Uzun senelerdir çözüm yolu aranan bu konu
nun, cesaretle kesin bir karara bağlanması artık 
bil' zaruret olmuştur. 

Amerikan ve müttefik yardımları : 
Arkadaşlarım, son iki senedir Amerika'nın 

askerî yardım ve savunmaya destek yardımların
da bir azalma görülmektedir. Hibe mahiyetinde
ki bir kısım yardımlar, uzun vadeli kredilere 
çevrilmektedir. Hükümetimizin bu yardımların 
artırılması hususunda ciddî bütün teşebbüo.eri
ne rağmen mâli ve ekonomik zorluk içinde olan 
ve fakat askerî ittifak şartlarına sadakatle bağlı 
kalan NATO ya en büyük kara kuvvetini veren 

Türkiye'ye haklı ve lâyık olduğu yardımı esir-
giyen Amerika ve bir- kısım NATO müttefikleri
mize üzüntü ve teessüflerimizi beyan ederiz. Bu 
meyanda 50 milyon marklık askerî yardım veren 
Batı - Almanya müttefikimize teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin memleket kalkınmasına 
yardımı 

Muhterem arkadaşlarım, malî .kaynakları en
gin ve ekonomisi kuvvetli olan bir memleket, 
kuvvetli bir orduya sahip olabilir. Son zaman
larda, bâzı kumandanlarımızın ve birliklerimi
zin şahsi teşebbüsleriyle okul inıası, ağaç dik
mek gibi hususlarda memleketin kalkınmasına 
yardımcı olmaları şayanı şükrandır. Ancak, 
memleketimizin ihtiyaçları o derece geniştir ki, 
her türlü maddi ve manevi güce sahip yurtse
ver ordumuzun, plânlı kalkınmaya muvazi bir 
plân içerisinde bu işe katılmasını önemle ri?a 
ederiz. Bu hayırlı gayretler, (memleketimizin 
istikbali kadar, ordumuzun âtisi için de büyü'k 
ferahlıklar sağlıyacaktır. 

Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerimizin bütçeleri 
arasındaki ni^Jbet 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin, Kara, 
Deniz, Hava Kuvvetleri arasında tevziî, daha 
adilâne bir nisbet içinde, bir incelemeye tabi tu
tulmalıdır. 

Türk Hava Kurumunun durumu 
Bu meyanda, Türk Hava Kurumunun teşkilât 

ve faaliyetleri, Hava Kuvvetlerimizin bugünkü 
ihtiyaç ve şartlarına uygun bir istikamete yönel
tilmelidir. Halk tarafından bu kuruma yapılan 
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bağışlar, yardımlar, »büyük k:sım ile maaşlar ve 
cari masraflara sarf edilmektedir. Bu ka'bîl ha
yır ve millî kurumlarda fahrî olarak çalışacak 
(kimselere yer verilmelidir. Çok şükür memleke
timizde henüz böyle kimseler pek çoktur. 

Eski muharipler, yedek subaylar, emekli inkılâp 
subayları 

Silâhlı Kuvvetlerimizin yedek gücünü teşkil 
eden, eski muharipler ve yedeksubaylarla <olan 
maddi ve manevi bağlantılar geliştirilmeye de
ğer mahiyettedir. Yeni yıl dolayısiyle Millî 
Savunma Bakanımızla Genelkurmay Balkanımı
zın, Silâhlı Kuvvetleıle beraber eski muharipler, 
malûl gaziler, eminsu cemiyetlerine göndermek 
lûtfunda bulundukları yeni yıl mesajlarını şük
ranla kaiTilai'iz. Bu bağlantı ve alâka artırıl
malıdır. Yedefeubaylarm orduevlerinden ve 
ordu kooperatiplerinden faydalanmaları temin 
edilmelidir. Eski muhariplerin ayrılmaz bir par
çası olan, Emekli inkılâp Subayları Cemiyetinin 
de eski muharipler bünyesine iltihakları bizler 
için çok sevindirici olacaktır. Bu münasebetle, 
hakikaten millî bir yara olan eski eme'kli, dul 
ve yetim maaşlarını bu defa Hükümetimizce 
ciddî olarak ele alınmış olması teşekküre şayan
dır. Bu adaletsizliğin bir an önce izalesini bekle
mekteyiz. 

Lojmanlar, ordu evleri inşaatı : 
Bu mevzuda, 'bir plân içerisindeki çalışmalar 

memnuniyet vericidir. Ancak, ıbütçe içinden ya
pılacak tasarruflarla, gelecek senelerde bu faa
liyeti arttırmak, hem yurt kalkınmasına hizmet, 
hem de fedakâr Silâhlı Kuvvetler mensupları
na daha rahat hizmet görmeleri bakımından ha
yırlı olacaktır. 

Lojman inşaatına Doğuda öncelik ve hız 
verilmelidir. İnşaatı biten lojmanlardan bir nis-
bet içinde astsubaylarımızla da tahsis yapılmalı
dır. İstanbul'da, merkezî ve mutena bir mahalle, 
Iher türlü ihtiyacı karşılıyacak bir ordu evi in
şası çok lüzumludur. Aökerî kamp sahalarının 
sabit tesisler haline getirilmesi faydalı ola
caktır. 

Tasarruflar : 
Muhterem ark ad aslanım, 
Savunma bütçesinde, savunma gücüne tesir 

- etmeden yapılabilecek tasarrufları arz ediyo
rum : 

1. Bilhassa Amerikalılarla temas ve müna
sebetlerimizden sonra, büyük karargâhlarımız-
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da ve Millî Savunma Bakanlığımızda bir teşki
lâtı büyültme hastalığı müşahede edilmektedir. 
Yeni yeni daireler, grup 'başkanlıkları ihdas edil
mektedir. Bizzat •büyük karargâhlar şişkin per
sonel kadrolarına sahip görülmektedir. Karar
gâhların kıtalar için olduğu unutulmamalıdır. 
Karargâh teşkilât ve kadrolarının bir defa daha 
her üç kuvvette, elden geçirilerek kabili tasar
ruf personelle kıtaların takviyesi faydalı ola
caktır. 

2. Her üç kuvvetin inşaat ödenekleri, satm
alına ve muayene heyetleri bakanlık bünyesin
de 'birleştirilirse bir miktar tasarruf sağlana
caktır. 

3. Muvakkat memuriyet harcırahları, tem
sil ödenekleri, nakil vasıtalarının tasarruflu 
kullanılması çok şey kazandıracaktır. 

4. Askerî ataşeler ve yurt dışı karargâhlar-
daki personel tahsisatında yeni bir ayarlama 
(hususunda yapılan çalışmalar, hem bakanlık 
bütçesinde hir tasarruf, hem de döviz tasarru
fumuzu sağlıyacalktır. Bu hususta, diğer bakan
lıklarımızın da Millî Savunma Bakanlığımızı ör
nek almalarını rica ederiz. 

5. 'Bakanlıkça taaihhüde bağlanacak inşaat 
işlerinin, talbiî malzeme tedariki ve toprak işle
rini istihkâm inşaat birliklerine yaptırmakla 
!bir tasarruf mümkün olacaktır. 

6. Gerek harb okulları ve gerekse astsubay 
haziırlıam'a okulları içiın sûvil okul kaynakları 
kfiıllani'larak: Savunıma Bütçesinde bir tasarruf 
mümikün 'görülmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizde okuma - yazma : 
'Muhterem arkadaşlar, yeni celbedilen erat

tan okuma - yazma, bilmiyenlerin, okuma - yaz
ma okullarında dört aylık bir eğitime tabi tu
tulmaları çok yerindedir. Ancak netice % 65 
civarında görünmektedir. Okuma - yazma çalış
malarına kıtalarda da devam ile takviyesi, er
lerimizin terhis edilirken en azından % 90 inin 
okur - yazar olarak yuvalarına dönmelerinin te
minini rica ederiz. 

Bu meyanda, ordumuzda erata verilmekte 
olan kültür dersleri arasında, Atatürk ilkele
rine yer verilmeli, bâtıl, gerici hareketlerin 
memlekete getireceği kötülükler subaylarımız 
'tarafından erlerimize münasip şekilde telkin 
edilmelidir. 
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Harb sanayiimiz (Makima ve Kimya Endüs

trisi Kurumu) : 
Mufhterem arkadaşlar, 
Harıb sanayiimize gelince; İstiklâl Harbimiz

den sonra, varımızı yoğumuzu vererek ordumuz 
için kurduğumuz ve milyarlarda lira yatırım 
yaptığımız askerî fabrikalarımız 'halen, (Ma
kiııa ve Kimya Endüstrisi Kurumu) adı altın
da Sanayi Bakanlığının kontrolü altındadır. 

Bu kurum, Silâlhlı Kuvvetler 'bünyesinden 
ayrıldığı günden bugüne kadar, kuruluş mak
sadını kaybederek, Sil alıl ı Kuvvetlerimizin ihti
yaçlarını karşrlıyamaz bir hale gelmiş 'bulun
maktadır. 

Kuram, haılb endüstrisindeki yeni gelişmeleri 
takibetmez olmuş, top, silâh imalâtmdaki tez
gâhlar terk edilmiş, bu imalâtta yetişkin perso
nel elden kaçırılmış, yerine yenileri yetiştiril
memiş, askerî rüh ve disiplini kayibetmiş bir 
durumdadır. 

Bütün bu kusurları muvacehesinde, ticari 
bir anlayıştan uzak, kapasitesinin çok altında
ki imalâtiyle özel sektörü de memnun edememek
tedir. Millî Savunma ve Sanayi Bakanlarımı
zın bu konu ile derhal yakından ilgilenerek, bu 
kurumu Silâlhlı Kuvvetlerimizin bulgun için ve 
yarın için, ühtiyacına cevap verir bir faale ge
tirilmesini rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Mâruzâtım burada ibitiyor. Yeni 'bütçenin 

Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını dilerken, 
senatör arkadaşlarıma, Hükümet erkânına, Si
lâhlı Kuvvetlerimizin, burada 'bulunan seçkin 
temsilcilerine saygılarımı sunanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN -— Gruplar adına görüşme bitmiş
tir. Şahısları adına, Sayın Osman Koksal?. Yok. 
Sayın Rit'at Özdeş. 

RİFAT ÖZDEŞ (istanbul) — Cumhuriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri, sayın misafirle
rimiz, Silâhlı Kuvvetlerimizin aziz temsilcileri, 
ben bu seneki Millî Müdafaa bütçesinin yalnız 
deniz kısmı üzerinde görüşeceğim. Sözlerime baş
lamadan evvel, geçen sene Deniz Kuvvetlerimizi 
alâkadar eden hususları izah ederken Kıbrıs me
selesinin ortaya çıkardığı -güçlükkieri de hesaba 
katarak gerek Hükümetten ve gerekse uzun za
mandan beri eşine nadir tesadüf edilen bir talih 
neticesi bugün Silâhlı Kuvvetlerimizin Başku
mandanlığını yapan Sayın Genelkurmay Başka-
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ıuııın üç, kuvvet üzerindeki bitaraf, âdil ve hep
sinin üzerine çıkmak suretiyle işin ve müdafaa
nın gerektirdiği bir adalet içerisinde bu üç kuv
vete verdiği ehemmiyetin kıymetini belirtmiş ve 
kendilerinden yeni alman silâh kredisinden de
niz kuvvetlerinin ihtiyacını, âcil olan ihtiyacını 
öne alarak daha alâkalanmalarını istirham etmiş
tim. Hükümetten de, pek yakın bir zamanda 
vurucu kuvvetini kaybedecek olan donanmamı
zın, bir yeni deniz silâhlanma projesinin Mec
lislere getirilmesini dilemiştim. Maalesef Hükü
metimiz geniş düşünceli olmadığı için denizcili
ğin tekâmülü bakımından geniş düşünceli olma
dığı için bu hususta âtıl kalmış, hattâ bütçe mü
nasebetiyle değil, fakat muhtelif vesilelerle deniz 
ticareti bahsinde yaptığımız ikazlar da netice 
vermediği için burada uzun zaman münakaşalara 
sebebolmuştur. Hükümetimiz deniz ihtiyaçlarını 
buraya getirmemiş, ama çok hürmet ettiğimiz, 
bir denizci olarak da minnettar kaldığımız Sayın 
Genelkurmay Başkanımızın, geçen seneki Alınan 
esliha kredisinin % 52 sini Deniz Kuvvetlerine 
tahsis etmesinin minnettarlığını burada ifade et
mekle sözlerime başlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu tarihten 
beri bu • memleketin deniz ihtiyacını, Deniz Kuv
vetlerinin kıymetini, ehemmiyetini, denizin mem
leket ekonomisinde ve kalkınmasındaki büyük te
sirini Cumhuriyetimizin kurucusu Ata'dan başka 
daha anlıyan çıkmamıştır. Bir taraftan ekono
mik sahadaki deniz irtibatını tanzim ederken, 
geçen sefer de arz ettiğim gibi. Büyük Ata, dün
ya krizine raslıyan, 1927 ve 1938 seneleri ara
sında Türk Deniz Kuvvetlerine yepyeni olarak 
13 denizaltı gemisi, 8 muhrip, lüzumu kadar 
mayın gemisi, yardımcı gemiler. Gölcük tesisleri, 
Yavuz'un tamiri gibi büyük tesislerin ve ünite
lerin kazanılmasını sağlıyan Atatürk'ten sonra 
da artık bu mesele biraz da Amerika'nın yardı
mının başlaması dolayısiyle ona intikal etmiş ve 
bugün nihayet devam ede ede Türk Deniz Kuv
vetleri vurucu kabiliyetini kaybetmez hale gel
miştir. Gelecek seneden itibaren Türkiye Cum
huriyeti Senato azaları bilmelidirler ki, Türkiye 
Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerinin vurucu kuv
veti yoktur. Bu acı hakikati hepimiz bilmeli ve 
buna göre elimizi şakağımıza dayayarak ne yap
mak lâzımgeldiğini beraberce düşünmeliyiz. Ar
lık benim gençliğim zamanında, yahut hattâ ku-
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manda mevkiine geçtiğim zamanlarda olduğu 
gibi, memleketin büyüklerine; «(içimlerimiz, do
nanmamız her vazifeyi yapmaya amadedir» tar
zında bir intiba vermek için gemilerin içine ame
le doldurarak allı aylık bir seyir için yola çıka
rıp gösteriş yapmak zamanı da geçmiştir. 

Muhterem senatörler, üç yanımız su ile çev
rili bir adayız. Bu denizlerde memleket müda
faasında donanmamızın muhtelif şekilde rolleri 
olacaktır. Belki bir denizde bir nevi deniz geril
lâsı yapacağız, bir denizde ikmalimizi tamamlı-
yacağız. Elbette ki biz muhtemel düşmanları
mızla denizele deniz vasıtalariyle bir silâh yarı
şma çıkacak kadar zengin, ekonomik bakımından 
kalkınmış bir memleket değiliz ama. bunun ça
relerini düşünebilen kıymetli askerlerimizin gös
tereceği yollar da vardır. Ama bu çarelerin ne
deninin ve derecesinin artık tayin edilmesi lâ
zımdır. Buna deniz siyasetinin tâyini derler. 
Türkiye'nin artık deniz kuvvetine ihtiyacı var 
mıdır?.. 

BAŞKAN —~ Sayın hatip bir dakikanız kal
dı. 

Kir1 AT ÖZDEŞ (Devamla) — Müdafaasın
da, deniz kuvvetlerinden ne kadar faydalanacak
tır, bunu tesbit etmek ve bunu tesbit ettikten 
sonra mutlaka bunu temin etmek mecburiyetin
deyiz. Türkiye'nin hastalığı işte arkadaşlarım 
budur. M. S. Bakanından bilhassa istirham edi
yorum. Deniz siyaseti artık tâyin edilsin ve bu 
tâyin ile eksperlerin ve mütehassısların icabet
ti rdiği demiz silâhlarının temini için Türkiye'nin 
her iki Meclisinin hazır olduğunu gönlüm zevkle 
dolu olarak kendilerine buradan arzı beyan ede
rim. Eğer kendileri böyle bir programla gelmek 
durumunda değillerse, cihetteki biz senatör ve 
milletvekilleri olarak bir deniz programı ile Mec
listen huzurunuza çıkkacağımızı kendilerine tek
rar arz ediyorum. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan 
dolayı hepinizi hürmetle selâmlar, yeni bütçenin 
Silâhlı Kuvvetlerimize başarılı ve hayırlı olma
sını dilerim, efendim. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Demirdağ. 
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım. 
Bugün devirler değiştiren, Türk tarihini za

ferle, san ve şerefle dolduran, Türk Silâhlı Kuv

vetlerinin bütçe tasarısı hakkında görüş, teııkid 
ve temennilerimi arz edeceğim. 

Millî savunmanın memleketler için bir zaru
ret olduğunu takdir ederek ordularını hazırlıyan 
ve zamanında kullanmasını bilen milletler, dai
ma payidar olmuşlar, buna riayet etıniyenler, 
tarih sayfasından silinmişlerdir. 

Bugün teknik, mekanik, elektronik ve atomik 
silâh vasıtaların alabildiğine geliştiği ve çıka
rıldığı bir devirde hür ve kuvvetli ordulara an
cak malî ve iktisadi bakımdan kuvvetli milletle
rin sahiboldukları her geçen yıllar bir hakikat
tir. Bu prensibe göre biz de, bu maksat için bü
tün millî kaynaklarımızı şahlandırarak iktisadi 
gücümüzü geliştirmeliyiz. 

Bugünün harbleri topyekün harbdir. Bunun 
mânası, harbi bütün millet yapacaktır. O halde 
Silâhlı Kuvvetlerin en mühim vazifelerinden bi
risi de milleti, millî savunmaya hazırlamaktır. 

Yine bugünün harbleri, ateş ve harekete isti-
nadetmektedir. Bilhassa Birinci Dünya Harbin
de motorun harlı sahnesine girmesi ve tankların 
icadı, bunların harb alanında kullanılmaları, 
ikinci dünya harbine hazırlık ve ikinci dünya 
harlıi içinde bu sürat faktörünün gittikçe art
ması, jet motorlarının ve nihayet atomik parça
lanmasına ve böylece füze mermi .çağının doğ
masına sebebol muştur. 

Şimdi Millî Savunma, politikamızın esasını 
tesbit edelim. Silâhlı Kuvvetlerimiz millî güven
liğimizin temel unsuru olarak her şeyden önce 
Türk Yurdunu, Türkiye Cumhuriyetini ve ege
menliği kollamak ve korumak vazifesini taşımak
tadır. Ayrıca üyesi olduğumuz Batılı milletler 
topluluğunun müşterek savunma memleketlerine 
katılmış olmamızın kendisine yüklediği vazifeleri 
yapmaktan da sorumludur. Bu vazifeleri yap
mak için sayı, silâh, araç ve tesisleri bakımından 
yeterli ve her an harekete hazır bir silâhlı kuv
vete sahibolmak ve bunu idame ettirmek zorun
dayız. 

Millî savunmanın gücünü tâyin eden başlıca 
üç ana unsur vardır. Bunlar da; 

1. İnsan gücü, 
2. Makina, teçhizat, tesisler ve malzeme, 
3. Bir harb vukuunda yurt savunması için 

lüzumlu sefer stokunun bulunmasıdır. Şimdi za
manın müsaadesi nisbetinde bu üç. unsuru tetkik 
edelim. 
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Deniz ve Hava) millî tarihimiz ve modern dev
leti erin harb okulları teşkilât ve tedrisatından 
da istifade ederek en ideal şekli vermemiz ve 
tahsil müddetini dört seneye çıkarmamız ge
rektiğini biz geçen sene Karma Bütçe Komis
yonunda teklif ettik. Sayın Bakanın, harb okul
larının dört seneye çıkarıldıklarını beyan et
meleri şayanı memnuniyettir. Gençlerin disipli
ne alışkın olarak harb okullarımıza gelmeleri
ni temin bakımından bu okullara kaynak olan 
askerî liselerin bilhassa geri kalmış bölgeleri
mizde artırılmalarını faydalı mülâhaza etmek
teyiz;. 

Netice: Asker alma Kanunu bundan 50 sene 
evvel hazırlanmış bir kanundur. 

Dünya milletleri asker alma işlerini mo
dern bir hale getirdikleri halde bizde bir hare-
ket görülmemiştir. 

1 Senatosu B : 3 
Personel insan gücü, her devirde yeni silâh, 

araç ve gereçler icadetmiştir. Fakat harbi yapan 
ve zaferi kazanan insandır. Bu tarihî hakikat 
dünkü gibi bugün de kıymetini muhafaza etmek
tedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz personel olarak; 
Subay, askerî memur, astsubay, erbaş ve er

lerdir. 
Muhterem arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetlerin 

değeri subay heyetiyle Ölçülür. Bunu büyük as
ker ve Devlet adamı Attürk'üıı, «bir ordunun 
kudreti subay ve kumandan heyetinin kıymeti ile 
ölçülür.» demişlerdir. Bunun yakın tarihini de 
misal lerini görüyoruz. 

Balkan Karilinde düşmanlarımıza nazaran 
daha üstün silâh, vasıta ve teşkilâta malik oldu
ğumuz halde, o tarihte subaylarımızın tecrübe
sizliği ve kısmen yetersizliği ve bilhassa poli
tikaya bulaşmış olması diğer birçok hatalarımı
za inzimam etmiş ve mağlûbiyetimizi intacet-
miştir. Balkan harbinden sonra, sıkı bir eğitim 
ve haklı bir tasfiyeye tabi tutulan subay 'heye
timiz Birinci Dünya harbinde sekiz cephede 
dört sene dayanmamızı sağlamıştır. İstiklâl 
harbinde ise, silâh ve eğitim bakımından üstün 
ve yıpranmamış bir düşman karşısında; silâh
ları, cephane ve bütün malzemeleri az olan Türk 
Ordusu, Birinci Cihan harbini görmüş tecrü
beli ruhen çelikleşmiş ve imanlı bir subay kad
rosuna malik olduğu için düşmanlarını büyük 
hezimete uğrattı. 

Kore'de arslanlar gibi döğüşerek destanlar ya
ratan ve Türk Milletini bir defa daha duya 
mille ilerine tanıtan Kore tugaylarının kahra
man subay, astsubay ve erlerine örnek olmuş
lar «Amerikan Senatosundan» Şimal Yıldızı un
vanını almışlardır. 

Ordunun esası olan bu personeli en iyi bir 
şekilde yetiştirmek hedefimiz olmalıdır. Subay
ları yetiştirmek için okullar, Harb okulları, mes
lek okulları ve harb akademileri, yedek subay
lar için yedek subay okullarımız ve astsubay
lar için de astsubay okullarımız vardır. 

Bütün dünya milletlerinde askerî kültürün 
ilerlediği teknik ve atomik silâh ve araçların 
çoğaldığı, sürat ve tahrip kudretinin çok arttı
ğı bu devirde üç senelik harb okulu tahsilinin 
kâfi gelmediği anlaşılmaktadır. 

Ordumuzun kumandan kaynağı ve ocağı
mızın sembolü olan harb okullarımıza (Kara, 

Ordu hükmî şahsiyeti olan bir teşekküldür. 
Onun hassasiyetini anlamak Devlet adamı ve 
politikacılarda bulunması lâzımgclen bir kabi
liyettik, 

Bu teşekkülün hassasiyetini tahrik etme
mek millî huzuru ve millî birliği sağlamakla mü
kellef olan hükümetlerin ihmal etmiyeceği bir 
vecibedir. Netice; Osmanlı - Türk imparatorlu
ğunun itilâ devrini yaratan Birinci Dünya har
binde haçlı armadasını Çanakkale'de karanlık 
limana gömen, karlı dağları ve kızgın çölleri 
aşan orduları zaferden zafere koşturan kuv
vet; 

Teşkilât, 
Cesaret, 
İstikrarlı hayat, 
Sadakat, 
Talim ve terbiye, disiplin, iman, millî ruh. 

ve bakımdır. Bugünkü Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin de memleket savunması gerektirdiği va
kit, ecdadına yakışır hamasetler yaratacağına 
inanıyoruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Osman Saim Sarıgöllü, 

Millî Savunma bütçesi dolayısiyle söz istemişsi
niz. 

OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Hayır efendim istemedim. 

BAŞKAN — Fehmi Alpımlan?.. (Yok), Ni
yazi Ağırnaslı?.. Yok, Sayın Hilmi Onat, buyu
runuz;. 
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HİLMÎ ONAT (İzmir) - Sayın Başkan 

Muhterem Senato üyeleri; Kahraman Silahlı 
Kuvvetlerimizin 1965 yılı bütçesi hakkındaki 
takdik ve teknik görüşlerimizi arkadaşım Ada
let Partisi Grupu adına sundular. 

Bendeniz de Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
bünyesini teşkil eden Kara - Deniz ve Hava or
dularını bir tek noktada mutlaka birleştikleri
ne inanarak huzurunuzda söz almış bulunuyo
rum. 

Günün birinde askerî hâkimlere bir Tazmi
nat Kanunu çıkarıldı. Ve böylece orduya bü
yük ölçüde bir hak. ve adalet personeli kazan
dırıldı. O sıralarda ordu saflarından ayrılan ve
ya ayrılmayı düşünen birçok hâkim tekrar kutsal 
görevlerine ve mesleklerine bağlandılar. Esa
sen yüksek mânevi hasletlerle meşbu bulunan 
görevlilere bir de üstün maddi imkânlar veri
lince cihetteki şevkle vazife görme yolu tama
men açıldı. Ve hattâ eksik bulunan kadrolara 
gençler arasından pek çok talip çıkmak sure
tiyle dolduruldu. 

Neticede Ordu hâkim kadrosu bugün olduğu 
gibi tam ve aksaksız çalışmaya başladı. 

Kahraman Ordunun kurmay subaylara ver
diği önem cümlemizin malûmudur. Bu vazife
liler de zamanında kıdem ve ihtisas zamlarını 
aldıkları için vazifelerine öylesine bağlanmış
lardır ki, hiçbir şey düşünmeksizin büyük bir 
ciddiyetle görevlerini yaparlar. Bunlar asla 
ordudan ayrılmayı düşünmedikleri gibi istifa 
da etmezler. 

Hava subaylarımızla astsubaylarımız da 
keza vazifelerim mânevi hasletlcriyle maddi öl
çüleri birleştirerek düşünmeden kahri ve titiz
likle yaparlar. Çünkü karınca kararınca hak 
ettikleri zammı, kıdemi zamanında alarak tat
min olurlar. Yine şanlı ordumuzun muhtelif 
kademelerinde muhtelif ihtisasdaki personeli 
hak ettikleri ihtisas zamlarını alırlar. 

Lâkin üç. ordumuzun da kara, deniz ve ha
va olmak üzere birleştikleri tek bir noktada, 
ki mütehassıs veya pratisyen ordu sağlık per
soneli bugüne kadar diğer arkadaşları gibi hak 
ettiklerini alamamışlardır. Bu fedakâr çocuk
lar her an diğer arkadaşları kadar yakın teh
likelerle göğüs göğüse alacakları bir tek fazla 
mikropla ömürlerine öncelik vereceklerini bile 
bile feragatle çalışmaya devam etmişlerdir. Üs-
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telik bu personelin tahsil süresi de diğer sınıf
lardan- çok daba olgun ve uzun olduğu malû
munuzdur. Günde en az birkaç uyuz, kel, ka
bakulak olmak üzere çok miktarda açık veya 
kapalı veremliyi kumandanlarının emir ve di
rektifleriyle bizzat tedavi etmeyi itirazsız ka
bul ederler. Bu süre önce bu personelin hakla
rını verecek kanunu Yüksek Meclisinizin ilgili 
mercilerine sunmuş bulunmaktayım. Gönül 
isterdi ki, bu haklı ve yerinde isteğin 1965 yılı 
bütçe içerisine girmesiyle ordunun en ücra 
yerlerindeki görevlerinde rahatlıkla çalışabil
sinler. 

Üstelik Devlet bir sağlık sosyalizasyonuna 
girişmiştir. Geniş bir pilot bölge tatbikatı var
dır. Buralarda çalıştırılan sivil sağlık perso
neli bunların yakın arkadaşları ve meslekta
şıdırlar. Onlara verilen ihtimam ve ücreti bil
mektedirler. Kendi aldıklariyle verileni hiç mi 
mukayese etmiyceeklerdir? Elbcttcki gece -
gündüz beraber oldukları meslektaşlarının ken
dilerinden beş on misli fazla imkâna sahibol-
duğunu gördükçe ne kadar vatanperver olur
larsa olsunlar ve ne kadar mânevi hasletlere 
sahip bulunurlarsa bulunsunlar tatmin edilemi-
yen seviye ve ihtiyaçları karşısında meslekleri
ne karşı bir iğbirar duyabileceklerdir. Bu da
hi ilerisi için pek zararlı olacak kendilerinden 
beklenen hizmeti hiç olmazsa zedeliyceektir. 

Sayın senatörler askerlikte klâsik bir zihni
yet olarak hak yok vazife vardır, yerine artık 
hak var vazife var zihniyeti hâkimdir. Asla bir 
fazla hak ve üstün imkânlar değil ancak Haz
ret! Ömer adaleti istendiğine inanmalısınız. Ge
çen yıl içinde ordu saflarına katılan genç tıbbi
ye mezunlarının Gülhaneye gelen miktarı (24) 
dür. 19G3 de 53 ve 1964 de 37 ye düşmüştür ve 
nihayet 24 e düşmüştür. Bu da ilerisi için 
memlektini sevenlere düşündürücü bir problem 
olmaktadır. Başta Sayın Bakan olduğu halde 
bu fedakâr sağlık personeline haklarının veril
mesinde heyetinizin samimî ilgilerini bekler on
lar adına hepinizi saygılarla selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Rifat Öztürkçine ?. (Yok 
sesleri) 

Saym îzzet Birand. 
tZZET BİRAND (İzmirj - Sayın Başkan, 

sayın senatörler, millet olarak varlığımızın 
bekçisi millî ordumuzdur. Ordumuzun millî 
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olması vasfı yalnız bizi dış tesirlerden masun, 
emniyet içinde bulundurmuş olmasından da de
ğildir. Ordumuzun millî olması, bu kutsal va
zifesi yanında bu kutsal ocağın bütün mem
leketin insanlarını fert fert belli bir eğitim 
standardından geçirerek millî birliğimizin yara
tılmasında. vazgeçilmez bir unsur olmasındadır. 
Ordumuzun millî olması, bütün gençlerimizin 
çeşitli sıhhat dışı şartlar altında çalışma zorun
da oldukları ve bu çalışma safhasını bitirdik
leri zaman hesaplı bir beden eğitimi ile, he
saplı bir besleniş ile bir arada bünye sıhhatle
rini kazandırması yönündendir. Millî ordu, mil
letin kendisinin bir hizmet yönüne yöneldiği, 
bir hizmet veçhesidir. 

Şimdi ordumuzun fm kadar şümullü olan 
hizmet sahası içinde bilhassa, özellikle müdafaa 
kısmına taallûk eden hususunu elbette ki müm
taz kumandanlarımızın hazırladıkları, hazırlıya-
cakları. kendi ihlısas sahalarına taallûk eden 
hususları ancak temin etmek durumunda oldu
ğumuzu ve bunu imkân ölçülerinde tahakkuk et
tirmeyi de herkesin vazife bildiğini ifade etmek 
isterim. Bu noktayı salahiyetlilere böylece tev
di ettikten sonra, sayın hatiplerce de ifade 
edilmiş bir iki nokta üzerinde bendeniz de dur
mak istiyeceğim. Bir mütarefe olduğu için 
belki bendeniz de biliyorum ; harb, hazırlanmış 
silâhlarla başlar fakat hiçbir zaman onunla bit
miş olmaz. Harb, hele bugünkü bütün milletin 
ilgilenmek zaruretinde olduğu harb o halde 
kendi inkişafında, onun icaplarına uyabilecek 
şartlarda millî kabiliyet vasıflarında olmayı is
tilzam ettirir. Bu itibarla millet olarak çeşitli 
sahalarda ve önemle ihtisas ve iktisat sahasın
da çok kuvvetli olmamız zarureti aşikâr ola
rak ortaya çıkar. Eğer biz her vaziyete âzami 
süratle intibak kabiliyetini bulabilirsek, o vakit 
varlığımızı tehlikelerden koruma imkânlarına 
sahibolacağız. Bunu böyle arz ederken, istir
ham etmek istediğim husus şudur; sayın hatip
ler ifade ettiler; ordu mevcudumuzun diğer 
milletlere kıyasla bizde, artık bir nisbet ifade 
ettiği dikkatten kaçmamaktadır. 

Bu husus belki filhal tasarrufumuzda olmı-
yan bir takım zaruretlerden doğmuş olur. Ancak, 
bütün dünyada bir zaruretin ifadesi olarak ak
settirilen bu hususun, bizim de şartlarına dönerek 

'önemle üzerine eğilmemiz gerektiği noktasına işa
ret edeceğim. Ve evvelce bir konuşmamda arz 
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ettiğim gibi, askerlik süresi bilhassa yüksek tah^ 
sile dayanan ihtisas erbabına memleketimizin 
fevkalâde muhtacolduğu bir safhada yedek subay
lık hizmmet şartlarının yeniden gözden geçirilme
si, üzerinde itina ile durulması lâzımgelen mev
zular olduğunu bir daha işaret etmek isterim. Bu
nun dışında ordumuzun her türlü teçhizatla teç
hiz edilmesi zarureti aşikâr olduğuna göre, diğer 
milletlerde de yapılagelmekte olduğunu bildiğimiz 
memleketin iç hizmetlerine müteallik hususlarda, 
kendisine taallûk edecek bâzı hizmetlerin plân
lanarak müessir şekilde sistemleştirilmesi çok fay
dalı olacaktır, zannmdayım. Böylece belki sivil 
hayat sahasında birçok tasarruflarımıza imkân 
olacak ve böylece belki ordumuzun makinalaşma 
imkânları daha da sağlanacak ve belki bu saha
larda çalıştırılacak insanlar daha çok alışması, 
daha çok gelişmesi ve daha geniş bir kadro ile 
hizmet imkânları sağlanacağı için, memlekette bu 
bu sahalarda bilgili bir tatbikatın daha fazla po-
pülarize edilme imkânları da sağlanacaktır. Mâ
ruzâtımı, Yüce Heyetinizi ve Kutsal Ordumuzun 
mümtaz temsilcilerini hürmetle selâmlıyarak bi
tiriyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tevfik înci. 
TEVFlK İNCÎ (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, Sayın senatörler; Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinde Deniz Kuvvetlerimizle ilgili bir mev
zua temas edeceğim. Silâhlı kuvvetlerin çatısı 
altında toplanmış bulunan Hava, Deniz, Kara 
kuvvetlerimiz Türkiye Cumhuriyetinin istiklâli
nin ve bütünlüğünün teminatı olduğu gibi, hü
kümranlığımızı da sembolize etmektedir. 

Bu gerçek bir yana, hudutlarımızın büyük bir 
kısmının deniz oluşu, bu arada hiçbir güven ifa
de etmiyen bir devletin en hassas bölgemizde 
karasularımızdan içeri girmiş olması, yerleşmiş 
olması karşısında Deniz Kuvvetlerimize Hava ve 
Kara Kuvvetlerimiz kadar önem vermemiz gerek
tiği bir gerçektir. Mevzua bu şekilde girince ken
diliğinden ortaya bir soru çıkıyor: Türkiye Cum
huriyeti güvenliğini koruyacak bir deniz kuvveti
ne sahip değil midir? Sorunun cevabını konuşma
mın açıklanması için müsaadenizi rica edece
ğim. Türkiye Cumhuriyeti NATO'ya girdiği za
man NATO Türk Deniz Kuvvetlerini standardi-
ze etmiş, 13 muhrip ve 11 denizaltı olarak stan-
dardize etmiş bunun Amerikan yardımından 
sağlanacağı esasa bağlanmıştı. Yani, Türk Deniz 
Kuvvetleri Amerikan yardımı ile beslenecek ve 
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idame edilecekti. Fakat üzülerek ifade edeyim 
ki, Amrikan yardımı ciddî ve plânlı bir şekilde 
sağlanmadığı için, Deniz Kuvvetlerimiz NATO 
standardına doğru bir türlü ulaşamamıştır. Za
manla Yavuz ve o zamanın muhripleri ömürleri
ni doldurup elden çıkınca, Türk Hükümeti, gü
venliği sağlıyacak Deniz Kuvvetlerine hayatiyet 
vermek için çareler aramış ve Amerika'nın muha
lefetine rağmen, hattâ Amerika ile kırgınlık pa
hasına ingiltere'den dört muhrip satmalmak su
retiyle Türk Deniz Kuvvetlerine hayatiyet ver
miştir. 

Şimdi bugün Türk Deniz Kuvvetleri ne du-
dumdadır? 

Türk Deniz Kuvvetleri bugün yirmişer yaşını 
doldurmuş, yani harb kifayetini terketme duru
muna yaklaşmış 11 muhrip, 10 denizaltıdan mü
rekkeptir. Belki rakamda bir veya iki hatam ola
bilir. Bu takdirde eğer bugün Deniz Kuvvetle
rimizde yaşlarını doldurmuş gemilerin yerine baş
kalarını ikame etmediğimiz takdirde günün birin
de Türk bahriyesi sıfıra müncer olacaktır. Bu tak
dirde yeni bir bahriye doğurtmak, Türkiye Hü
kümetinin maddi takati dışına çıkacaktır. Bu ara- j 
da şu noktayı da işaret edeyim ki, Amerikan yar- | 
dimi, Türkiye'den esirgediği yardıma mukabil 
Yunanistan'a, Türkiye'ye vermediği güçlü muh
ripleri Yunanistan'a vermek suretiyle Yunan do-

Î K I N C Î O' 
Açılma sa?«Ü 

BAŞKAN — Başkanvek 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (M 

Î K I N C Î OTURUM 
Açılma sa?«ti : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangll 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Uörüşme-
lere devam ediyoruz. 

Sayın Millî Savunma Bakanı llhami Sanear, 
buyurun. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANİ İLHAMİ SAN
CAK (İstanbul Milletvekili) - - Sayın Başkan, 
Sayın Senato üyeleri; 

Silâhlı Kuvvetlerimiz adına hepinizi hürmet
le selâmlarım. 
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nanmasını Türk Donanmasından üstün bir sevi
yeye ulaştırmıştır. Şu halde ne yapmamız gere
kiyor? Geçenlerde Kayseri'de Deniz Kuvvetleri 
Kumandanının bir demecini okudum. Deniz Kuv
vetleri Kumandanı diyor ki; «Türk tersanelerin
de muhrip seviyesinde harb gemisi yapacağız.» 
Esasen Türk tersaneleri akar yakıt gemisi, maym 
gemisi ve buna mümasil daha yardımcı gemi yap
mak suretiyle Hükümetten yardım gördüğü tak
dirde muhrip seviyesinde harb gemisi yapacak 
seviye3Te ulaşmıştır. Şimdi konuşmamı burada 
bağlarken, Sayın Millî Savunma Bakanımızdan, 
lütfedip cevaplandırmasını rica ettiğim bir so
rumu arz ediyorum, bu sorumla sözlerime son 
vereceğim. 

Deniz Kuvvetleri Kumandanının gazetede oku
duğumuz beyanatı karşısında, yani Türk tersane
lerinde muhrip seviyesinde harb gemisi yapmak 
yolundaki kararını, Türk bahriyesine hayatiyet 
vermek bakımından Türkiye Hükümeti ne derece
ye kadar destelemektedir? 

Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakanın görüşmesi için 
kâfi müddet kalmamıştır. Bu sebeple bugün saat 
14,30 da birleşime devam etmek üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,55 

«•> 

Millî Savunma Bakanlığının 1965 malî yılı 
'bütçe teklifi üzerindeki müzakereler başlarken, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin ana meselelerini kapsı-
yan bir 'konuşma yapmayı faydalı buldum. 

Bana bu imkânı veren Yüksek Heyetinize 
teşekkürü borç bilirim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bugün üç grupa ayrılmış bir Dünya içeri

sinde yaşıyoruz. Yıllardan 'beri devam eden ba-
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nşı kurma ve koruma çabaları, maalesef tam 
mânâ siyle bir sonuca ulaşamamıştır. Gelecek 
için iyimser olmayı telkin eden .kuvvetli sebep
ler de mevcut değildir. 

Dünyanın çok iyi bildiğiniz bu şartları, muh
temel bir harb için daima hazır, kuvvetli ve 
uyauı!k bulunulmasını gerektirmektedir. Zira 
Türkiye jeopolitik durumu itibariyle Batı ile 
Doğunun birleşiminde yer almıştır. 

Memleketimizin 'bu önemli durumu hem ken
di varlığını tehlikeye düşürmemek hem de itti
fak zümresi içindeki varlığını korumak zorunlu-
ğunu yüklemektedir. Milletler yurtlarını sa
vunmak için daima hazırlıklı bulunmak zorun
dadırlar. 

Millî ve milletlerarası vecibeleri belli olan 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin de bunun dışında 
mütalâası düşünülemez. 

Kısaca ifade ettiğim bu «gerçekler, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin, çağdaş orduların «sahip bulun
duğu en güçlü harb silâh, araç ve gereçleri :1e 
teçhiz edilmesindeki zarureti ortaya koymakta
dır. 

Gerçekten Silâhlı Kuvvetlerimiz, millî ve 
milletlerarası vecibelerini yerine getirebilmek 
için, modern harbin icaplarına uygun bir şekil
de teşkilâtlanmak zorundadır. 

Bu teşkilâtın, eğitim ve lojostik faaliyetler 
bakımından belli bir seviyeye ulaştırılması ve bu 
seviyenin devam ettirilmesi gerekir. 

NATO savunma plânlaması ve NATO'ya ya
pılan askerî yardım isteği ile ilgili çalışmalar so
nunda NATO standartlarına ulaşabilmek için 39 
milyar liraya yakın bir finansman kaynağına ih
tiyaç bulunduğu tesbit edilmiştir. 

teinde bulunduğumuz malî ve ekonomik şart
lar karşısında böyle bir harcama mümkün gö
rülmemiştir. Silâhlı Kuvvetlerimizin bugünkü 
hedefi, «Kabul edilebilir asgari standartlar» se
viyesine ulaşabilmektir. Bu maksatla hazırlanan 
plânın malî portesi 27 milyar lira olup üç yılda 
tahakkuk ettirileceği esasına göre bir yıla isabet 
eden finansman ihtiyacı 9 milyar liradır. 

Bir yıllık ihtiyacın ortalama 3 milyar lirası 
millî bütçe ile karşılandıktan sonra geriye kalan 
1,5 milyar liranın da dış yardımlarla karşılana
bileceği tahmin edilmektedir. Böylece finansman 
kaynağı bulunamıyan yıllık ihtiyaçlarımızın tu
tarı 4,5 milyar lirayı bulmaktadır. 
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NATO çerçevesi içerisinde iki yıldan beri de

vam eden teşebbüslerimizin olumlu bir sonuca 
ulaşacağını ve bakiye ihtiyacımızdan bir kısmı
nın bu yoldan karşılanacağını ümidetmekteyiz. 

Bu vesile ile Muhterem Heyetinize dış yar
dımlar hakkında bilgi vermeyi uygun görüyo
rum. 

Amerikan askerî yardımı Amerikan Hükü
metinin ve Kongresinin takibettiği politikaya gö
re değişmektedir. 

Tavanı sabit tutulmak (suretiyle yardım çeşit
lerinde yapılan değişiklikler millî sanayiimizin 
gel"şmedne ve savaş gücümüzün artmasına olum
lu etkiler yapmakla beraber, bakiye ihtiyaçlarımı
zın temini için millî bütçemizden yapılması ge
reken .harcamaları artırmaktadır. 

Nitekim 1960-1964 yılları arasında ortalama 
olarak her yıl Amerikan yardım (miktarı 120 mil
yon dolar civarındadır. Bu tavan ısabit olduğu 
halde yardım programına giren araç ve malzeme
nin bünyesinin değişik olması sebebiyle Ameri
kan yardım listelerinden çıkarılan malzemenin 
tutarı 520 milyon lirayı bulmuştur. 

Bundan başka, bir kısım araçlar demonte ola
rak verilmekte ve yerli fabrikalarda monte etti
rilmektedir. Araçların monte edilmesi bütçeye 53 
milyon liralık bir malî yük yüklemektedir. 

Deniz Kuvvetleri fabrikalarında 1964 malî 
yılı sonuna kadar çeşitli tiplerde 18 parça gemi 
tamamlanmış olacak; 1965 malî yılında 7 si 1964 
ten sâri olmak üzere 53 parça gemi yapılmış ola
caktır. 

1964 yılına kadar overholleri Amerika'da ya
pılan denizaltılar bu tarihten itibaren Türkiye'
de overhole tabi tutulmuş ve 1965 yılı içinde 12 
denizaltı ve 9 muhribin overholü plânlanmıştır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin çeşitli tipte mühim
mat imali için 1965 malî yılında 58 milyon lira
lık ödenek tefrik edilmiştir. 

Diğer taraftan Amerikan Hükümeti savun
ma masraflarını azaltmak için 1963 - 1968 yılları
nı kapsıyan bir programı uygulamaktadır. Bu 
programın, Amerikan askerî yardım listelerinde 
yeni kısıntılar yapılmasına sebebolacağı tahmin 
edilebilir. 

Amerikan askerî yardımı alan bütün ülkeler
deki tatbikat da bu merkezdedir. NATO çerçeve
sindeki Alman askerî yardımı 1964 yılında \ba§la-
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mıhtır. Almanya'da Ekim 1964 te yaptığım te- I 
maşlar sonunda bu yardımın devam etmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

NATO Genel Sekreterliğinden alman bir do
kümandan, NATO memleketleri silâhlı kuvvetler 
mevcudunun 1965 yılından itibaren artırılması 
tavsiye ve temenni edilmektedir. Malî ve ekono
mik şartlarımız ve bütçe gerekçesinde açıklanan 
durum karşısında 'bu temenninin tahakkuk etti
rilmesine imkân görülememiştir. 

Dış yardımların devamı ve kararlılığı hakkın
da kesin bir garantiye sahip değiliz. Bu bakım- | 
dan ihtiyaçlarımızın millî imkânlarımızla karşı
lanması konusunda büyük gayretler sarf edilme
sini zaruri bulmaktayız. Bilhassa harb silâh, araç 
ve gereçlerini imal eden müesseselerimizin yeter
li bir kapasiteye sahibolmaları ciddî bir önem 
taşımaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Millî güvenlikle, iktisadi kalkınma, toplum 

refahının en önemli iki unsurunu teşkil etmek
tedir. Hayati önemi haiz olan bu iki ana faktör 
arasında isabetli bir denge kurulması lâzımdır. 

Memleketimizin içinde bulunduğu malî ve 
ekonomik şartlar Silâhlı Kuvetlerimizce çok iyi 
takdir edilmektedir. 

Ancak, Silâhlı Kuvvetlerimizin millî ve mil-
letleerarası vecibelerini yerine getirmeye hazır 
ve muktedir bir durumda bulunması da zaruri
dir. iç ve dış kaynakların Silâhlı Kuvvetlerimi
zin ihtiyaçlarını tatminkâr !bir ölçüde karşılan
maması halinde, NATO içerisinde, farklı kuvvet 
hedeflerini, farklı teşkilâtlanma ve teçhizatlanma 
seviyesini esas alan yeni bir savunma plânlama
sına gidilmesi ihtimali göz önünde tutularak ça
lışmalar yapılmaktadır. 

Türkiye NATO camiası içinde, millî gelirden 
Silâhlı Kuvvetlere ayrılan kaynakların fert başı
na isalbet eden miktarları bakımından en geride 
yer almaktadır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin teş
kilâtı ve mevcudu göz önünde tutulursa diğer 
devletlerin savunma standartlarından ne kadar 
geride bulunduğumuz kolaylıkla tahmin edilebi
lir. Devlet bütçesi on iki yıl içerisinde beş misli
ne yakın bir gelişme göstermiştir. Aynı süre içe
risinde Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin kay
dettiği gelişme üç mislini biraz geçmiştir. 
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1965 malî yılında Millî Savunma Bakanlığı 

bütçesinin millî bütçe içindeki yeri % 19,42 yi 
bulmuştur. 

Milyar T.L. 

1964 Devlet bütçesi 13,5 iken 
1965 te % 12,36 1,897 artışı ile 

Toplam 15,351 bulmuştur 
1964 M.S.B. Bütçesi ise, 2,911 iken 
1965 te % 2,38 71 artış ile 

Toplam 2,981 olmaktadır. 
Saym arkadaşlarım; 
Şimdi Silâhlı Kuvvetlerimizin 1965 malî yılı 

bütçe teklifi, ihtiyaç ve imkânları ile ilgili kısa 
bilgileri sunacağım. 1965 yılı bütçe teklifimiz, 
1964 bütçesine askerî yardım programından çı
karılan yüzon milyon liralık akar yakıt tutarı
nın ilâvesi ile iki milyar dokuzyüz seksenbir mil
yon lira olarak tesbit olunmuştur. 

110 milyon liralık akaryakıt bedelinin ilâve
sine rağmen diğer bâzı hizmetlerimizin azaltıl
ması sebebiyle 1964 bütçesi ile 1965 bütçesi ara
sındaki fark 70 milyona baliğ olmuştur. 

1965 bütçe teklifimizde; 
Cari harcamalar 2 600 000 000 lira olup büt

çe teklifinin % 90 nım teşkil etmektedir. 
Yatırım harcamaları 248 milyon lira olup tek

lifin % 8,3 nü teşkil etmektedir. 
Transfer harcamalarımız ise 49 milyon lira

dır. 
Silâhlı Kuvvetlerin cari harcamaları 

2 684 709 301 liradır. Bu harcamaların bölüm
leri şöyledir. 

ödenekler ve personel giderleri 1 milyar 423 
milyon T.L. % 53,04, 

Yönetim giderleri 1 milyar 200 milyon T.L. 
% 44,00, 

Hizmet giderleri 14 milyon T.L. % 0.50, 
Kurum giderleri 7 milyon T.L. % 0,30, 
Çeşitli giderler 40 milyon T.L. % 1,50. 
Yatırım harcamaları ikiyüz kırkseklz milyon 

liradır. Bu harcamaların bölümleri şöyledir : 
Etüt ve proje giderleri 2 yüztbin T.L. % 0,2, 
Yapı, tesis, büyük onarım giderleri 214 

milyon T.L. % 86,1, 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları 34 milyon 

Tl. % 13,7. 
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Transfer harca ma lar i ıkırkseikiz ımülyon dokuz-

yüzyirmisekizlbin liradır. Bu harcamaların bö
lümleri şöyledir. 

KamuliaiŞtırma ve satınalmalar 20 milyon 764 
bin Tl. % 42,4, 

Malî transferler 25 milyon 330 bin T.L. 
% 51,8, 

Sosyal transferler 754 bin Tl. % 1.6, 
Borç ödemeleri 2 milyon 80 bin Tl. % 4,2. 
Cari harcamalarımız içinde idame masrafları 

iki milyar yüz milyon lira kadardır. 
Diğer çeşitli savunma hizmetlerimizin ifası 

için geriye altıyüz milyon liraya yakın bir para 
kalmaktadır. Bu altıyüz milyon liranın da dört-
yüzbeş milyon lirası savaş gereçleri ile ilgili hiz
metlere ayrılacağına göre yüzdoksaniki milyon 
lira ile bunun dışındaki diğer savunma hizmetle
rinin tahakkuku gerekmefktedir, 

Bu izalıatım Silâhlı Kuvvetler bütçesinin bir 
gelişme bütçesi olmaktan ziyade bir idame büt
çesi karakterinde olduğunu göstermektedir. Geçen 
yıllarda da böyle olmuştur. 

İnsan gücü : Türk Si'lâihlı Kuvvetleri insan 
gücü •'bakımından yeterli kaynaklara-s.ahip bulun
maktadır. Orta ve lise öğretimi görmüş olan er 
miktarındaki artış, bilhassa teknik sahadaki kud-
• rot i m iz i y üksel t m ekt ed ir. 

VJV kaynaklan 1970 yılma kadar efektifin üs
tüne çikmıyaeaktır. Bu tarihten sonrası için, as
kerlik hizmetinden bir kısmının sivil sektöre na
kil ve bu suretle ekonomik kalkınmanın destek
lenmesi gibi tedbirler üzerinde şimdiden çalışma
lara başlanmıştır. 

Her yıl okuma - yazma okullarında asigari 
ellilbin vatandaşa okuma yaızma öğret ilmekte, 

Yirmialtıbin dörtyüzsekseubir kişi teknik 
kurs!ardan geçmekte, 

Otuzdörtbin kişi şoför yetişmekte ve 
Onikibin er sağlık, beşyüz er de veteriner hiz

metlerinde yardımcı olarak yetiştirilmektedir. 

Doğu kaynaklı erlerin Batıda, Batı kaynaklı 
erlerin Doğuda hizmet görmeleri esa'sı sağlan
maktadır. 

Kara Harb Okulu son iki yıl içreisinde me
zun vermemiştir. Bu iki yılın noksanları 1965 ve 
1966 mezunları ile telâfi edilecektir. 2 nci Dünya 
Harbi sırasında yetiştirilen subayların üst rüt
bedeki şişkinlikleri bir süre daha devam edecek-
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tir. Ancak, yemi Askerî Personel kanun tasarı
sı, gelecek için üstsubay yığılmasına meydan ver-
miyecek şekilde (hazırlanmış ve Bakanlar Kuru
lunda görüşülmek üzere Başbakanlığa suuulmuş-
tur. 

Malzeme ve teçhizat : 
Silâhlı Kuvveti erimizin hemen 'bütün ana 

malzeme ve teçhizat ihtiyacı yurt dışından, ço
ğunlukla dış yardımlarla karşılanmaktadır. 

Mühimmat ihtiyacımızın bir kısmının, Ameri
kan askerî yardımından alman hammaddenin, 
Makin a ve Kimya Endüstrisi Kurumunda imal 
ettirilmesi yolu ile karşılanması plânlanmıştır. 

Ancak, bütçemizde millî kaynaklarımızla kar
şılanan mühimmat imalâtımızın dışında kalan ve 
hammadd'esi yardımdan alman imalât karşılığı 
bu yılıki bütçe .teklifimize konul anlamıştır. 

Akar yakıt ihtiyacımız 1963 yılı ortasına ka
dar Amerikan yardımından sağlanmakta idi. Bu 
tarihten sonra millî imkânlarımızla karşılanması 
gerekmiştir. 1965 malî yılı bütçe teklifimizde bu 
maksatla 110 milyon lira yer almaktadır. Geçmiş 
yıllar uygulamaları dolayıısiyle giyim - kuşam 
stoklarından kullanılan miktarlar stokların tü
ketilmesine müncer olmuştur. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin beslenmesi 1914 ta
rihli T ay im at ve Yem Kanunu ile bunu değişti
ren çeşitli kanunlara dayanmaktadır. Daha müte
kâmil esasları ihtiva eden îaşe kanunu tasarısı 
halen Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. Bu 
tasarının kanunlaştırılması halinde besleme ko
nusu bilimsel ve hijyenik temellere dayanan bir 
seviyeye yüksel ecektir. 

(İiyim - kuşam sefer ıstoku ihtiyacı için 1960 
yılından itibaren bütçelerimize bir miktar öde
nek konulmaktadır. Bidayette üç buçuk milyon 
lira olarak ayrılan bu ödenek yıldan yıla artırıl
mış ve 1965 malî yılı bütçe teklifimize bu mak
sat için 14,5 milyon lira konmuştur. 

Millî Güvenlik Kumlu kararına göre Silâhlı 
Kuvvetlerimizin sefer stokları için 1965 yılından 
iitbaren 10 yıl müddetle ek ödenek verilmesi ka
bul edilmiştir. 

Tesislerimiz : 
Kuvvetlerimizin daimî barış garnizonlarına 

yerleştirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmek
tedir. 1964 yılında 57 aded garnizon binası, ida
re ve karargâh, servis binaları inşaatına başlan-
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mış, 1965 malî yılında ise 27 aded plânlanmış
tır. Askerlik surelerimizin durumu ise halen : 

Aded 

23 Askerlik dairesi 
614 Askeri ile şubesi 

637 mevcudolup 

226 kirada 
06 Hükümet binalarında 

1 barakada. 
314 mirî binalardadır. 

637 Toplam 

Her yıl 18 askerlik şubesi kiradan kurtulaca
ğı essasma göre Jıcp'sinin yeni binlara, geçirilme
si onbeş yılda mümkün olalbilecektir. 

1963 yılına kadar Doğu ve Batı sınırlarımız
da 188 hudut karakolu mevcut idi. Aynı yılda ye
niden üç. hudut karakolu inşa edilmiştir. 1964 yı
lında 17 hudut karakolu inşası plânlanmış, bu
nun 16 sı tamamlanmıştır. Hudut karakollarına 
son iki yılda hususi öncelik verilerek tamamlan
ması cilhetino gidilmektedir. 1965 malî yılında 
bu maksat için 2 383 000 lira ayni mistir. 1964 te 
3,5 milyonu aşmakta idi. 

1964 malî yılında 20 milyon v360 bin lira sar
fı ile 13 hastanenin inşaatlarına devam edilmiş, 
1965 malî yılında ise haistaneler seri inşaatları, 
ilâve inşaatları ve onarımlarına yaklaşık olarak 
23 milyon lira ayrılmıştır. 

Enfrastrüıktür hizmetleri : 
Enfrastrüktür konusuna giren faaliyetlerden 

1965 malî yılında yapılacak olanlar şunlardır : 
13 yerde .arazi istimlâki, 
9 yerde iskân tesisleri inşaatı, 
7 yerde çeşitli karargâh binası inşaatı, 
7 yerde depo inşaaltı, 
2 yerde irtibat yolu inşaatı, 

80 yerde çeşitli koğuş, yatakhane, ikmal, 
atelye, garnizon, revir inşaatları ile onarımları 
enfrastrüktür hizmetleri içindedir. 

Sayın arkadaşlarım, Silâ'hlı .Kuvvetlerimizin 
tamamen tüketici bir kütle olmadığını takdir bu
yurursunuz. Gerçekten Millî Savunma harcama
ları arasında yer alan hizmetlerimizden bir kıs
mı iktisadi gelişme ile ilgilidir. Bunlara kısaca 
temas edeceğim. 
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— Silâhlı Kuvvdtlere bağlı hastane, prevan

toryum ve sanatoryumlar askerî personelin oldu
ğu kadar sivil .halkın da hizmetindedir. 

— Türkiye ormanlarının durumunu tesfoit 
için 700 000 Km. lik bir sahanın 1-20 000 ölçek
li hava fotoğraflarınım alınmasına başlanmıştır. 
Ziraate elverişli büyük arazi parçalarının l-'5 000' 
ölçekli kadastro haritalarının yapımında Tapu ve 
Kadastro (ienel Müdürlüğüne % 35 oranında 
yardımda bulunulmaktadır. 

— Askerî fabrika ve işyerlerini, savunma îhiz-
•me'tlerini İıaleld'ar etmeden memleket ekonomisi
ne yararlı kılmak üzere 7356 ve 203 sayılı ka
nunlarla yeteri kadar döner sermaye teşkil edil
miştir. Bu sermaye ile sivil sektöre yapılam işle
rin tutarı 1962 yılında 12 milyon ve 1963 yılında 
ise 16 milyon liraya yakındır. 

— Ağaçlandırma ve haşere mücadelesi ve ta
biî âfetlerde halkın yardımına koşmak gibi faa
liyetlerimiz Yüksek Heyetinizin malûmudur. 

Kanun çalışmaları : 
1964 yılında Bakanlığımızca bâzı kamun ça

lışmaları yapılmış, 'bunlardan bir kısmı Meclis
lerimizde tetkik ve müzakereye sunulmuş, diğer
leri de sunulmak üzeredir. Bunları sıra ile arz 
ediyorum. 

a) Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Sa
vunma Bakanlığı Teşkilât kanun taşanları Ba
kanlar Kurulumdan geçmiş halen Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu gündemindedir. 

b) Askerî Personel 'kanun tasarısı Bakanlar 
Kuruluna tevdi edilmiş olup bugünlerde Yük
sek Meclise sunulacaktır. 

c) Sıkıyönetim kanun tasarısı Millet Mecli
sine tevdi olunmuştur. 

d) Harb Akademileri kanun tasarısı hazır
lanmış, Millet Meclisi Millî Savunma Komisyo-
nundain geçmiş Plân Komisyonuna gelmiştir. 

e) Harb Okulları kanun tasarısı Millet Mec
lisi Millî Savunma, Komisyonunda incelenmiş ve 
Plân Komisyonuna gelmiştir. 

f) iaşe kanun tasarısı Millet Meclisi İçişle
ri ve Millî Savunma Komisyonundan geçmiş 
Plân Komisyonunda giindemded'ir. 

6. Milletlerarası andlaşmalar : 
Kı!brıs*ta üçlü anlaşma gereğince teminatçı 

devletlerden ibiri olarak 654 kişilik birliğimiz 
bulunmaktadır. Üçlü Kıbrıs Birliğimizin Malî 
portesi yaklaşık olarak 10 milyon liradır. 
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Bunun dışında Aralık 1963 ten beri devam 

eden Kıbrıs olayları dolayısiyle Millî Savunma 
Bütçesinden munzam olarak harcamaların top
lamı yüz milyon lirayı aşmıştır. 

Kore'de bir bölüğümüz vardır. Yıllık masra
fı 632 000 liradır. NATO Enfrastrüktür katılma 
payımız 21 milyon liradır. CENTO Andlaşması-
nın malî bir külfetti yoktur. Bu andlaşmanm ge
rektirdiği bâzı masraflar NATO giderlerinden 
tefrik edilmektedir. 

Buraya kadarki maruzatımla savunma hiz
metlerimizi, ana hatları ile belirtmiş bulunuyo
rum. Bu arada muhterem arkadaşlarımın bâzı 
sorularını da cevaplandırdığımı ümidetnıekteyim. 
Şimdi müsaadenizle bu maruzatım dışında kalan 
soruların cevaplarını arz ediyorum. 

Millî Savunma Bakanlığının program bütçe 
konusuna taallûk eden suali cevaplandırıyo
rum. : 

Bugünkü bütçe strükt'ürü, Millî Savunma 
Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının 
tasvibi ile gerçekleşmiş olup, program bütçeye 
doğru atılmış ciddî bir adımdır. Millî Savunma 
Bakanlığı, kanunlaşan bütçe strüktürii dışın
da maliyetlerin hesabına imkân veren çalışma
lar yapmaktadır. Bütçedeki her 'madde, kap
sadığı hizmetlerin çeşidine göre alt plânlara ay
rılmakta ve harcamalar buna göre hazırlanan 
bütçe masraf plânları ile takibedilm ektedir. 
Böylece hizmetlerin maliyetini tesbit mümkün 
olacaktır. Bu neticeyi kolaylıkla istihsal ede
cek muhasebe sisteminin değiştirilmesiyle ilgi
li çalışmalar da buna muvazi olarak devam et
mektedir. 

Yasama organına takdim edilen M. S. B. 
bütçesi, kanunların mahiyeti icabı geniş detay
lı tutulamamaktadır. Hizmet ve faaliyetlerimiz
le ilgili daha detaylı bilgiler Bakanlığımızda 
mevcuttur, sayın üye arkadaşlarım bu bilgile
ri istedikleri zaman Bakanlığımızdan alabilir
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meyanda bir 
noktayı daha arz etmek isterim ki, Millî Sa
vunma bütçelerinin mutlaka en ince teferruata 
kadar, detaylara kadar bütçede yer alması Mil
lî Savunma hizmetlerinin nâgâh zuhur hâdise
ler önünde gereken tedbirleri almasını önliyeee-
ğini de düşünmek ve bilhassa Millî Savunma 
bütçesine bugünkünden daha ziyade bir seyya-
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liyet vermek gerektiğini Kıbrıs hâdiseleri gös
termiş bulunmaktadır. Bunun için arkadaşları
mın daha fazla bu noktada imali fikretmeleri-
ni bilhassa rica ederim. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 
henüz Türkiye'ye tankın girmediği bir devirde 
meriyete girmiştir. Bugün dünya fezada do
laşmaktadır. Bu Mııhasebei Umumiye Kanunu 
ile Millî Savunma hizmetlerinin, her an zuhuru 
'muhtemel hâdiseler önünde ihtiyaçlara cevap 
veremiyeceğini takdir edersiniz. 

«Komptrolörlük teşkilâtının alt kademeler
de teşkili düşünülmekte midir?» Tahsisat ida
re eden ve emrinde nakit 'saymanlığı bulunan 
itâ amirlikleri 'kademesine 'kadar bu teşkilâtın 
kurulması üzerinde çalışmalarımız vardır. 
Komptrolörlük teşkilâtında görevlendirilecek 
personelin daimîliğini ve verimliliğini artırmak 
için komptrolörlük sınıfı üzerinde çalışmalar 
ilerlemektedir. Ve her sene muntazam kurslar
la mevcut personel yeni fikirlerle de olgunlaş-
tırılmaktadır. 

Mutf a'k sisteminde ıslahat meselesi : 
Birlikler mutfaklarının modern ve her tür

lü yemeği kısa zamanda pişiren üniteler haline 
getirilmesine Beş Yıllık Plân dâhilinde çalışıl
maktadır. Yemeklerde çeşit ve nefaset temini 
çalışmaları ile birlikte bölgeler özelliğine göre 
değişik yemek listesi verilmektedir. Bildiğiniz 
gibi besleme enstitümüz bu sahada ilmî çalış-
malariyle bu faaliyetlerimizi desteklemektedir. 

Teknik bakım ve onarım personelinin azal
masını önlemiyecek ne gibi tedbirler alınmak
tadır : 

Bunlardan subay ve astsubay statüsüne ta
bi olanlara bâzı haklar tanındığı gibi, yeni za
ruretler muvacehesinde de bu yolda gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır. İşçi kategorisinde 
bulunanlara da toplu sözleşmelerin getirdiği 
imkânlar sağlanmış bulunmaktadır. 

ARGE Başkanlığının faaliyeti : 
ARGE Başkanlığı 1964 yılında kendi mah

dut bütçesiyle insan gücü konusunda 11, hare
kât araştırması konusunda 5, genel kimya ko
nusunda 10, tekstil konusunda 3, akar yakıt 
konusunda 2, elektrik ve elektronik konusunda 
4, malzeme test konusunda 5, beslenme ve gıda 
araştırması konusunda 3 proje üzerinde çalış
mış ve bunları neticeye bağlamıştır. Halen elin-
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de aynı konularda 32 proje daha bulunmakta
dır. Bunların üzerinde de çalışmalar devam et
mektedir. Bu projelerden beslenme enstitüsü
nün yaptığı işlerin sağladığı tasarruf yılda 80 
milyon lira civarındadır. Ekmeğe bir madde 
ilâvesi suretiyle vitamince zenginleştirilmiş, 
bunun malî yükü ise ekmek başına sadece 6 san
tim olmuştur. Halbuki bu noksanlıktan doğan 
hastalıkların, süt, peynir, yumurta gibi tabiî gı
dalarla karşılanması halinde günde er başına 
50 - 60 kuruşluk, dolayısiyle yılda 80 milyon 
liralık fazla bir ödeme yapmak gerekecek idi. 
Yağlara ilâvesi mecburi tutulan A vitamini ile 
de birçok hastalıkların önüne geçilmiş, İzmir, 
Erzurum, Diyarbakır garnizonlarında yapılan 
son testlerle bu tedbirlerin yüksek neticeleri 
görülmüştür. Ordu beslenme enstitüsü ayrıca 
1960 yılında 990, 1961 de 1324, 1962 de 1330, 
1963 te 1445, 1965 te 1534 gıda analizi yapmış
tır. Elektronik lâboratu varlarda geliştirilmesi 
geçen hafta için ikmâl edilmiş bulunan 60 abo
nelik bir telefon santralının protokip imalâtı 
7 bin liraya malolmuştur. Muhabere anatamir 
fabrikasında seri imalâtına geçilecek olan bu 
santralların beheri beş bin liraya mâledilece'k-
tir. Hattızatında böyle bir «santralın ithâl fiya
tı 40 bin liradır. 

ARGE Tekstil lâboratuvarlannda, silâhlı 
'kuvvetlerin giyeceklerinin standart bir şekle 
konulması üzerindeki çalışmalar tamamlanmış
tır. Tesbit edilen evsafa göre, dokutturulan ku
maşlar ve numuneleri imâl ettirilen ayakkabı
lar ve er çorapları kıtalarda yaptırılacak tatbi
ki araştırmayı mütaakıben şartnamelere bağv-
lanıp orduya tamim edilecektir. ARGE Başkan
lığı, bunlardan başka karşılıklı silâhlar geliş
tirme teşkilâtından aşağıdaki projelerle, Anka
ra'da. Ahlatlıbel'de optik radyo rasathanesi kur
muştur. Titreşim telli gerilim ölçme aleti mey
dana getirme çalışmalarını deruhte etmiştir. 
Toprak stablizasyon etüdünü ikmâl etmiş ve 
NATO camiasında takdir görmüştür. Deniz 
Kuvvetleriyle müştereken yürütmekte olduğu 
Türk kara sularının ojinografik ölçmeler pro
jesi çok muvaffakiyetle yürüyen ve müspet ne
ticeler veren bir projedir. Son olarak da yeni 
ARGE binasının teknik cihazlarla teçhizi için 
aynı teşkilâttan .50 bin dolarlık yardım sağla
mıştır. Bu projelerle yurda naklen ve cihaz ola
rak giren döviz miktarı 2,5 milyon dolardır. 
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Ordudaki hukukî ve malî denetlemelerin 

yanında iktisadi denetlemelerin düşünülüp dü
şünülmediği sorulmuştur. Malî ve hukukî de
netlemelerin yanında iktisadi ve genel menej-
man denetlemeleri de yapılmak üzere Bakanlık 
özel müfettişlerinin, teşkilât, g'orev ve yetkile
ri yeniden düzenlenmiştir. 1965 yılından itiba
ren bu göreve alınacaklar özel bir seçime tabi 
tutulacak ve hizmetlerimizin daha rasyonel bir 
halde ifası için gerekli gayretler sarf olunacak
tır. 

îskân durumu ile ilgili suallere cevabım : 
Reorganizasyon plânlamasına uygun olarak 

tesbit olunan garnizonların ilk plânda projele
ri uygulanmak suretiyle modernize edilmeleri
ne ait program, bütçe imkânları nisbetinde tat
bik olunmaktadır. Barınak ve sığmak gibi ola
ğanüstü zamanlara uygulanmış olan iskân sis
temi, bugün için mevcut değildir. Bakanlığa 
tahsisli Hazine malı gayrimenkullerin envan
teri yapılmaktadır. Bu iş, 189 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak hizmet dışı kalan 
gayrimenkullerin satılması ve gelirlerinin de 
ordu iskân ihtiyaçlarına sarfı suretiyle yürü
tülmektedir. Ayrıca hizmete lüzumu kaknıyan-
lardan, şimdiye kadar muhtelif bakanlık ve te
şekküllere âmme hizmeti ihtiyaçları için 769 
bina ve bir milyon 694 bin küsur m2 arazi tah
sis olunmuştur. 

Lojmanlar : 
186 sayılı Kanun, gayelerine uygun olarak 

çoklukla, büyük merkezlerden uzak, hayat şart
ları iyi olmıyan yerlerde yapılmaktadır. Strate
jik bölgelerde yapılıp terk edilmiş lojmanlar 
hakkında bakanlığa intikal etmiş bir konu bi
linmemektedir. Bu husus tetkik olunacaktır. 
Hudut bölgelerindeki lojman ihtiyacına öncelik 
verilmektedir. 1961 - 1963 yıllarında alman 128 
milyon lira ile 2 873 daire hizmete açılmıştır. 
1964 te 606 daire inşaatına 'başlanılmış, 1965 yı
lında ise 300 dairenin inşaatı plânlanmıştır. 
Bunların büyük kısmı mahrumiyet bölgelerin
de ve sınırlara yakın yerlerde yapılmaktadır. 

Deniz Kuvvetlerine bağlı tersanelerin âtıl 
kapasitesinden istifade mevzuu : 

Deniz Kuvvetlerimize bağlı tersanelerin, ez
cümle Gölcük ve Taş'kıza'k fabrikalarının âtıl 
kapasitelerinden memleket ekonomisinde fayda
lanma isteği her şeyden evvel bir bütçe ve im-
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kân 'meselesidir. Deniz Kuvvetleri Komutanlı
ğı, her türlü bütçe imkânsız]ığma rağmen ka
pasiteyi azami hadde çıkarmak »avreti içinde
dir. Âtıl kapasiteyi faaliyete geçirecek ve ve
rimli hale getirece'k olan işletme tonları, hu 
meyanda 7o56 sayılı Kanunla tesis olunan mü-
tedavil sermaye mevzuatını daha faydalı hale 
getirmek için çalışmalara başlanmıştır. Değişik
likle!-, bir kanun teklifi halinde yakında huzu
runuza getirilecektir. Aynı zamanda bütçe im
kânları artırılmak suretiyle işçi ve tekniker sa
yısını bugünkünün üç inişline çıkarmak ve bu
na muvazi sosyal tesisler kurmak lâzımdır ki, 
malî fiua usuna n bu şekilde büyük bir rakama 
baliğ olacak. 

Gülhane Tıp Akademisi İnşaatı : Müteah
hit nam ve hesabına 196.'> yılında ihale edilen 
(lülhane birinci kısım inşaatı ile 1904 yılında 
ihale edilen ikinci kısım inşaatı en iyi şekilde 
yürütülmekte olup, müteahhitlerin bugüne ka
darla hizmetlerinden memnun bulunmaktayız. 

As'keriik sürelerinde kısaltma meselesi: 
1970 yılına kadar er kaynaklarının durumu 
efektifin üstüne çı'kınıyaca'ktır. 1966 yılından 
itibaren artacağı bilinen kaynaklar ancak 1970 
yılına, kadar ihtiyacı karşılayabilecektir. Daha 
sonrası için tedbirlerin düşünüldüğünü yuka
rıda arz etmiştim. 

iter üç 'kuvvete ait satmalına, ve muayene 
heyetlerinin bakanlı'kta birleştirilmesi meselesi: 
Bu husus Genelkurmay Başkanlığınca uygun 
bulunmuş ve çalışmaya girişilmiştir. Bâzı böl
gelere le'ki çeşitli kuvvetlere ait satmalına ve 
muayene heyetlerinin birleştirilmesi 'karar al
tına alınmıştır. Ye ilk tatbikatı da İzmir'de baş
lamış bulunmaktadır. 

Donanma Cemiyeti ve Ma kin a Kimya En
düstrisi Kurumu mevzuları : 

Donanma Cemiyetinin yeniden ihyası konu
su üzerinde Bakanlığımızda çalışmalar başla
mıştır. Medenî Kanun ve Cemiyetler Kanunu 
dışında özel bir kanunla kuru İması düşünülen 
Donanma, Cemiyetine, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
kaçınılmaz bir rüknü olan Donanmamızı, millî 
bütçeden ayrı olarak takviye görevi verilecek
tir. Bu suretle çok pahalı olan Deniz Kuvvet
lerine, kadirşinas Türk Milleti doğrudan doğ
ruya yardım edebilme imkânını bulacaktır. Ma
kimi Kimya Kurumunun durumu ve millî- •sa

vunma hizmetlerine yeniden devri üzerinde 
incelemeler, bakanlığın içinde başlamış bulun
duğu çalışmalara dâhildir. 

Sefer stokları durumundan duyulan endişe: 
Millî Güvenlik Kurulunun son 'kararma göre, 
1965 yılından itibaren her yıl bütçemize sefer 
stokları için 212 milyon lira konulması gerek
mektedir. Ancak, 1965 teklifimize bu ına'ksatla 
bir ödenek 'konulanlamıştır." 1965 bütçe teklifi-
mizdeki 14,5 milyon liralık sefer sto'ku tahsi
satı, giyim - kuşam ihtiyacının karşılanması anıa-
ciyle alman ayrı 'bir 'karara dayanmaktadır. 

Kski Muharipler ve diğer teşekküller : Ks-
ki Muharipler Cemiyetinin ordu ile ilişikleri ar
tırılmaktadır. Bu maksatla bütçeden ödenek 
ayrılmakta ve gereken, yardım yapılmaktadır. 
Maalesef Türkiye'mizde es'ki muharipler, malûl 
gaziler, dul ve yetimler, inkılâp emekli 'subay
ları gibi ordudan ayrılan personelin, teferruat 
kabilinden aralarındaki ihtilâfla, bu teşekkülle
ri ayrı ayrı muhafaza ettikleri görülmektedir. 
Bunlar birleşir, bir teşekkül haline gelir ise, bi
zim ele bakanlıkta bir masayı onların sosyal hiz
metlerine dâinia tahsise amade olacağımız tabiî
dir. 

Yedek" subaylarla ilgilenme ' meselesi : Bu 
mesele elbette matahın gelecekteki savunması 
ıba'kımm'dan yeni as'kerî bilgilerle irtibatlarını 
'muhafaza, aydınlatmak için Zaruridir. Ama 
esefle söyliyeyim ki, yedek subaylarını iz bir te
şekkül halinde organize değildirler. Bir cemi
yet 'kurdukları ta'kdirde kendilerine aydınlatıcı 
gereken yardımı yapmaya bakanlığımız amade
dir. 

Muhrip iuşaası meselesi: 196:) - 1964 bütçe 
müzakerelerinin Karma Bütçe Komisyonunda 
yapılması sırasında, seyyar deniz birliklerinin 
yetersizliği taraflından belirtilmiş ve bu mev
zuda, Amerikan yardımının işletilmesi ve baş'ka 
dış kaynaklar temini mümkün olamazsa, millî 
kaynaklardan özel 'bir kanuna raptetmek üze
re bir kanunun, hususi bir 'kanunun büyük mec
lislere getirileceği ve böylece millî ek bütçe ile 
seyyar deniz birliği tedarikine tevessül edilece
ği arz edilmişti. Biz Bakanlık olarak bugünkü 
durum muvacehesinde bu bütçemizi muhafaza 
etmekteyiz. 

Hükümetçe Deniz Kuvvetlerinin genişleme
sinde Hükümetin ilgilenmediği yolundaki Sa-
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yırı Kifat Özdeşin mütalâasına katılmanla im
kân yoktur. Pek yekinen «bilirler ki, iki yıllık 
Alman yardımı Hükümetin bir uzvu sıfatiyle 
benim dahilî çalışmalarımla meydana gelmiş ve 
bunun içindeki 'büyük bir parça deniz kuvvet-
1 eıine ayrılan hücumbotlar olarak meydana gel
miş bulunmaktadır. 

Askerî Sağlık Personeli, tazminat meselesi : 
Sağlık Bakanlığının ihdas ettiği sosyalizasyon 
bölgesinde görevli personel ve bunun dışında 
birtakım sağlık hizmetlerinde bulunanlara veri
len tazminat memleket içinde resmî sektörün 
sağlık personelinin bir yerden diğer yere kay
masına sebebolmaktadır. Bununla da kalmamak-
tadııv yurt dışındaki yüksek ücretler, yurt için
den de yurt dışına "birçok sağlık personelinin 
kaçmasına âmil olmaktadır. Bu durum, Silâhlı 
Kuvvetler sağlık tesislerinde hissedilir bir boş
luk meydana getirmiş ve uzun ('alışmalardan 
sonra sağlık personeline- tazminat verilmesi "mev
zuu üzerinde hazırlanan- rapor tekemmül etmiş, 
önümüzdeki Şubat ayında Askerî Şûradan ge
çirilerek kanun teklifi şeklinde Bakanlar Kuru
luna getirilecektir. 

Bundan birkaç gün evvel de - henüz Senato 
rıızname'sine gelmediğini zannediyorum - hemşi
relere ait bir kadro kanunu ile de hemşirelerin 
durumu mehma emken tasrih edilmiş bulunmak
tadır. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Ordu Pazar
larının faaliyetleri : 

.Muhterem arkadaşlarım, buradaki resmî be
yana dokunmadan evvel şunu arz etmek iste
rim ki. Ordu Yardımlaşma -Kurumunun her han
gi bir anonim şirketten farkı yoktur. Şu itibar
la farkı yoktur; bu teşekkülün kurucuları fil
imi âzası bulunan askerî personel, maaşların
dan yüzde 10 vermek suretiyle bu sermaye-te
rakümünü tesis etmişler, birtakım teşebbüslere 
girmişler ve bunları realize etmektedirler. Ya
ni bu teşekkülün kâr ve zararı kendilerine ait 
bulunmaktadır. Bu teşekkülün bilcümle icraa
tına ait direktif kararları, icra kararları yine 
kendilerinin biı- heyeti umumiyesi ile bir de 
idare meclisi şeklinde seçtikleri organları mari
fetiyle yürütülmektedir. Bendenizin (buradaki 
rolüm, sembolik bir başkanlıktan ibarettir. Mil
lî Savunma. Bakanlığı Teşkilât kanunu veya 
her hangi bir kanun bu teşekkül üzerinde bizi 
müessir kılamaz ve kılması da doğru olamaz. 

Ordu pazarları, Ordu Yardımlaşma Kurulunun 
teşkil. ettiği kurumlardan bilişidir. Bilindiği 
üzere Ordu Yardımlaşma Kurumu özel hukuk 
kurallarını izliyen bir sosyal sigorta 'müessese
sidir. Bakanlığımız bütçesi ile ilgili olmıyan bu 
özel teşebbüs faaliyetlerinin burada görüşül
mesi usulden olmamasına rağmen bâzı hususla
rı arz etmekte fayda görmekteyim. Ordu pazar
ları, memleketin askeri personelinin kesif ola
rak bulunduğu bölgelerde özel faktörlere ve 
kendilerinin Genel Kurul kararlarına, göre açıl
maktadır. Maliyet ve satış fiyatlarının piyasa 
fiyatlarına göre değişmesi tabiîdir. Bu faaliyet
leri de. kendilerinin murakalbesi altındadır. Or
du Yardımlaşma Kurumu, Yıllık programlara 
ve kalkınma plânında öngörülen projelere ya
tınım. yapmaktadır. Heyeti Umumiye kararı da 
bu şekilde yatırım yapmayı tesbit etmiş bulun
maktadır. Sıkışık bir belediye veya özel teşeb
büsün kalkındırılması için her hangi bir yar
dım yapıldığından ınalûmattar değilim. 1964 
yılında programlanan yatırımlar tamamlanmış 
•bulunmaktadır. .Yolsuz yatırım veya yolsuz bir 
muameleye muttali olan arkadaşım varsa lüt
fen bildirirler, ımadde tâyin ederek, ordu yar
dımlaşmaya tahkikini ve gereğinin yapılması
nı rica ederim. 

Aziz arkadaşlarım, Millî Savunma bütçesi 
üzerinde bizim önümüzdeki yıllardaki faaliyet
lerimize ışık tutacak mütalâalarınızı hürmetle 
ve bugüne kadar da iştiyakla dinlemiş bulunu
yorum. Bilebildiğim kadar ve dilimin döndüğü 
kadar da arzı cevabetmiş oluyorum. Bizim büt
çemizle, bizim meselelerimizle ne kadar çok 
meşgul olursanız, biz bununla ancak daha kuv
vetli oluruz, daha isabetli karar alırız, daha 
isabetli icraat yaparız. Bu bakımdan yüksek 
alâkanıza, teveccühünüze ve izhar buyurduğu
nuz itimada Türk Silâhlı Kuvvetleri adına min
net ve şükranla mukabele etmek isterim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞIKAX — Sayın Bakan; Ibir soru var 

elendim. Sayın Rıfat Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ka-

'bil.iye-ti Bedeniye 'Talimatnamesi uzun zaman
dan 'beri değişmedi. Fen ilerledi, tıp ilerledi. 
Vaktiyle çürük çıkan insanlar ameliyatla piek-
âlâ, vazifelerine devanı edecek durunıa geldi
ler. Acaiba ıbu 'Taliim.altnam'enan bu ana kadar 
ele alınmamasının tfetbeibi nedir"? 
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İkinci s'oru; ordumuz teknik ve -taktik ol- I 

mak üzere iki sınıfta teşekkül etmiştir. Tak- I 
tik sınıfı Harb Akademisi olmasına rağmen I 
teknik sınıf için hir iknual akademisi şteklin- I 
de hir sınıf teessüsü düşünülüylor mu, düşünül- I 
müyor mu? I 

Üçüncü sorum : Türk Silahlı Kuvvetleri
nin reorganizasyonu düşünülmekte midir? I 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMİ 
SANCAR (Devamla) —• 'Geriden ileriye doğru I 
arzı cevap 'edeyim. Türk Silâhlı Kuvvetle
rinde kül halinde reior'ganizıasyton m'evcut de- I 
ğikliı*. Esas olarak Ibaığlanlmış reıorganizasyo-
nun devam ettiği Ibir 'hakikattir. Bununla il-
Igili beyanatımda mâruzâtım olmuştur. 

Harh akademelerine mütenazır te&nik sa
hada Ibir akademi düışünülmem-ektedir (henüz. 

Sivil sektörden ve yedek subayda yetişen 
personelden ve Ibk'zat yetiştirdiğimiz teknik 
personelden şimdilik (bunu karşılayama
maktayız. 

Kabiliyeti Bedeniye Nizamnamesi Gülhane I 
Askerî Tıp Akademisi Profesörler Kurulunda 
incelenmektedir ve günün icaplarına göre in-
t'ilbakı sağlanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Talbiî Üye) — Sayın 
Bakanın 'bir noktayı açıklaimasmı istirham 
edeceğim. Tam tetkik edemedim; yalnız, Kara 
Kuvvetleri neşriyatı meyanında bir 'emir
name bir özel mahiyette olan emirname 
mi - tam mahiyetini bilmiyorum - ne var
mış. 'Bunda, Devletçe, Hükümetçe, milletçe 
iftihar ettiğimiz ve sevdiğimiz Anayasanın 
kişilere ve zümrelere tanıdığı insan İnakları 
ve hukukunun ibâzı maddelerini ç-ok serti ifa
delerle yeren 'birtakım ifadelerin mevcudol-
duğu söyleniyor. Böyle (bir 'emirnameden 'ha
beriniz var mı? Varsa düşünceniz nedir. Yoksa 
'bunr, 'bir s-oru •müessesesi haline getirmek için 
hu kısmı bildirmenizi istifham edeceğim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ 
SANCAR (Devamla) — Böyle Ibir neşriyat 
Ibendenizin eline geçmiş değildir. Böyle Ibir I 
neşriyat varsa derhal alâkalanacağım. Ana
yasanın tesis ettiği ımüesseselerin şu veya 
Ibu şekilde 'münakaşasını tecviz etmiyeeeğîmi } 
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taıkdir edersiniz. Bununla da sureti mahsusa-
da alâkadar olacağım. 

BAŞKAN —• Sayın Ziya Aynm. 
ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Ba

kan; Kars ilinin Rusya ile 500 km. yakın (bir 
'hudut vardır. Bu dudut mıntakasında İbâzı 
köylülerin Araş nelhriıiin tam kıyısına kadar 
tapulu arazileri vardır. Hallbuki; hu sene ge
zilerimizde 'bâzı hudut karakollarının vatan
daşların fou arazilerini sürüp ekmelerine mâni 
lokluklarım müşahede ettik. Anayasanın mül
kiyet hakkıma ve vatandaşın hürriyetinin kı
sıtlanması hakımmdan hattâ İbâzı karakol 
kumandanları Ibu vatandaşların tarlalarını 
muayyen saatte ekmeye ve Ibakmaya gönder
diklerini 'bizzat müşahade ettik. Bundam 'bakan
lığın halberi var mıdır? Muhakkak ki, hudut 
muhafazası 'bakımından lüzumludur. Diğer ta
raftan hukuk Devleti 'olduğumuza göre aeaiba 
'oradaki arazinin istimlâk edilerek sınırın çi-
çilm'esi ve 'bunlara yerine Hazin'e arazisi veril
mek suretiyle vatandaşların Vouradan uzaklaş
tırılması düşünülüyor mu? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI iLHAMÎ 
SANCAR (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, askerî karakol ve sair müessese, birlik ve
ya garnizonların bulundukları sahalarda, bun
ların vatandaşlarla bir ihtilâfı olamıyaoağı dü
şünülemez. Bir üç kişilik -aile içerisinde) bile 
ihtilâf eksik değildir. Bunlar gayrimenkul ile 
vatandaş arasındaki mülkiyet rabıtasının bir 
mesnede sahilbolmamasmdan, istimlâk işlerinin 
sürüncemede kalmasından ve bâzı suitefehhüm-
lerle karşı karşıya gelmeleri ve hâdiselere sebe-
Ibiyet vermeleri gibi hallerdir. Bizde asfcerî 
emniyet sahası gibi bâzı sahalara, «Efendim, 
bu hâli sahalar niye ekilmez?» denir. Efendim, 
onun takdiri sana ait değil. Bunun için ekil
mez. Bu gibi haller olmaktadır. Ama bunların 
içinde İstimlâk kanunlarına ve mevcut mevzu
ata aykırı olduğuna halber aldığım her mesele
yi ıbizzat takilbetmekteyim. Ve onu izaleye çalış
maktayım. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Özdilek. 
PAHRÎ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın 

Bakan; sözlerim bir temenni mahiyetindedir 
»ama 'bir soru şeklini de ihtiva edebilir. Yarım 
mıi'lyoııa yakın ordu mevcudunun beher ferdi
nin ıgünde! 10 ıgram ekmek artır/ması halinde 
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bmıra mevcudu günde beş tona, senede 1 800 
tona yükselebilir. 90 randımanlı un üzerinden 
hesaparsak bunun ikibin tonu mütecaviz buğ
day olduğu görülür. 750 gram üzerinden er
lere vermekte olduğunuz ekmek miktarının 
azalblmasiyle bu israfa mâni olmak mümkün 
olabilir mi? Benim bu teklifim Millî Müdafaa 
Bütçesine 1,5 milyon liralık bir tasarruf sağ-
lıyacaktır. Bu husufta ne düşünülmektedir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 
SANCAR (Devamla) — Hiç şüphesiz bir ömür 
boyu tecrübenizin mahsulü olan bu mütalâanız
dan gereği sakilde faydalanacağız. Esasen fil-
hal yer yer bâzı büyük birlik merkezlerinde 
bu türlü deneme çalışmaları yapılmaktadır. Bü
yük parça halinde vermenin israfı teabit edil
miş, şimdi küçük parça halinde ekmek yapa
rak, ekmek tevziinde bir tasarruf sağlanmış bu
lunulmaktadır. Randıman yolunda da deneme
lere girişilmiş bulunmaktadır. Ümidediyorum ki, 
•lası zamanda bundan bir netice alacağız. 

BAŞKAN — Sayın Enver Işıklar. 
ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Nükleer si

lâhlarla, kimya ve biyolojik harb silâhları, bu 
silâhların seMk ve idaresi, tesirleri ve bunlara 
karşı korunma mevzularında birçok talimatna
me, talimname, kitap ve broşür mevcuttur. Tak
tik ve teknik birçok bilgileri ihtiva eden bu 
neşriyatı hakkiyle kavramak, bu silâhlara kar
şı savunmamızı ve Silâhlı Kuvvetler personeli
nin öğretim verimini arttırmak için özel bir 
sınıf teşkili düşünülmekte midir? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAM t 
SANCAK (Devanda) — Böyle bir soru ile ilk 
defa karşılaşıyorum. Bunun üzerinde bir çalış
ma olup olmadığını bilmiyorum. Onun için bir 
şey söyliyecek durumda değilim. Mamaafih ilgi
leneceğim. Lüzum, görürse Genelkurmay üzerin
de durur. Belki de bir çalışma mevcuttur. 

ENVER IŞIKLAR (Samrjun) - delecekte 
Kıbrıs olayları ve buna benzer bir harekette 
anfibik hareket edem birliklerle süratle netice 
alınmaktadır. Bir an evvel bunların teşkili düşü
nülmekte midir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 
SANCAR (Devamla) — Bu soruya cevap ver
mekte lıeni mazur görmenizi rica ederim. Yal
nız gelişecek kötü ihtimaller karşısında her türlü 
mukabil tedbirlerimizin hazır olduğunu ve her 
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an tatbika da • amade bulunduğumuzu ifade et
mekle yetineceğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa İnceoğlu suali
nizi sorunuz. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Efendim, Jandarma Teşkilâtına 
Kara Kuvvetlerinden kâfi miktarda er temin 
edilmediği söylenmektedir. Jandarma Teşkilâtı
nın zayıf olduğu da malûmdur. Acaba Sayın 
Bakan Jandarma Teşkilâtının kuvvetlenmesi ba
kımından daha fazla er tertibine imkân görürler 
mi, görmezler mi, sualimin birincisi bu. 

İkincisi; Millî Savunma Bakanlığına bu sene 
içinde telefonları için havai hat teli nereden ve 
ne miktarda temin edilebilmiştir?.. Bunu rica 
ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 
SANCAR (Devamla) — Şimdi muhterem arka
daşım ikinci sualini lütfen yazılı sual şeklinde 
takdim ederlerse, inceler kendilerine gereken ma
lûmatı arz ederim. 

1 nci suallerine gelince, jandarma mevzuu 
takdir edersiniz ki, benim mevzuum değil, İçiş
leri Bakanlığının mevzuudur. Yalnız şu son iki 
sene içinde, jandarmayı, subay ve er olarak üç 
sene evveline nazaran iki misli takviye etmiş du
rumdayız ve Jandarmc Genel Komutanlığı böyle 
bir ihtiyacı bize i'ilhal bildirmiş değildir. Böyle 
bir şey olsa elbette gereken tatminkâr cevap ve
rilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Ersü sorunuz. 
VEHBİ ERSü (Tabiî Üye) — Sayın Baka

nım; Silâhlı Kuvvetlerin akaryakıt ihtiyaçlarının 
temini bir kararname ile Petrol Ofise verilmiştir. 
Silâhlı Kuvvetler kendi bünyesinde bu tedariki 
yapabilirler mi? Ve 80 milyon lira civarında Si
lâhlı Kuvvetlere bir masraf yüklendiği halbuki 
23 milyon lira ile bunun temin edilebileceği söy
lentisi vardır. Bu hususta düşüncenizi rica edi
yorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ 
SANCAR (Devambı) — Sayın Ersü, Silâhlı 
Kuvvetlerin akaryakıt ihtiyaçları Petrol Ofisine 
bağlı ANT Dairesi Reisliği dediğimiz bir daire 
vasıtasıyle t.unin edilmektedir. Bu mülga Millî 
Korunma Kanununa dayanan 1029 sayılı Karar
nameye müsteniden kurulmuş bir teşekküldür. 
Bu, «ton - kilometre» hesabiyle bizden hizmet 
karşılığı masraf almaktadır. Ve tesis masrafları 
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Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden verilmiş
tir. Tesisle ilgili yeni masraf zuhurunda da yine 
verilmektedir. Bu müessese uzun müddet başı 
boşluk içinde kalmış ve bir derbederlik içinde 
bulunmuştur. Gördük ki, yönetmelik masrafı ve
ren madde, eşyayı veren Millî Savunma Bakan
lığını bu müesseesyi teftişle yetkili kılmıştır. 
Bunun üzerine bu müesseseyi aşağı yukarı altı 
aydan beri teftişe tâbi tuttuk, raporları aldık. 
Şimdi kendileriyle müştereken bir çalışma için
deyiz. Bunların geniş, teknik kadroları var, uçak
ları var, diğer araçları var ve bütün bu hizmet
ler bize aittir, bütün bu malzeme bize aittir. Bu 
itibarla bu dairenin bize, ikmal Koordinasyon 
Dairesine bağlanmasının, Petrol Ofise bağlı bu
lunmasından daha faydalı olacağı kanaatini ilk 
intibaım olarak arz etmek isterim. Bu tatbikat 
neye müncer olacak, teknisyenlerin mütalâası ne 
olacak, henüz o neticeye gelmiş değiliz Devamlı 
toplantılar yapmaktayız. 

BAŞKAN 
Durul. 

A. P. Grupu adına Sayın Emin 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET EMlN 
DURUL (Denizli) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; Millî Savunma Bakanının vermiş ol
duğu geniş, etraflı ve olumlu izahatlarından do
layı kendilerine huzurunuzda teşekkür etmeyi 
bir borç bilirim. Ancak şu hususu bir kere daha 
beyan etmekten ve temenni etmekten kendimizi 
alamıyoruz. Bu da, her ne pahasına olursa ol
sun her çeşit alınacak tedbirlerle, kanunlarla 
Silâhlı Kuvvetlerimizin bugünkü bütçesinden 
kurtarılarak, bir an önce gelişme bütçesine kavuş
turulmasıdır. Bu hususta Hükümet çapında, vc-
yahutta Yüksek Meclislere getirilecek kanunlar 
hususunda her bakımdan müzahir olacağımızı be
yan eder, bir defa daha aziz Türk Silâhlı Kuv
vetlerimize selâm ve saygılarımızı tekrarlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN •— Son söz Sayın Rifat özdeş'in-
dir. 

RIFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Muhterem se
natörler, muhterem misafirler Sayın Millî Sa
vunma Bakanımızı zevkle dinledik. Silâh arkada-
daşlarımızm ve Millî Savunma Bakanlığının me
sailerinden göğsümüz kabardı. Ama, benini bu
rada sarahaten milletimize, milletin temsilcisi 
olan sizler vasıtasiyle intikal ettirmek istediğim 
nokta; Türkiye'nin bir deniz kuvvetine sahibolup 
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olmıyacağı keyfiyetinin kati surette karar altı
na alınması ve bunun icabının yapılıp yapılma
masının tavazzuh etmesidir. Bu temennimi bir 
defa daha açık ve acı hakikatiyle arz etmek mec
buriyetini duydum. Donanma cemiyetinin teşkili 
hususundaki Sayın Bakanın Vekâletinde olan 
mesailerinden dolayı gerek arkadaşlarım namına, 
gerek eski bir denizci olarak kendi adıma arzı 
şükran ederim. Yalnız şunu unutmamalıdır ki, 
1918 e kadar olan devre sırasında cemi üniteleri 
ve bu ünitelere eklenen yeni cihazlar dolayısiyle 
Türkiye'mizin, halkımızın ekonomik durumu do-
lavısiyle, varılmak istenilen hedef için tam bir 
şifa vasıtasında olacağı kanaatinde değilim. Do
nanma cemiyeti, memlekete denizci zihniyetini, 
denizci düşünmesini temin edecek ve bir miktar 
yardım edildiği takdirde deniz meslekine girecek 
olanları teşvik edecektir. Bundan dolayı çok gü
zel bir teşebbüstür. Ama, arz ettiğim veçhile de
niz kuvvetinin lüzumu veya ademi lüzumu hak
kında bir karara varıldıktan sonra bu ancak 
Emin Dural arkadaşımızın söylediği gibi Millî 
Savunma bütçelerinin bir idame bütçesi değil 
bir yatırım bütçesi haline getirilmesi hususundaki 
isteklerin can ve gönülden yerine getirilmesi ile 
mümkün olacaktır. 

Bu arada Sayın Millî Savunma Bakanından 
bir istirhamım var; bütçenin umumi konuşulması 
esnasında zaman zaman burada Maliye Bakanı
mızın bütçelerde sene esnasında yapılan tasar
ruf emirlerinin yatırımlara tesir etmediği, ancak 
bunların cari masraflardan yapıldığı hakkındaki 
birtakım beyanatına şahidoldum. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz Kocaeli Se
natörüyüm. Ve dolayısiyle Gölcük'ün içinde doğ
muş, büyümüş bir insanım. Bu sefer gittiğim za
man Gölcük'ün Deniz fabrikasında işçi noksanı 
olduğunu ve birçok işçi müracaat ettiği halde 
Başbakanlık emri üzerine Marta kadar :şçi 
alınmaması kararının mevcudolduğunıı öğrendim. 
işte bu, Sayın Bakanın bize müjdelediği 1965 so
nesi sonuna kadar 35 geminin bitirileceği tarzın
daki yatırım ve imalât programının aksamasına 
saik olan unsurlardan birisidir. Bundan dolayı 
Sayın Bakandan istirhamım, bütçe tasarrufları 
geldiği zaman hiç olmazsa zaten kıt kanaat, ancak 
ihtiyaca kâfi gelen Millî Savunma bütçesinden ka
tiyen tasarruf yapmama hususunda direnmesini 
ve bunda âzami mukavemet göstermesini istir-
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ham ediyorum. Eminim ki bu istirhamımız da 
can ve gönülden ifa edilecektir. Bu bütçenin tek
rar bu camiaya, içinde büyüdüğüm, askerlik oca
ğım olan bu camiaya ve Millî Savunma Bakanlı
ğına hayırlı olmasını, kendi namıma ve arka
daşlarım namına temenni eder, yeni senenin in
şallah daha hayırlı neticeye ulaşacağını ve Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinin bu memlekete 
çok şeyler getireceğini temenni eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı bütçe
sinin tümün üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bö
lümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 423 419 006 
BAŞKAN — Kabul eden
ler..... Etmiyenler Kabul-
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1199 830 294 
BAŞKAN — Kabul eden
ler Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 14 321 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 261 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 39 866 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21:000 Etüt ve proje giderleri 200 001 

BAŞKAN — Kabul eden
ler Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 213 788 001 
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BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Bütçe teklifinin 22.711 nci «yapı, tesis 

ve büyük onarım giderleri» maddesinde bulunan 
29 800 000 liralık ödenek geçen yıla nazaran 
19 498 000 lira noksandır. 

2. Bu durum, 1965 malî yılı subay ve astsu
bay lojman inşaatında geçen yıla oranla bir azal
ma olacağını göstermektedir. 

3. Diğer taraftan, 32.100 neü «kamulaştırma 
ve satınalmalar» maddesinde yer alan 18 764 000 
liranın 4 000 000 lirası, subay ve astsubay loj
manları için yapılacak kamulaştırma ve satmal-
malara aittir. 

Bakanlığın kendi yer ve teknik imkânları ile 
inşaatın fiilen yaptırılması subay ve astsubay loj
manlarının daha ucuza maledilmesini sağlıyaeak-
tır. 

Bu itibarla, 32.100 ncü «kamulaştırma ve sa
tınalmalar» maddesine lojman inşaatı için konu
lan 4 000 000 liradan 3 500 000 lirasının 
22.711 nci «yapı tesis ve büyük onarım giderle
ri» maddesine aktarılmasını arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muzaffer Alankuş 

BAŞKAN — Komisyon? 

KARMA BÜTÇE PLAN KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KEMAL OKYAY (Kars Milletvekili) 
— Sayın Başkan, iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ 
SANCAR (İstanbul Milletvekili) — İştirak edi
yoruz". 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul veçhilen, 32.000 bölümden 3 milyon 500 bin, 
lira tenzil edilerek 22.000 bölüme ilâvesi suretiy
le.. 

22.000 bölümü tekrar okuyoruz. 

B. Lira 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 217 288 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 
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B. Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 31 067 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler Etmiyenler Kabul 
edilmişti:'. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

B. Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 17 264 000 

BAŞKAN — Bu bölüm 22.000 bölüme nakle
dilen 3 500 030 lira dolayısiyle 17 264 000 liraya 
tenezzül etmiştir. 

Kabul edenler Etmiyen
ler Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
34.000 Malî tranferler 25 330 000 

BAŞKAN — Kabul eden
le- Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal Tranferler 754 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 080 OG0 
BAŞKAN — Kabul eden
le:' Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi bir takrir vardır., onu 
ıttılaınıza arz ediyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
En büyük millî varlığımız olan şerefli Türk 

Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına yüksek Sena
tomuzun başarı dilekleri ile selâm ve muhabbet
lerinin ulaştırılmasını dileriz. 

Millî Birlik Grupu C. II. P. Adına 
adına Tabiî Üye Kars 

Fahri özdilek Mehmet Hazer 
A. P. Adına Y. T. P. Adına 

Adana Sivas 
M. Nuri Âdemoğlu Hulusi Söylemezoğlu 

Sosyal D. P. Adına Millet Partisi Adına 
Tabiî Üye Ankara 
Sıtkı Ulay Mansur Ulusoy 
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C. K. M. P. Adına 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kayseri 
Enver Kök Suad Hayri Ürgüplü 

Kontenjan Grupu Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Takrir gereği Başkanlık Diva
nınca yerine getirilecektir. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi kabul edil
miş! L*. 

1965 Millî Savunma bütçesinin Türk Milleti-
no, Şanlı Türk Ordusuna ve bütün mensupla
rına hayırlı ve uğurlu olmasını Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanı adına dileriz. (Sü
rekli alkışlar) 

G — İçişleri Bakanlığı bütçesi : 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı bütçesi üze
rinde grupları ve şahısları adına söz alan arka
daşların isimlerini arz ediyorum. Söz almıyan 
grupların sözcülerini bildirmelerini rica ederim. 

içişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Haldun Menteşe-
oğlu. C. II. P. Grupu adına Sayın Eşref Ay
han. 

Şahısları adına Mehmet Ali Demir, Cemal 
Tarlan, Ziya Ayrım. Saim Sarıgöllü, Fehmi 
Alpaslan, Akif Eyidoğan, Hasan Kangal, Ali 
Rıza Ulusman, Mustafa Yılmaz înceoğlu, Feh
mi Baysoy, Sadık Artukmaç, Akif Tekin, Ek
rem Özden, 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Saym Başkan, 
İçişleri Bakanlığı bütçesi ikiye ayrılmaktadır. 
Birincisi İçişleri Bakanlığının kendi bünyesi, 
ikincisi Emniyet ve Jandarma teşkilâtlarıdır. 
Grup adına iki kişi konuşacağız. Haldun Men-
tcşeoğlu arkadaşım İçişleri Bakanlığı bütçesi 
hakkında konuşmasını bitirdikten sonra sözü
nü kesecek ve bendeniz Emniyet ve Jandarma 
hakkında konuşacağım. Biz grup olarak böyle 
karar aldık. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 61 nci maddesi, 
grup adına konuşma yapıldıktan sonra, tekrar 
aynı grup adına söz alındığından; diğer grup 
teşekküllerinin konuşmalarını ikmal ettikten son
ra söz verileceği mesabesindedir. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Muhterem Baş
kan, grup adma konuşan arkadaşın vazifesi 

— 394 — 



C. Senatosu B : 32 
bitmiyor, bir devamı oluyor, yalnız şahıslar 
değişiyor. Mesele bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Peki efendim. İçişleri bütçesi 
üzerindeki müzakereye başlıyoruz. İlk söz, Ada
let Partisi G-rupu adına Sayın Haldun Mente-
şeöğiıı'mnkkır. Buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA HAL
DUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan Bakanlık erkânı değerli arka-
daşlumm, 

içişleri Bakanlığının 1965 yılı bütçesi üze
rinde görüş, tenkid ve dileklerimizi arz etme
den evvel, Adalet Partisi Grupu adına, Yüce 
Heyetinizi Saygılarla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasaya dayanan temel haklarımızın ko

runması, toplum hayatımızın huzur ve güven
liği, mahallî idare kademelerinin gelişim ve 
kalkınması, memur hizmetlerinin kalitesi ve ni
hayet Hükümet ve halk münasebetlerinin hu
kuk kuralları çerçevesi içinde yürütülmesi gibi 
Devlet kişiiiğ'lnin temel hizmetlerinden sorumlu 
bulunan içışieri Bakanlığının önemi açıkça or
tadadır. 

Hâl böyle olunca, bütçelerin bu gerçeği has
sasiyetle de dikkate alan bir zihniyetin eşiğin
de hazırlanması gerekmektedir. 

Çünkü Hükümet idaresinde başarı, kamu 
hizmetlerinin verimini ifa ve temposunu andı
ran bir organizasyon ve mâkûl teklifine bağ
lanmakla mümkündür. Bu amaçla ulaşmanın 
Büyük faktörlerinden biri de bütçelerin getir
diği malî imkânlardır. 

Halbuki, bugün huzurunuzda müzakeresi 
yapılacak olan 1965 yılı bütçesi bundan evvel
ki bütçeler gibi kifayetsizdir. Bu yetersizliğin 
nedenlerine kısaca dokunmak isteriz. 

Hemen ifade edeyim id, bir Hükümetin plân
lama dairesinin plâna ve programa ibağiama-
dığı tek Bakanlık İçişleridir. Bunun içindir ki, 
Bakanlığın ödenek teklifleri kale almmamakda, 
dolayısiyle Bakanlık bütçesi bir gelişim değil 
meveudu idame bütçesi vasfında kalmaya mah
kûm edilmektedir. 

Bunun neticesi olarak, Bakanlığa bağlı mü
esseselerin her türlü inkişaf ve tekâmül iınkdn-
ları sağlanamamaktadır. Yatırım bakanlıklarını 
birinei plânda mütalâa edip İçişleri Bakanlığı
nı bir hizmet Bakanlığı tarifi içinde küçümse-
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mek, haddizatında yatırımların icrasını ve bu 
icradaki süratin ve isabetin âmilini teşhis ede
memekten doğmaktadır. 

Oysa ki, kamu sektörüne ait yatırımların 
hepsinde yürütücü, koordine edici ve yapıcı 
faktör, bu Bakanlığın değerli mensupları idare 
âmirleridir. 

Bu nitelikteki kuvvetleri daha organize ve 
daha teknik imkânlara sahip hale getirmenin 
gayretleri içine girmemekte, herhalde basiret
sizliğe Örnek olmak demektir. 

Bu konuda Hükümeti ve Plânlama dairesi
ni uyarmayı vazife sayıyoruz. Ehemmiyetini 
işaretlediğimiz Bakanlığın yaygın hedefini şöy
le özoiiiycbilirk. 

Gerek Bakanlık ve gerekse mahallî idareler 
bünyesindeki meseleleri ilmin ve tecrübenin ışı
ğında çözen kanunları süratle büyük Meclisle
re getirmek ve bu kanunların icabettirdiği hu
suslarla beşeri ve teknik cilıazlanmayı yıllara 
bölünmüş kademeli programlara bağlamak ve 
tabiatiyle olayları önleyici ve huzur getirici 
güvenlik yeterliğini kazanmak; 

Acaba Bakanlık 1964 yılında bu hedefe ne 
nisbette yanaşmıştır?. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vadedilen tarihte olmamasına rağmen Ka

sım ayı içinde toplanan ve memnuniyetle kar
şıladığımız idareciler kongresinde fayda ve de
ğerini istisna edersek, İçişleri Bakanlığı 196-1 
yılı çalışmalarının organizasyon, metot ve iyi 
hizmet prensiplerine uygun geçtiğini kabul et
mek güçtür. Şöyle ki : 

1. Geçen yıl bütçe konuşmamızda arz et
tiğimiz yanlış istihdam politikasında ısrar edil-
m.ştir. Hizmet icaplarının lüzum çerçevesi için
de kullanılacağı vadedildiği halde 5439 sayılı 
Kanun gelişi güzel sübjektif ölçüler içerisinde 
kullanılmıştır. Bu suretle merkez valiliği ve 
tetkik kurulu gayesine uygun düşmiyecek tarz
da personel yığmağı haline getirilmekten, yıl
ların yetiştirdiği değerler kendisinden istifade 
edilmez garip bir istihdam rejimine tabi tutul
maktan kıularılamamıştır. 

2. Valiler ve kaymakamların tâyin ve na
killeri gerek zamanı ve çapı gerekse dayanağı 
itibariyle idarenin tarafsızlık kuralını kuşku
ya düşürücü nitelikte olmuştur. Hukuk Devle
tinin gerçek karakterini tarafsız idare temsil 
eder. 
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Bunun yurt sathında tatbikçileri idaro 

âmirleridir. Memleketin kanuni eşit ve âdil öl
çüler içinde uygulanacak sorumluluğunu taşı
yan idare âmirlerinin kaderi, siyasi tercih vo 
takdirlere bırakılırsa, orada tarafsız idareden 
ve kanun hâkimiyetinden bahsetmek güçtür. 

Bu hem demokrasinin gelişme imkân ve 
şanslarını önler ve hem de Devlet adamı ye
tiştiren kaynakları zedeler. Bu kabîl 57 vali 
243 kaymakam yer değiştirmiştir. Acaba bunun 
sebepleri nedir? 

Sayın Bakan Bütçe Komisyonunda herke
si, şahsiyetine göre daha iyi verim hâsıl edebi
leceği hizmetde çalıştırmak prensibimiz olmuş
tur, buyurdular. Bu görüş müspettir ama, tat
bikatın bu ölçü içinde cereyan etmediğine, hem 
tasarrufun genişliği, zamanı hem de birtakım 
rücu muameleleri delil olarak gösterilebilir. 

Valilik mevkiine getirilecek olanların bilgi 
tecrübe, dirayet ve karakter niteliklerine dik
kat ve itina etmek vazgeçlimek bir prensiptir. 
Tâyinlerden 5 - 6 ay gibi çok kısa bir zaman 
sonra yer değiştirme tasarrufları şayanı dik
kattir. 

Şu halde bu prensip lâyikıyle benimsenme
miştir. Yahut bakanlık personelinin kalitesine 
ehemmiyet vermemektedir. 

3. Bakanlık Reorganizasyon Kanunu ile ma
hallî idarelerimizin, idari teşkilât ile hizmet ak
saklıklarını ve malî kifayetsizliklerini ıslah edici 
kanunlar henüz Meclise getirilememiştir. 

4. İsabetine iştirak ettğimiz ve Hükümet 
programında vadedilen toplum zabıtası kurula
mamış, emniyet ve asayiş kuvvetlerinin teknik 
ve motorlu vasıta ve cihazlarla takviyesini temin 
edecek ödenek ancak Bütçe Komisyonunun tek
lif ve kabulü ile cüzi miktarda sağlanabilmiştir. 

5. Hizmet kollarının beşerî ve teknik imkân
lardan, motorlu vasıtalardan yoksunluğu, sevk 
ve idaredeki tutumu Bakanlığı hâdiseleri önle
mekte değil; hâdiselerin ardından gitmek mev
kiine düşürmüştür. 

Memleketin emniyet ve asayişini sarsan olay
lar, mal ve can kaybına sebebiyet veren trafik 
vakıaları ve bunların tevlidettiği motorsuz] uk 
hep bu açık kapıdan girmiştir. Şu halde, işaret 
ettiğimiz kanunların süratle meclislere intikali, 
Bakanlık hizmet fonlarının teknik ve beşerî ci-
hazlanması planlanmalı bütçeler buna göre hazır
lanmalıdır. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Bakanlığın merkez teşkilâtı ile mahallî ida

reler ve müesseselere kısaca temas etmek isteriz. 
1. Merkez Valiliği müessesesi, ile idaresi Ka

nunu vaz'edilirken, politik sebeplerle yerlerin
den uzaklaştırılması ioabeden valilerin bir kızak 
yeri, itibarsız ve ümitsiz bir müessese olarak dü
şünülmüş değildi. Bilâkis merkez valileri gayet 
itibarlı ve aktif bir hizmet içinde bulunacak 
önemli işlerde Bakanın müşaviri, büyük meclis
ler nezdinde Bakanlığın yetkili ve bilgili tem
silcisi olacaktı. 

Halbuki bugünkü tatbikatın tecellileri hazin
dir. Bu yüzden yılların yetiştirdiği kıymetler, 
makbul olmıyan sebep ve vesilelerle beyhude 
yere harcanmakta, ne hizmetin ne de kanunun 
reva görmediği tarzda pasif bir duruma mahkûm 
•edilmiş bulunmaktadır. 

2. Tetkik Kurulu tesis gayesinin dışında 
kalabalık bir gurup haline getirilmiştir. 

Hedefli çalışmanın rasyonal seviyesine ula
şamamış ıslaha muhtaç hüviyetini muhafaza et
mektedir. 

3. Teftiş kurulu, geçen yıl uygulamaya koy
duğu yönetmeliğin bütün hükümlerine bağlı kal
maya itina etmeli, mahallî ve basit işlerde mü
fettiş kullanmamalıdır. 

Keza idare âmirlerinin, kumanda kabiliyet
lerini mahallî imkânları değerlendirme iraesini 
plân tatbikatmdaki başarı derecesini teftiş ve in
celemeye tabi tutarken, hem şahsi takdirlere kıy
met vermiyen objektif ölçüleri hem de yetki ve 
sorumluluk dengesinin hukukî dayanağını dik
kate almalarıdır. Zira yetkisi olmıyanlarda so
rumluluk aramak kanunilik prensibinden uzak
laşmak olur. 

4. Nüfus işlerimiziin her bakımdan durumu 
ciddî bir alâkaya muhtaç bulunmaktadır. 

Nüfus yazımı ve nüfus kanununun Meclise 
intikali, bu konudaki şikâyetlerin giderilmesi im
kânlarını hazırlayıcı olması bakımından memnu
niyetle karşılıyoruz. 

5. Sivil savunma idaresinin, teknik eleman 
ve cihazlarla takviye edilerek, daha faydalı ve 
bütünlük ifade eden bir organizasyon haline gel
mesini temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
içişleri Bakanlığı, yurdun genel idaresinden 

kanunen sorumlu bulunmaktadır. Bölgemiz ise, 
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Anayasamızın 115 nei maddesi gereğince, idari 
kurulun yönünden illere, iller de ilçelere ve di
ğer kademelere ayrılmıştır. 

i l idaresi Kanunu vali, kaymakam ve bucak 
müdürlerini kendi idare kademeleri çevresinde 
umumi idarede mesul tutmuştur. 

Şu hale göre: Umumi idarenin prensipleri 
ne olmalıdır.? 

Bu büyük problemin çözülmesi, aydınlığa 
kavuşması gerekir. 

Bize göre genel idarenin mihrakı, değişmez 
prensip, demokratik nizamın bariz karekteri 
olan tarafsız idaredir. Tarafsız idare, siyaset
le idareyi kesin-hatlarla ayıran, kanunları eşit 
ve âdil ölçüler içinde uygulayan, kamu oyunun 
güvenlik ve itibarını sağlıyan bir Hükümet dü
zenidir. 

Demokratik rejim iyi gelenekler, sağlam 
esaslar üzerinde birleşme ve gelişime imkânları
nı böyle bulacak, iç, politikamızda aydınlık ve 
mutlu hedeflere bölünmelere istidadını bu yol
dan kazanacaktır. 

Bu düzenin kurulabilmesi ise, fikir ve ina
nış bakımından bir eğitim pozitif bakımından 
hukukî statüler işidir. Hükümet teşkilâtının 
en alt kademesinden zirvesine kadar hizmet gö
renlerin hepsinde insan sevgisi, temel insan hak
larına inanmış ve hukuk Devleti zihniyet ve 
ç.uurlu .bir ideal haline geldiği takdirde taraf
sız idarenin iklimi yahut ilk şartı hazırlanmış 
olur. Fakat bu kâfi değildir. Çünkü tarafsız 
idarenin ikinci büyük şartı, hizmetlerin mihra
kında ve kumanda mevkiinde olanların ve idare 
âmirlerinin tabi tuttukları statülerde yerini alır. 
Eğer o statüler, idarecilere malî ve hukukî te
minatı sağlamış, yarınlarını ehliyet ve dirayet 
unsurlarının objektif kaidelerine bağlamamış 
ise, tarafsız idare siyasi takdirlere ve anlayışlara 
terk edilmiş olur. 

Politik menşeli sübjektif davranış ve tasar
ruflar idarecinin kaderinde birinci plânda rol 
oynar ve yahut bekasını hulûskârlıklar ve men
subiyet gayretleri iltifat görürse, tarafsızlıktan 
vasati kurtulmuş olur. 

Tabiatiyle genç demokrasimiz de mihverin
den çıkarak, soysuzlanma devresine süratle in
tikal eder. İç politikamızı derin çizgilerle etki-
liyen bu konu, tabiatmda'ki mânaya uygun bir 
anlayış ve yeni statüler beklemektedir. 
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görevi hudur. Tarafsız idare bütün yönleriyle 
gerçekleşip devamlı hale gelmedikçe, siyasi gü
venlik ve demokratik rejim inanış birleşip ıgeliş-
miyecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
idare mümtaz özellikler istiyen, büyük bir 

sanat ve şerefli bir meslektir. Bu meslekin te
mel kaynağı kaymakamlıktır.. Onların sevk 
ve idare taktiklerini meleke haline getirmi} ya
pıcı ve yaratıcı karekterde de yetişmelerine dik
kat ve itina gösterilmelidir. Bu usul kayma
kamlık stajında başlamalı, onu takibeden yıllar 
içinde devam etmelidir. Kaymakamlık stajı bu 
gayeye uygun bir eğitim statüsüne .bağlanarak, 
gerçekleşmesi Türk Orta - Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsüne tevdi edilebilir. Bu Enstitüyü Fran
sa'daki Millî İdarecilik Okulu seviyesine getir
mekte faydalar vardır. Bu suretle hem idareci
yi vasıflı yetiştirmiş hem de daha tatminkâr 
derecede maa§ verme imkânını hazırlamış olu
ruz. 

İlçelerden köyelere kadar giden çeşitli kamu 
hizmetlerinin koordone edilmesinden ve icrasın
dan sorumlu olan kaymakamlık müessesesini 
her mânada cazip hale getirmeye mecburuz. 

Kaymakamlık lojmanları ve jeepleri de bu 
yönden üzerinde durulacak konulardır. 

Kaymakamların lojman inşalarını, vilâyetle
rin yıllık icra programlarına imkânları nisbe
tinde, ithal etmeleri sağlanmalıdır. Bütçeye gö
re bu sene 19 jeep alınabilecektir. Bu ölçü de
vam ettiği takdirde 'bir çok kaymakamlar yıllar 
yılı hizmetlerin süratli görülmesi ve murakabesi 
görevini alksatmak zorunda kalacaklardır. Bu 
miktarın artırılması zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Her meslekin bir hedefi, ideali vardır. Ona 

ulaşmak gayreti ve çabası, mesleki terakki ve 
tekâmül seviyeline iletir, idarede bu ideal va
liliktir. Meslek mensuplarını bu ümitten mah
rum etme modern âmme idaresi ilkelerine uy
gun düşmez. 

Şu halde valiliklere, idare sanatının incelikle
rine vakıf tecrübeli ve bilgili insanlar geti
rilmelidir. Ehil olmıyan ellerde valilik mües
sesesi itibarını ve fonksiyonunu kaybeder dere
cede zayıflamaktadır. 

Vali, Devletin ve icra müessesesinin halkla 
direkt teması olan, en önemli ve tek organıdır. 
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Bu itibarla Bakanlık valileri seçerken bü

yük bir itina ve isabet göstermek zorundadır. 
Bir Hükümet ne kadar kuvvetli olursa o'sun 
kanunlar ne kadar mükemmel bulunursa bulun
sun, eğer Devlet otoritesinin temsilcileri olan 
ve mevzuatı tatbik ile mükellef 'bulunan valiler, 
yeterli bilgi, tarafsız, âdil, sorumluluk kabulü
ne dair bir durumda bulunmadıkça hiçbir alan
da başarılı sonuçlara ulaşmak mümkün olamı-
yacaktır. 

Bunun içindir ki, valilrk ve merkez valiliği 
müessesesinin bu espri içinde düzenlenmesinde. 
ve hatalı istihdam politikasından vaz geçilme
sinde zaruret görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Geçen yıl konuşmamızda daha- teferruat1. 

olarak izah ettiğimiz vilâyetler umumi idaresi
nin esasları kapsıyan 5442 sayılı İl İdaresi Ka
nununun ne derecelerde revizyona muhtacoldu-
ğu konusuna kısaca değinmek isteriz. 

Bu krrauna göre, vali ve kaymakamlar, ba
şında bulundukları idari kademeler çcrçcvcüin-
de Hükümet organlarının deftekio.viei ve tamam 
layıcı ortaklığını temin suretiyle, kamu hizmetle
rini mahiyetleri ve hedefleri istikametinde koordi-
ne ve kontrol ederler. Bu nâzındık fonksiyonu 
ve yetkisi, hizmetlerin verim, sürat, ve isabetini 
sağlamak gayesine matuftur. Halbuki bakanlık
lar teşkilât kanunlarivle ve kurdukları bölgesel 
organizasyonlarla valilerin bu salâhiyetlerini 
za'fa uğratmış, İl İdaresi Kanununu işlemez ha
le getirmişlerdir. Bu kadar koyu ve keskin mer
keziyetçiliğin, modern mahallî idareler fikri, ve
rimli ve süratli kamu hizmeti mefhumu ile bağ-
daşamıyacağı ortadadır. 

Merkeziyetçi zihniyeti terk etmek zamanı çok
tan gelmiştir. Artık mahallî idareler tamamen 
muhtar olmalıdır. Valiyi iyi seçmek, seçtikten 
sonra da mutlaka ona inanmak lâzımdır. Bina
enaleyh, İl İdaresi Kanununun bu ölçüler içinde 
süratle değiştirilmesini lüzumlu görmekteyiz. 

Bir idari ünite olan bucakların, fonksiyonunu 
bitirdiği fikrine iştirak etmediğimizi, bilâkis bu 
kademelerin çevrelerinde hizmetlerin ve hizmet te
sislerinin toplandığı merkezler haline getirilerek 
tüzel kişilik kazanmalarında isabet gördüğümü
zü beyan etmek isteriz. 

Millî hayatımızın çeşitli gelişme hâsılası, ya
şanılan şartlar ve beliren genel ihtiyaçlar mülki 
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taksimat üzerinde değişiklik yapılmasını zorla
maktadır. Ancak bahse konu revizyon yapılırken, 
ihtisas ve tecrübenin tâyin edeceği modern birim
lere uyulmalı ve bilhassa siyasi tercihlere im
kân verilmemelidir. 

Bununla beraber, Türkiye'miz, kalkınma plâ
nının derpiş ettiği istikamette ekonomik, sosyal, 
kültürel, demografik özeliiklerine göre bölgelere 
ayrılmadan mülki taksimatın tahavvüllcrine te
şebbüs etmekte isabet görmüyoruz. Geçen sene de 
temas ettiğimiz gibi, bu vesile ile şunu da arz et
mek isteriz ki, yukarıda izah olunan kıstaslar dâ
hilinde kurulacak bölgelerin idaresini, umumi va
lilikler kademesiyle değil, bölge içinde merkezî 
vaziyette olan valilere koordinotörlük tevdi et
mek suretiyle faal hale getirmenin, realitelerimi
ze daha uygun düşeceği kanaatindeyiz. 

Mahallî idare teşekküllerimize gelince: Özel 
idarelerimiz ve belediyelerimizin, ademi merkezi
yet sistemine uygun bir bünye değişikliğine sürat
le kavuşması lâzımdır. Evvelâ Devlet hizmeti ile 
mahallî hizmet mefhumunun objektif kıstaslarla 
alanlarını ve nitel i İd erini tâyin ve tesbit ederek 
temel esaslar belli olmalıdır. 

Merkez vesayet hakkını, sadece salâhiyetlerin 
suiistimalini önliyecek noktalara teksif etmelidir. 
Mahallî idareler gelişimi normal safhaya intikal 
edinceye kadar, malî ve teknik yardım, persone
lin hizmet içi eğitimi, merkezin devamlı vazife
leri meyanmda telâkki olunmalıdır. 

Mahallî idare teşekkülleri bugün, kendi im
kânları ile hizmetlerin ancak % 50 sini görmek 
kudretine sahiptirler. 

Bu itibarla borçların konsolide edilmesi ve ka
nuni payların kaldırılmasını tekrar temenni edi
yoruz. Köylerimizin içinde bulunduğu ekonomik, 
sosyal, kültürel müşkülleri yenerek mutlu bir ha
yata kavuşması elbette ki, büyük bir hedeftir. 
Buna ulaşmanın çarelerini, yeni Köy Kanunu ve 
toplum kalkınmasının temel ilkeleri bulacaktır. 

Burada beşerî ve malî faktörleri değerlendir
me, dâvanın esasını teşkil etmektir. İnsan unsu
runu hem eğitmek, hem de, gönül ve el birliği ha
linde toplum kalkınmasının gücü haline getirmek 
şarttır. Aynı zamanda, İller Bankasında köyler 
için bir fon tesis ederek devamlı bir kaynak' kur
mak, köy kalkınmasında en müspet ve ciddî adım 
olacaktır. 

Köylerimizi bir taraftan yol, su, okul gibi ana 
ihtiyaçlarına kavuştururken, diğer taraftan yu-
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karıdaki esasları dikkate alarak idaresini, eğiti
mini, ekonomisini kalkınma hedeflerine göre ayar
lamak ve uygulamak şüphesiz ki, Türkiye'mizin 
en mühim baş davasıdır. 

Bunun bir an evvel gerçekleşmesini yürekten 
temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, benim maruzatım bu
rada bitti. Jandarma Genel Kumandanlığı ve 
Emniyet" Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerindeki 
görüşlerimizi değerli arkadaşım Cahit Ortaç arz 
edecektir. 

Hepinizi grup.um adına saygılarla selâmlarım. 
(Sağdan, alkışlar.) 

BAŞKANN — Bir takrir vardır, arz ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Bakanlığı bütçesinin Emniyet ve Jan

darma Genel Komutanlığı bütçeleri ile beraber 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Ekrem özden 

BAŞKAN — Üç bütçenin bir arada görüşül
mesi hususu teklif edilmektedir. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Teklif 27 oya karşı 32 oyla reddedilmiştir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Yanlışlık 
vardır, rica ediyorum yeniden oylaymız. 

BAŞKAN — Başkanlığın tereddüdü yoktur. 
27 ye 32 dir ki, beş fark vardır. Her iki taraf da 
aynı şeyi söylemişlerdir. 

Söz O. H. P. Grupu adına Sayın Eşref Ay
han'ındır, buyurun. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA EŞREF AYHAN (Ordu) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İçişleri Bakanlığı 1965 bütçesi üzerinde C. H. 
P. Grupu adına tenkidlerimizi arz ediyorum. 

Bu bakanlığın bütçesi birkaç yıldır tarafım
dan tenkid edilmektedir. Bir iktidar grupunun 
tenkidinin, muhalefetten daha başka ölçüler için
de yapılacağını takdir etmekle beraber, bunu sa
dece Hükümeti desteklemek ve müdafaasını yap
mak mânasında da anlamamaktayız. 

Kaldı ki, 1 enkidlerimizin ölçüsü ne olursa ol
sun, hataları, noksanları dile getirirken, vatanın, 
milletin, idarenin zararına yapılmış mühim icıa-
atlar içinde takdirlerimizi esirgememek vicdani 
bir mecburiyet olduğu kadar, bu teşviklerin neti-
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çeler üzerindeki müspet tesirlerini bir sosyolog, 
olmadan da teşhis etmek mümkündür. 

Daha önceki yıllarda da bu düşünceler içinde 
hareket ettik. Bu yıl ki, bütçeyi tenkid ederken, 
fikirlerimizin bu ölçü içinde değerlendirilmesini 
rica ederiz. 

Azk arkadaşlarım, bir bakıma bu bakanlığın 
bütçesinin tenkidi, yalnız bir bakanlık bütçesi
nin tenkidinden ileri, Devletin pek çok organla-

• r m ı tenkidine kadar varmaktadır. Hükümet ic
raatının büyük bir kısmına rahatça bu bütçe ile 

\ temas etmek kabildir. Hattâ bir mecburiyettir. 
Bunun sebebi vali ve kaymakamların bu Ba-

i kanlığa bağlı olmasından doğmaktadır. «5442 sa-
~\ yılı İl İdaresi Kanunu» vali ve kaymakamların 
i hukukî durumlarını, görev ve yetkilerini tesbit et-
; mistir. 

Vali, ilde Devletin temsilcisi, Hükümetin tem
silcisi, ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bun-

• larm idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır. Saltanat' 
idaresi dâhil bugüne kadar çoğalıp azalmakla be
raber bu hukukî ve fiilî durum devam edip gel
miştir. 

Bu suretle idareye temas ederken, Hükümetin 
icraatlarının birçoğunu ele almak zarureti aşikâr
dır. Bu sebeplerle, emniyet ve asayiş gibi mem
leketin huzuru ve bekası için en önemli görevleri 
de üzerinde bulundurması bakımından her devir
de bu Bakanlık ehemmiyetli olarak görülmüştür. 
Zaman zaman hâdiselere göre, buhranlara göre 
önem kazanan önemini kaybeden bakanlıklar ol
muştur. Fakat bütün zamanlarda gerek saltanat 
idaresi devrinde, gerekse Cumhuriyet idaresi dev
rinde İçişleri Bakanlığının önemi eksilmeden de
vam edegelmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Memleketimiz bakımından tarihî, içtimai zaru

retlerle, tesiri ve nüfuzu sosyal, ekonomik, kültü
rel ve hattâ politik sahalarda derin ve şümullü 
olan bu Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtının 
(Fazla zamanınızı almamak için) sadece bir kıs
mı üzerinde durmakla yetineceğiz. 

Geçen yıl bütçelerinde ısrarla üzerinde durdu
ğumuz 2 nci İdareciler Kongresi Kasım ayında 
toplanmıştır. Sayın İçişleri Bakanına bu gayre
tinden dolayı teşekkür ederiz. 1947 yılında top
lanan 1 nci İdareciler Kongresi gibi, 2 nci İdare
ciler Kongresinde, her yönü ile bu bakanlığı ilgi
lendiren, bütün meselelerine, ihtiyaçlarına bir öl
çü içinde ışık tutmuştur. Şimdi Sayın Bakanı 
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beklİyen iş; bu tasarıların Parlâmentodan sürat
le geçip kanuniyet kesbetmesini ve tatbikata inti
kalini sağlamaktır. Her fikir ve her ihtiyaç ne 
kadar kıymetli olursa olsun ancak tatbikat saha
sına intikal ettiği zamandır ki, hedefine, gayesi
ne varır. Bu bahse son vermeden bir de temenni
mizi arz etmek isteriz. Bundan böyle idareciler 
kongresinin 17 yıl gibi uzun bir zaman bekleme
den her 4 yılda bir toplanmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi çok önemli bir 
konuya temas edeceğiz. 

İdare ve idareciler... 
Milletimizi, memleketimizi ilgilendiren çeşit

li ve pek çok hizmetlerin yöneticisi ve yürütücüsü 
olmak bakımından öteden beri aktüel bir konu
dur. Padişah fermanları, Meşrutiyet Anayasası, 
Cumhuriyetin ilk Anayasası ve şimdiki Anayasa
mız illeri yetki genişliği prensibi içinde idare edi
leceğini belirtmiştir. 

İkinci Mahmut devrinde çok kısa bir zaman 
hariç, tevsi mezuniyet çok defa en geniş mâna-
siyle tatbik sahası bulmuştur. Türk Devleti, Türk 
Milleti, (Tarihî zaruretler, içtimai zaruretler, coğ
rafi zaruretler ve hizmetin bünyesinden doğan 
zaruretlerle) hangisinin veya hepsinin birden taz
yiki ile de olsa bundan daima fayda görmüştür. 
Demirperde sistemi idareleri dışında her dev
let büyük kısmı ile bu yolda idareyi bir zaruret 
olarak görmüş ve görmektedir. 334 No. lu yf-ni 
Anayasamız 112 ve müteakip maddeleri ile de bu 
prensibi benimsemiştir. 

İdarenin Anayasası mesabesinde olan 5442 
sayılı İl İdaresi Kanunu da bu prensiplere göre 
tedvin edilmiştir. 

Fakat 1949 tarihinde kabul edilen 5442 sa
yılı Kanun o günden bugüne kadar, gerek tat
bikat, gerekse muhtelif bakanlıkların teşkilât 
Ikanunlariyle kopanla kopanla, maksat, gaye ve 
ihedefinden binlerce kilometre uzaklaştırılmıştır. 
Muhtelif zamanlarda bir bakıma bilerek, bir 
Ibaikıma bilmiyerek ve biraz da bu bakanlığın 
•başında bulunmuş bakanların aczi ve kusuru 
yüzünden bugünkü hale getirilmiştir. 

Küçük, basit düşünce ve görüşlerin bir neti
cesi olarak bugünkü yetersiz halinden kurtara
cak kanuni tedbirler alınmak üzeredir. Temen
nimiz bir an önce harekete geçilmesidir. 2 nci 
ve önemli bir temennimiz de şudur : 

28 .1.1966 0 : 2 
İdareyi memleket yararına tam ve şümullü 

faydalı hale getirecek esaslı ve çok geniş ted
birleri almak, kanunları çıkarmak çok geniş za
man alabilir. Derhal yapılacak iş; Sayın Aydın 
Bola'k'm, Sayın Ekrem Alican ve Sayın Hilmi 
Incesulu'nun teklif ettikleri kanunu, Sayın Ba
kanımızın benimsiyerek derhal yürürlüğe gir
mesini sağlamaktır. Bu teklif 5442 sayılı Kanu
nun meriyetinden bu yana, o kanunu tadil eden 
bütün kanunların kaldırılmasını istihdaf etmek
tedir. 

Diğer önemli ikinci tkonu da şudur : Halen 
yurdumuzda hizmet ademi merkeziyeti prensi
bine göre kurulmuş idareler vardır. Bunlar o 
kadar ve fuzulî olarak çoğalmıştır ki; Devletin 
idaresinde koordine kalmamış, dolayısiyle âmme 
hizmetleri de istenilen şekilde görülememektedir. 
Demokratik rejimin birinci ve başprensiplerin-
den biri olan murakabe ise yapılamamaktadır. 

Yeni Anayasamız her ne ıkadar bu nevi ku
ruluşlara cevaz vermiş ise de; verilen bu ce
vaz Ibunlarm alabildiğine genişlemesini teşvik 
için değil, bilâkis mevcut idarelerden belki fay
dalı olabilenlere hukukî bir malhiyet kazandır
mak içindir. Yapılacak iş; bunların pek çoğu
nu lâğvetmek, idareleri vilâyetler bünyesine gö
re yeniden organize etmektir. Kalması zaruri 
ve faydalı «olan bu nevi hizmet ademi merkezi
yet kuruluşlarında, koordinatör valilikler (böl
ge valilikleri) ihdasiyle onlara bağlamaktır. Bu 
auretle bölge müdürleri de; bölge idare şube 
başkanı statüsü içinde hakiki yerini almış olur. 

Ve böylece Devletin bir tek temsilcisi, Hükü
metin bir tek temsilcisi de olmuş olur. 

Şimdiye kadar bâzı acı müşahedelere rast
lanmıştır. O da bir kısım (bakanların, Anayasa
nın yetki genişliği prensibi dolayısiyle 5442 sa
yılı Kanundaki, valilerin hukukî durum ve yet
kilerini lâyıkiyle takdir etmemeleridir. Daha 
açık bir tâbirle; idare âmiri Devleti temsil, Hü
kümeti temsil, hattâ yalnız Dahiliye Vekilinin 
değil, diğerlerinin de mümessili olduğunu 'bile
rek veya bilmiyerek valilerle idare şube başkan
larının ihtilâfında sizin valiniz benim idare 
şube başkanım, memurum diyecek Ikadar gaflet 
gösterenler olmuştur. 

Bütün bu meslekin kanunlarla halledilmesi 
kadar bilgi ve zihniyetlerin de inkişafını te
min edici tedbirlerin alınması iktiza edeceğine 
kaaniiz. 
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Türk emniyet kuvvetlerinin, jandarma ve 

polisin gün geçtikçe inkişafına şahidolmakta-
yız. 

Girdiğimiz demokratik idarenin jandarma 
ve polise ne kadar yeni ve hakikaten dikkat ve 
itina istiyen görevler yüklediğini bilmekteyiz. 

Bu maddi ve mânevi imkânsızlık ve noksan
lığa rağmen her 2 vatanperver teşkilâtın çok 
büyük güçlükleri yenerek vazifesini yapmaya 
çalıştığını -müşahade etmekteyiz. Bakanı ve 
bütün emniyet kuvvetleri mensuplarını tebrik 
ederiz. 

2. İdareciler kongresinde her iki teşkilâ
tın gerek mevzuat gerekse yeniden teşkilâtlan
ması hususunda çalışmalar yapılmış ve kıy
metli raporlar hazırlanmıştır. Yakın bir gele
cekte bugünkü bütün şikâyetlerin giderilmiş 
olduğunu ve arzulanan seviyeye ulaştırıldığım 
göreceğimizi ümit ve temenni etmekteyiz. Ge
çen yıl bütçelerinde bu idarelere (makina, teç
hizat ve taşıt alımları) için ödenek konmamış 
idi. Bu yılki bütçe ile Jandarma Genel Komu
tanlığı için 3 990 000 lira; Emniyet Genel Mü
dürlüğü için de 2 500 000 lira ödenek konmuş
tur. Kaymakam jipleri için de (taşıt alımları
na) 740 000 lira konmuştur. Sayın içişleri Ba
kanını bu gayretinden dolayı tebrik ederiz. Ay
rıca (Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda) bu 
bütçenin raportörlüğünü yapan kıymetli idare
cilerden Cavit Okyayuz'a da, kıymetli çalışma
larından dolayı teşekkür ederiz. Amerika'da 
valilerin helikopterle teftişe çıktığı bir devirde 
bunlar şüphesiz çok zaruridir. Bakanlığın ye
ni bir teşkilât kanununa ihtiyacı aşikârdır. Ye
ni bir idari taksimatın yapılması hazırlıkları 
bulunmaktadır. Saym bakan ve bakanlıktan 
ricamız; şiddetle hissedilen bu idari taksima
tın tacil edilmesidir. 

Plânlı ekonominin, toplum kalkınmasının 
1 Nolu liderliğini yapan ve yapacak olan idare
ci arkadaşlara geçen yıl verilen 500 liralık tem
sil ödeneğinin faydası görülmüş ve kaymakam-
lıklardaki münhaller süratle doldurulmaya baş
lanmıştır. Bu vesile ile bunda gayreti görülen 
Sayın Sahir Kurutluoğlu ile diğer arkadaşlara 
ve bütün Parlâmento üyelerine teşekkür etmek 
isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, burada sözlerimize 
son vermek istiyoruz. 
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içişleri Bakanlığının çeşitli problemlerinden 

ancak pek az bir kısmına temas edebildik, çokla
rı, Yüksek Heyetinizin de esasen malûmudur. 
Yurdun ihtiyaçları, milletimizin Batı medeni
yeti seviyesine yükselme ve hattâ geçme azmi, 
imanı ve iradesi devam ettikçe bu bakanlığın 
da görevleri yeni yeni katılan hizmetlerle çoğa
lacaktır. Bütün bunların başarılacağına yürek
ten inanıyoruz. Hepinizi C. H. P. Grupu adına 
hürmetle selâmlar, bu bütçenin vatanımıza 
milletimize hayır getirmesini Cenabı Haktan 
dua ederiz (Alkışlar) 

BAKAN — Y. T. Partisi topluluğu adına 
Saym Kangal. > 

Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA HASAN 
KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri: 

Kanunlarımızın, tüzük ve yönetmelikleri
nin tamamına yakınının tatbikcisi, yurda yay
gın vazife ve mesuliyet taşıyan yürütme orga
nımız, İçişleri Bakanlığına ait Yeni Türkiye 
Partisinin görüşlerini arz ediyorum. 

(Bir hayli zaman geçmesine rağmen zabıt
lar basıl madiği için müzakere safhalarını tam 
olarak öğrenememekle beraber) toplanan ida
reciler kongresinde mümkün olduğu kadar ida
ri mevzuların müzakere edildiği kuruluş ve 
bölümlerin ele alınmasının gerektiği idarede 
reorganizasyon zarureti bir defa daha kesinlik
le meydana çıkmıştır. 

Görüşümüz odur ki : II, ilçe ve bucakların 
kuruluş ve görevleri yeni sosyal bünyemize gö
re ele alınmalıdır. Merkez teşkilâtı ile bu bö
lümler arasındaki yetki çelişmeleri giderilme
lidir. 1624 sayılı Vazife ve teşkilât Kanununu 
değiştirmelidir. Mahallî idarelerle bakanlıklar 
münasebetlerinin Anayasamızın esprisine göre 
yeniden düzeltilmesi lâzımdır. Birçoklarında 
müdür bulunmıyan bir onbaşının idaresine terk 
edilmiş bucaklarımızda, müdür, nüfus, sağlık, 
ve sair ufak memurları bulunanların bile salâ
hiyet ve imkânlarına bakınca Devlet hizmetle
rini halka ulaştırmada âdeta lüzumsuz birer 
kuruluş olduklarını görmekteyiz. Büyük malî 
külfetleri göze almak, bulabilirsek personel ile 
takviye etme yolunu da benimsememekteyiz. 
Şunu söylemek isteriz ki : 

Bucakların durumunu bir idari bölüm ola
rak tahsisan toplum kalkınması bakımından 
esaslı bir tetkik mevzuu yapmak zorundayız. 
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Nüfus kesafet merkezlerinin değişmesi çe

şitli ulaştırma imkânlarının gelişmesi yeni eko
nomik merkezlerin belirmesi karşısında ilçelcri-
mizdeki zaruri birkaç teşekkülü bırakarak bu
ralardaki bakanlıklara diğer âmme müessesele
rine ait kuruluşları kaldırmak illerde veya hu
susiyet arz eden yerlerde hizmetin bütün un-
surlariyle teksifini lüzumlu görmekteyiz. Bir 
kısım ilçelerimiz için Anayasamızın 115 nei 
maddesinde beyan edilen (kamu hizmetlerinin 
gereklerine g.öre) prensibinin gerçekleştirilme
si zaruridir. 

Muhterem senatörler, mahallî idareleri de
mokratik ieaplara ve Anayasamızın ruhuna 
sadakatle ıslaha mecburuz. 

Bugünkü vilâyet ve mahallî idarelerine şöy
le bir bakacak olursak merkezi idarelerin, il ve 
ilçe teşkilât ve elemanlarına mahallî idarelerin, 
mahallî ve medeni1 hizmetlerini yerine getirme
leri vazife ve mesuliyeti verildiği takdirde mey
dana getirecekleri hizmetinin kıymet ölçüsü 
şimdikinden daha as olmayacaktır. Bunun tat
biki elbetteM istenemez. Çünkü Anayasa an
layışımıza aykırı olur. Mahallî ve medeni hiz
metlerin yerine getirilmesinde o yer vatandaş
larının demokratik usullere riayetle iştirakle
rinde ve mesuliyet duygularının gelişmesinde 
büyük faydalar mülâhaza ederiz. 

Bu» suretle Devlet hizmetlerine katılma ve 
başarma güçleri de kuvvetlenmiş olur. 

Bir hizmetin mahallî idarenin mi? Yoksa 
merkezi idarelerin mi? Tasarrufunda olması
nın lâzımgeleceği hususunun tesbiti (teknik 
ilerleyişler, hizmetin arz edeceği ehemmiyet 
ve şümul bakımından daima dikkatte tutulma
lıdır. Çünkü bir mahallî idarenin yaptığı hiz
meti bir de görürüz ki merkezi idare daha ge
niş ve değişik ölçüde yapmakta evvelki emek 
ve masraf heba olmaktadır. Merkezi idareler
le, mahallî idarelerin iştirak halinde hizmet 
müesseriyetini sağlama hususunun yeniden ni
zami anması' zaruridir. 

i lk olarak işaret edeceğimiz husus; mahallî 
idarelere adaletli, ve ayarlı maddi yardımlar
dan başka merkezî idare teşkilâtının keza bâzı 
teşekkül ve müesseselerin mahallî idareler çev
resinde bulunan teşkilât ve elemanlarını o ma
hallî idarelerin hizmetlerini de ifada vazife ve 
mesuliyctli kılmak hususunun bir statüye bağ-
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lanmasıdır. Mahallî idareler bugünkü halle
riyle kuruluş ve salâhiyetleri bakımından ma
hallî hizmetleri yerine getiremiyecek durumda
dırlar. Bir kısmı kendi kaynaklariyle daha iyi 
hizmet edebilme haline getirilseler bile büyük 
bir kısmı ne kadar zorlanırsa zorlansınlar ma
hallî hizmetlerin en basitini dahi yapamıyacak 
bir aciz içindedirler. Bu hal, vatandaşlar ara
sında tek ve toplu yaşama ferahlığı bakımın
dan ve hattâ hüriyet müsavatı noktasından 
büyük adaletsizliklerin mevcudiyetini göster
mektedir. Devlet bütçesinden yapılmakta olan 

• maddi yardımlarda çeşitli vasıta ve salâhîyet-
; lerlc vukubulan desteklemelerde mahallî idâre-
• lerin mukayeseli ihtiyaçları hizmetlerin ehem-
i miyetini, zaruret dereceleri hiçbir harici te-
j sire kapılmadan daima göz önünde tutulmah-
j dır. Ankara Belediyesinin bu sene büyük bir 
i yatırım yapacağı bunun tahakkukunun da Hü-
j kümetin yardımı ile mümkün olacağını, Anka-
; ra Belediyesince ayrılan bir heyetin, İmar, Tu-
i rizm, Bayındırlık bakanlıklariyle temasa geç-
i miş oldukları 21 Ocak öğle ajansından dînler--
j ken öğrenip memnun olduk. Temenni ederiz 
i ki, bunu din üyen ve mahallî hizmetlerin asga-
\ risini yerine getirmekte aez içinde' bulunan di-
I ğer mahallî idareler de sıralarının aşılmadığını 
, ciddî bir programın tatbiki olduğunu kabul et-
j miş olsunlar. 
j Muhterem senatörler. 

Kurum, mezra oba> mahalle, çiftlife yart, 
\ isimleri artık tarihe karışmalıdır. Bunlarda 

üç. milyonu aşkın köylü vatandaşımız barm-
ı maktadırlar. Bu yerler köy ve bir manalîî 
; idare vasfını haiz değildir. Bu yer sa'kmleri-
i nin bir kısmı geçim zorun!arı ve itiyadîarı yü-
; zünden senenin muhtelif mevsimlerinde' yer dc-
! ğiştirirler. Anayasanın bunlar için tanıdığı 
.; haklardan faydalanmalarını sağlamak Devlet' 

ve şahsi varlıklarına karşı bâzı bâzı ika eyle
dikleri bir kısım zararları önlemek için bunlar 

•• üzerinde ayrı bir plânla çalışmaya mecburuz. 
Küçük bir mahallî idare olan köylerimizden-

söz ederken ilk olarak şunu da belirtmek iste
riz. Köyde toprağı, hayvanı bulunan, aydın 

; teknik ziraati tatbik eden, varlıklı köylü ve 
• çiftçilerimizin Anayasanın tanıdığı haklarla 

himaye edileceğine inanmaktayız. 
Kanunların çerçevesinde varlıklarını gelişti

receklerini tabiî karşılamaktayız... Bunlar ara-
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smda köylünün bedeni ve maddi gücünü istis
mar edenler varsa idari sosyal ve ekonomik 
tedbirlerin alınmasını da lüzumlu görmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, vaktiniz dol
muştur efendim, bağlayınız. 

Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA HASAN 
KANGAL (Devamla) — Sayın Başkan, toplu
luk adına konuşanlar için zaman tahdidi olma
dığına dair bir karar vardır. 

BAŞKAN — Hayır efendim, yalnız toplu
luk adına konuşanlara öngörülmesi hakkında 
bîr kararımız vardır. Müddet bakımından Ri
yaset, parti grupu olarak kabul edemiyor. 

Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA HASAN 
KANGAL (Devamla) — Lütfederseniz pek kı
sa bir şey kaldı. Senato kabul ederse devam 
edeyim. 

BAŞKAN •— Bağlamanızı rica edeceğim 
efendim. 

Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA HASAN 
KANGAL (Devamla) — Bağlamama imkân 
yok. Dört sayfa kadar bir şey kaldı. 

. BAŞKAN — Özür dilerim efendim;, lütfen 
bağlayınız. Programımızı tatbik edemiyoruz. 

Y. T..P. TOPLULUĞU ADINA. HASAN 
KANGAL (Devamla) — Uzaktaki şehirler ve 
kasabalar civarında bulunan, belli hudutlar 
içinde toplu olarak barınan, keza topraklarını 
işliyen veya yarıcılık, ortakçılık, kiracılık ya
pan, binaenaleyh, mahallî idare vasfını haiz 
binlerce köylümüzün durumunu toplum kalkın
masında... 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığ:n ihtarını 
kabul etmiyor musunuz? 

Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA HASAN 
KANGAL (Devamla) — Böyle bir iddiada de
ğilim. Başkanlığın hataya düştüğüne kaaniim. 

BAŞKAN —• Efendim, müddet Genci Kurul
ca kararlaştırılmıştır; 10 dakikadır. Başkan
lıktan mütalâa sordunuz, dediniz ki ; «top
lum adına konuşacaklar müddetle mukayyet 
değildir.» Bunu beyan ettik; müddetle mukay
yetsiniz, yalnız önsıra verilecek. 

Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA HASAN 
KANGAL (Devamla) — Muhterem Başkan, 
Y. T. P. olarak bu devre büyük bir talihsizliğe 
uğradık. Bunun mesuliyeti bizim değil, bizi bu 
hale sevk eden arkadaşların omuzundadır. Ben 
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burada vazife yapmak istiyorum. Bu vazifeme 
mâni olanlar tarih önünde utansın. 

Hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Millet Partisi topluluğu adı

na Sayın Ali Rıza Ulusman, buyurunuz. 
M. P. TOPLULUĞU ADINA ALÎ SIZA 

ULUSMAN (Kırşehir) — Muhterem Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım ve Sayın İçişleri Bakanı 
ve Bakanlık erkânı; Millet Partili senatörler adı
na mâruzâtta bulunacağım. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile, geçen yı
la ait bütçe müzakere edilirken umumi ve ma
hallî idarelerle emniyet ve jandarmanın görev 
ve yetkileri içindeki muhtelif hizmetlerin ida
re, gözetim ve denetimiyle mükellef bulunan 
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilâtının durumun
dan umumi emniyet, asayiş ve yurdun idari 
kaderiyle yakından alâkalı ve derece derece so
rumlu olan vali, kaymakam ve bucak müdürle
rinden, bunların tâyin ve tavzifleriyle ilgili 
bâzı tatbikattan memleketin hüsnü idaresi ve 
halkın idareye sevgi ve itimadının takviyesi 
bakımından bağlı olmaları gereken prensipler
den uzun uzadiye bahsetmiş ve. bu konulara 
mütaallik üzüntü ve temenniyelirimizi ifade ey
lemiştik. İlmî esaslara, memleket realitelerine 
ve millî menfaatlere uygunluğuna ve yapıcı 
vasfına samimiyetle inandığımız bu temennile
rimizden hiç olmazsa büyük masrafları istilzam 
etmiyen ve kolaylıkla ifası mümkün olan kı
sımlarının tahakkuk etmiş olmasını gönlümüz 
çok arzu ederdi. Hizmet azmine ve gayret ve 
faziletine inandığımız Sayın Orhan Öztrak'tan 
bunu beklerdik. Şimdiye kadar sadre şifa ve
rir ve bahse değer bir gelişme kaydedilmemiş 
ve müşahadc olunmamış bulunmasından teessür 
duymaktayız. Ancak, bâzı merkez teşkilâtın
da ve ezcümle Tetkik Kurulunda müşahadc edi
len nispî ve ferahlık verici inkişaf da mucibi 
memnuniyettir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz önce işaret et
tiğim bütün mevzuları tavzih ederek ve tekrar
lıya rak kıymetli zamanınızı almaktan tevakki 
xe fakat geçen yıllardaki tenkid ve temennile
rimizi teyidediyoruz. Bu meyanda idare amir
liklerine icabatı hali zaman ile meslek dışından 
yapılmış, olan tâyinler gerçek bir zaruret eseri 
de olsa, miktarının hududu tâyin edilmiyen 
zaruretler istisnai bir durumu kaide haline ge-
tiremiyeceği cihetle artık normale rücu edil-
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mesi, her kademedeki idare âmirlerinin tayin, • 
terfi vo emekliye şevklerinde objektif hukuk 
kaidelerinin büyük bir hassasiyetle uygulan
ması ve partizan düşüncelerden uzak kalınma
sı yolundaki samimî fikrimizi bir kere daha ifa
de etmek isteriz. 

Muhterem senatörler, taşra teşkilâtında 
memur ve müstahdem kadroları da İçişleri Ba
kanlığının üzerinde durması gereken mevzular
dan biridir. 

Gerek bu hususta ve gerek merkez ve taşra 
memurlarına mütaallik intibak kanunlarının 
yürürlüğe konulması mevzuunda ciddî bir gay
ret ve faaliyet gösterilmemiş olması başlıca 
üzüntü kaynağı olmakta devam ediyor. 

Kuvvet sahiplerince lüzum görülen birçok 
tasarılar öncelik ve ivedilikle teşriî makamlar
dan geçirilmesi sağlandığı halde, bu mustarip 
kütlenin imdadına koşulmaması, elem ve ıstı
rapları ile başbaşa bırakılması vicdanları sız
latan bir hal değil midir? Bu hazin manzara
yı ve yis ve mihnet içinde ve fakat hâlâ büyük 
bir ümitle haklarının verilmesini ve şefkat 
izharını bekliyen İçişleri Bakanlığı mensubu 
tâli memur ve müstahdemlerin bu elemli du
rumlarının yüksek huzurunuzda ifade etmekle 
gerçek bir ferahlık duymakta ve bunlara hak
larının verilmesini ısrarla rica etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, uzun zamandan beri 
vazifelilerin ihmalleri ve alâkasızlıkları sebe
biyle bize ciddî ve derimi bir teessür veren di
ğer önemli bir konuya da burada temas etme
yi lüzumlu ve vicdani bir vazife telâkki etmek
teyiz. Resmî daire ve müesseselere muayyen 
günlerde bayrak çekilmesi hiç şüphesiz millî 
hâkimiyet ve istiklâlin şiarı telâkki olunduğu 
gibi, bayrağın, vatandaşların millî gurur ve 
vatanseverlik duygularını okşadığı da izahtan 
varestedir. O halde bu mukaddes sembole gere
ken değerin verilmesi ve saygının gösterilmesi 
millî bir borç ve şerçfli bir vazifedir. 

BAŞKAN — Sayın Ulusman, bir dakikanız 
kaldı. 

M. P. TOPLULUĞU ADTNA ATİ RTZA 
'ULUSMAN (Devamla) - 2994 sayılı Türk 
Bayrağı Kanunu ve Nizamnamesi, Türk Bay
rağının yapılış ve şekli, çekiliş ve indiriliş za
manı ve bayrak çekilecek yerlerle, bayrağın 
çekileceği yerlere, çekiliş ve indirilişinde yapı-
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lacak tören v. s. hakkında sarih hükümler ih
tiva etmektedir. Buna rağmen illerde Hükü
met binalarına her gün merasimle bayrak çe
kilip, zamanında yine merasimle indirilmediği 
hele köy muhtarlıklarında hemen hiç bayrak 
çekilmediği, okullarda ise Bayrak Nizamna
mesine aykırı olarak daha düne kadar ve belki 
de hâlâ eski bir talimatın yürürlükten kalkmış 
bir hükmüne göre, bayrak çekildiği inşaatı ta-
mamiyle bitmemiş binalara ne maksatla olursa 
olsun bayrak çekilcmiyeceği Bayrak Nizam
namesinin 17 nci maddesi iktizasından iken, il
lerde ve hattâ Ankara'da Kızılay ve Bakanlık
lar semtinde ve salahiyetlilerin gözleri önünde 
bile henüz inşa halinde olan. natamam binala
rın hemen hepsinde Türk Bayrağının çekili ol
duğu her zaman görülen ahvâldendir. Buraya 
kadar bildiğimiz ve müşahade ettiğimiz konu
lardan bahsettik. Şimdi de nizamnamede bel
ki de bir zühul eseri olarak göremediğimiz ve 
mahaza hukukî mesnet ve sebebini öğrenmek 
istediğimiz, İçişleri Bakanlığına her gün ve 
hattâ ilâveten bir kat daha inşa ettirildiği es
nada bile bayrak çekilegelmekte olması keyfi
yetine temas etmek istiyoruz. Eğer hakikaten 
müsait bir hüküm yoksa münhasıran vali, kay
makam ve nahiye müdürlerinin kanuni merci 
bulunduğu keyfiyeti bu bakanlığa her gün bay
rak çekmek ve çektirmek yetkisi verir mi! 
Eğer verirse nizamnameye göre polis ve jan
darma karakollarında her gün bayrak çekil
mesi vakıası bu teşkilâtın mercileri olan müdü
riyet ve komutanlıklarda her gün bayrak çekil
mem ekte bulunmasının mantıki sebepleri ne 
olabilir? Bu cihetlerin lütfen tenvir buyurul-
masını, umumiyetle mühmel bir durumda ve 
maalesef uyuyan mevzuat mevkiinde bırakılan 
Türk Bayrağı Kanunu ve Nizamnamesinin has
sasiyetle ve vaz'mm maksadına uygun bir şe
kilde tatbikinin temini hususunda çok ciddî ve 
müessir tedbirlerin alınmasını en samimî ve 
vatansever duygular içinde Sayın İçişleri Baka
nından ehemmiyetle rica ve müspet neticesini 
ümitle bekleyeceğimizi ifade ederiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bugün saat 19.00 da birleşime 
devam etmek üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,55 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 19,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, Birleşime de 
vam ediyoruz. 

SABRI TOPÇUOĞLU (Bingöl) — Usul hak-
kında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SABRÎ TOPÇUOĞLU (Bingöl) — Muhte

rem arkadaşlarım, 25 Ocak 1965 günkü birinci 
oturumda bütçe müzakerelerinin devamı müdde-
tince Cumhuriyet Senatosunda grupu olmıyan 
siyasi parti topluluklarına da tahditsiz söz hak
kı verilmesi kararlarınıza iktiran etmişti. Ve o 
günden bugüne kadar devam eden tatbikat ve 
teessüs eden teamül de böylece devam etmiş ve 
Yeni Türkiye Partisi adına söz alan bütün arka
daşlarımıza zaman tahdidi gözetilmeden söz ve
rilmişti. Bugün bundan evvelki oturumda İçiş
leri Bakanlığı bütçe müzakeresinde topluluğumuz 
adına söz alan arkadaşımıza Riyaset on dakika
dan fazla söz vermemek suretiyle yeni bdr tat
bikata başlamış bulundu. Riyasetin, sizlerin kara
rma karşı olan bu tutumunu düzeltmesini ve 
sözcümüzün kaldığı yerden devam edip partimi
zin görüşünü ikmal etmesinin gerektiğini, zan
nediyorum. Eğer Riyaset bu kararın taşıdığı mâ
nanın anlayışında değilse sunacağım takriri 
Yüksek Heyetinize arz etmek üzere sarih karar 
almasını arz ve teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinize Başkanlık 
Divanının bu hususta almış olduğu kararları ve 
Yüksek Heyetinize iktiran etmiş bulunan takrir
leri arz etmek lüzumunu hissediyorum. Başkan
lık Divanı Senatoda siyasi parti grupu olan iki 
siyasi parti ile grup teşkil eden Millî Birlik Gru
pu ve Kontenjan grupu olmak üzere İçtüzük hü
kümlerinden istifade edecek iki siyasi parti grupu 
ve iki de grup olduğu hususunda karar verilm'fti. 
Bu karar üzerinde her ne kadar Senatomuzda 
grup teşkil etmemekle beraber, Meclislerde mev
cut nisaba dâhil olan ve müştereken bir grup ha
linde çalışmakta ve topluluk haline gelmiş olan 
diğer siyasi parti grup sözcülerine öncelikle söz 
verilmesi hususunun kabulüne dair aldığınız ka
rarın bugüne kadarki tatbikatı Yüksek Heyrtin 
kararma iktiran etmiş ve siyasi parti grupların

daki gibi 30 dakika konuşmalarına dair bir karar 
tatbik edilmediğinden özür dileriz. 

Çünkü İçtüzüğün 61 nci maddesinin son fık
rası siyasi parti gruplarının ve Hükümetin sö
zünün takyidedilemiyeceği merkezindedir. Bu 
bakımdan bunu bir temenni kararı olarak kabul 
ettik. 

Şimdi, Başkanlığa intikal etmek suretiyle, 
verilmek suretiyle Yüksek Heyetinize iktiran 
eden takrirleri okuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1965 malî yılı bütçesinin Yüksek Senatcda 

görüşüldüğü şu sırada Umumi Heyetçe alman 
karara göre, grupları olmıyan parti toplulukla
rına da, grup konuşmalarından sonra öncelikle 
söz verilmesini topluluğumuz adına saygılarımla 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Y. T. P. 
Topluluğu Adına 

Bingöl 
Sabri Topçuoğlu 

Not: Topluluğumuz adına bütçeler üzerinde 
konuşacak senatörlerin adları 22 . 1 . 1965 ta
rih ve 812 sayılı yazımızla gönderilmiştir. 

BAŞKAN — Burada konuşmada öncelik ve
rilmesi istenmiş, grupların haiz olduğu, İçtüzük
le âmir bulunan kayıtsızlık hakkında bir karar 
alınmamıştır. Bundan başka verilen bir takrirle 
bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarda 
grup sözcülerinin tahdidedilmemesini şahsi gö
rüşlerin 15 dakika olmasını, grup sözcüsü olma
sına göre topluluk sözcüleri hakkında da bir 
sarahat Yüksek Heyetinizin oylariyle tebellür 
etmiş değildir. 

Üçüncü bir takrir vardır, bütçe müzakerele
rinden bu yana, bu da grup sözcülerinin konuş
malarının 30 dakika ile tahdidedilmesini bildir-
anektedir. Şu halde topluluk hakkında önce gö
rüşülme talebi dışında müddet hakkında Başkan
lığa verilmiş bir takrir yoktur. Yüksek Heyeti
nize arz edilmiş bir husus da yoktur. Saym Top
çuoğlu bu kez bir takrir vermiştir. Bunu okuta
rak oylarınıza arz edeceğim. 

— 405 — 



C. Senatosu 
KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) -

B :32 
Kıyas

lama yolu ile olamaz mı? 
BAŞKAN — Kıyaslamak yolu ile toplu grup 

olamaz. İçtüzükte siyasi parti grupunun ne şe
kilde terekkübedeceği tasrih edilmiştir. Başkan
lık Divanı bu meseleyi daha evvel tezekkür cıti 
ve topluluklara bir tercih hakkı tanımasını ka
rar altına aldı. Fakat müddet bakımından de
ğil. Biliyorsunuz ki, altı üye konuştuktan sonra 
kifayeti müzakere geldiğinde o kifayet oya konu
lacaktır. Ve dendi ki, Başkanlık Divanında, bu 
topluluklara rüçîıan hakkı verildiğinde, iki üç 
kişi önden konuşmak suretiyle diğer hatip arka
daşların hakları takyidedil inektedir, dendi. Bu
nu da malûmaten arz ederim. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunda grupu olmıyan si

yasi parti topluluklarına da parti grupları gibi 
zaman verilmesini arz ve teklif ederim. 

Y. T. P. Topluluğu Adına 
Bingöl 

Sabri Topçuoğlu 
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Tak

rir hakkında konuşmak 'istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. 

Yalnız muhterem senatörlere hatırlatmak bakı
mından 61 nci maddenin son fıkrasını okumak 
istiyorum. • 

«Hükümet, Komisyon ve gruplar adına ya
pılan konuşmalarda müddet hükümleri uygulan
maz.» denmektedir. Bu bakımdan verilecek ka
rarda müddet yoktur, müddetsiz konuşmak var
dır. 

MEHMET AL! DEMİll (Tunceli) — Çok 
muhterem Başkan ve muhterem arkadaşlarım; 
bütçenin ilk görüşliklüğü gün, o gün Başkanlık 
yapan Senato Başkam, grupu olmıyan. grupu 
bulunmıyaıı ve topluluk halinde (»kınlarda da 
geçmiş yıllardaki tatbikata uygun bir tatbikatın 
bu sene de yapılıp yapdmıyaca'h ova vazedil
mişti. Malûmuâliniz geçen cone Y. T. P. grup 
halinde, C. K. M. P. ve M. P. topluluk halinle 
idi ve o tatbikatta gruplardan ,ı:onra bu toplu
luklara söz verihn'ş ve onlar da gruplar kadar 
konuşmuş1 ardı. Başkanuı ilk görüşmede yapnrs 
olduğu teklif bu mealde idi. Yani gefon j-oneki 
tatbikat. Hakikaten arkadaşlarım zamanın dar 
oluşu ve bir iki gün de geriye doğru atılacak 
olursa iki gün, kadar bir kayıp var yerinde ve 
isabetlidir. Hattâ o kadar ki, Başkan grupları 
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olan partilerin dahi zamanını tahdidetme tara
fına geçti ve 30 dakika olarak... Fakat bu bir 
temenni olarak kabul edildi. Muhterem arka
daşlarım, nihayet bugün bu Senatoda geçmişte 
bir parti grupu olarak bulunan, bugün topluluk 
adına düşmüş bir iki parti vardır. Bunlar da mu
halefet saflarında bulunuyor. Bunların da ken
dilerine göre bâzı fikirleri vardır. Belki iktidar
da, bulunan Hükümet, muhalefet sathında bulu
nan bu arkadaşların fazla konuşup, fazla derin
liğine tenkid etmemesini istiyebilir. Fakat iktidar 
partisi böyle yapabilir ama, tahmin eli
yorum iki Anamuhalefet partisi hiç deni
şe aynı şekilde, aynı tenkidleri yapmak ve 
diğer küçük partiler de bunları tamamlıyorlarsa 
onlara müteşekkir olması lâzımdır, istirham edi
yorum, burada konuşan arkadaşlar, 10, 15 arka
daş söz alıyor, bu da on dakika kabul edildi. On
lardan birer dakika tasarruf ederek.. Ben arka
daşlara uyuyorum, 30 dakika belki çoktur. IT> 
değilse yirmi, yirmibeş dakikanın, şu Senatoda 
grupu olmıyan topluluklara tanınmasını ve bu 
müddetin kabul edilmesi yerinde olur isabetli 
olur. Yarın gelecek olan Millî Eğitini Bakanlığı 
gibi koskoca bir bakanlık bütçesi hakkında bir 
kelime dahi söylemek imkânını bulamıyaeağız. 
Bu hususu 'sizin takdirlerinize bırakıyorum. 
Bendeniz yeni bir takrir veriyorum. Takririme 
iltifat buyurulursa müteşekkir kalırım. 

BAŞKAN — Bir takrir daha verilmiştir. 
Onu da okutarak, ıttılaınıza arz ediyorum. 

Başkanlığa 
Senatoda grupları olmıyan topluluklara büt

çe müzakerelerinin devamı müddetince gruplar 
adına yapılan konuşmaları mütaakıp toplulukla
rı adına söz alanlara söz verilmesi, bütçenin ilk 
görüşülmesi sırasında kabul edilmiş ve o günden 
beri de bu şekilde tatbik edilip gelmektedir. 

(Trupların zamanla mukayyedolmadiği, müm
kün olduğu takdirde konuşmalarını otuz dakika-
v.'i sığdırmaları temenni mahiyetinde kabul edil
diğine göre topluluk adına konuşacak hatiplere 
h:ç değilse ?5 dakikalık bir zamanın tanınması
nı arz ve teklif ederim. Tunceli 

M. Ali Demir 
BAŞKAN — Takrirleri oylarınıza arz edece

ğim, efendün. 
Sayın Sabri Topçuoğlu tarafından siyasi par

ti gruplarının konuşma süresince konuşulması 
hususu istenmiştir. (Soldan : Sıra var mı ses-
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lcri) Sıra hususu daha evvel karara bağlanmıştı 
Yüksek Heyetinizce; yalnız müddet bağlanma
mıştı. Siyasi partilerin grupları gibi toplulukla
rın da konuşması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir, efendim... 

Sayın Demir, buyurunuz. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Efen

dim, topluluklar adına, gösterilen ilgiye çok te
şekkür ederim. Muhterem Başkan ve muhterem 
arkadaşlar; bugün bütçesinin müzakeresi yapıl
makta olan Bakanlık, kuruluş ve görevleri itiba
riyle re'sen veya dolayısiyle birçok sorumluluk
larla yükümlüdür. Vatandaşların hak ve hürri
yetlerinin korunması, toplumun huzur ve düze
ninin sağlanması, bu Bakanlığın esas görevleri 
arasmddaır. O vakit taşrada Hükümet adına bu 
görevleri ifaya mecbur olan idarecilerimize, bü
yük sorumluluk tereddübetmektedir, 

îyi idareciler vatandaşın karşısında değil, da
ima onların yanında ve yardımcı durumunda 
olanlardır. Taşrada, bakanlıkları ve genel mü
dürlükleri temsildi yeni dairelerin kurulması, 
vatandaşa ve üst makamlara karşı sorumlu olan 
idareciliği güç. bir meslek durumuna düşürmüş
tür. Bugün hepimizce bilinen bir gerçek vardır. 
Bir kalkınma çabası içinde bulunmaktayız. Plân 
da elimizde bir tatbikat metodu olarak görül
mektedir. İdare amirlerinin de aynı anlayış içe
risinde ve plân dâhilinde vazife görmesi zaru
ridir. Hükümet, başarısını plâna bağladığına 
göre idari faaliyetlerin de, bu mânada ve plâ
nın grup teşkil eden Millî Birlik Grupu ve Kon
tenjan Grupu olmak üzere içtüzük hükümlerin
den istifade edecek iki siyasi paıti grupu ve iki 
de grup olduğu hususunda karara varmıştır. Bu 
karar üzerine her ne kadar Senatomuzda grup 
teşkil etmemekle beraber, Meclislerde mevcut ni
sabı itibariyle müştereken bir grup halinde çalı
şan ve topluluk haline gelmiş olan diğer siyasi 
partilere mensup arkadaşlara öncelikle söz veril
mesi karar altına alınmıştı. Bendeniz bugünkü 
tatbikatta Yüksek Heyetin kararma iktiran et
miş ve siyasi parti gruplarını 30 dakika konuş
turmak takyidine vabeste olan bir kararı da tat
bik edemedim. Özür dileyerek ifade ederim. 
Hedeflerine muvazi, tatbikatı aksatmayacak şe
kilde olması elzemdir. Fakat bugünkü tatbikatın 
bu merkezde olmadığı bir gerçektir. 

Muhterem arkadaşlar; bunu böylece tesbit 

ettikten sonra, bu bakanlığın bünyesinde bulu
nan Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma 
Genel Kumandanlığının teşkilât ve hizmetlerine 
birkaç cümle ile değinmek isteriz. 

Yurtta emniyet ve asayişi, vatandaşın can ve 
mal emniyetini sağlamak bu Bakanlığın görev
leri arasındadır. Hizmetin arzulanan şekilde ifa
sının, ancak personel kadrosunun taksiye edil
mesi, lüzumlu vasıtaların temini ve eğitimin ya
pılması ile mümkün olabileceğine inanmakta
yım. 

Bugünkü hizmet anlayışı yanında, kaçakçıla
rın, yankesicilerin, vurguncuların, hırsızların, 
motorize edildikleri bir zamanda yeteri personel
den, her türlü vasıtadan mahrum bulunan bir te
şekkülün vazifesini ifa anında uğnyacağı güç
lükleri söylemeye lüzum görmemekteyiz. 

Emniyet ve asayişi temin ile görevli ve za
manla mukayyedol madan, görevlerini büyük bir 
aşk ve imanla yapanların yanında, az da olsa va
zifelerini menfaat karşılığı kötüye kullananlar 
olduğu gibi, hizmet anlarında vatandaşa iyi mua
mele etmiyenlcr de bulunmaktadır. Bu anlayış 
açısında hizmet görenlere asla yer ve meydan ve
rilmemelidir. 

Karma Bütçe Komisyonunda da bir nebze te
mas etmiştim. Asayişle ilgili makamların sıhhat 
derecesi üzerinde duracak değilim. Fakat kaçak
çılıkla ilgili o"'ayların azaldığı, kaçakçılığın ya
pılmadığı ve azalmakta olduğu şeklinde irtibat 
kurmak isteniliyorsa, Bakanlığın bu görüşüne 
iştirak etmiyoruz. 

Kaçakçılığın yalnız emniyet tedbirleriyle ve 
.hudutlardaki asayiş kuvvetlerimizin artırılma-
slyle önleneceği kanaatinde değiliz. Zira kaçak
çılık biraz da iktisadi bir meseledir Bu mesele 
yalnız bir veya iki bakanlığa bırakılmamalı, fa
kat Hükümet olarak bütün cepheleriyle ele alın
malıdır, Hudut boylarında bir barikat arkasına 
bir barikat daha kurmak ve hattâ hoşyüz metre 
derinliğindeki mayın tarlalarının ve tel örgüle
rinin derinliğini on kilometreye çıkarmakla dahi, 
kaçakçılığın önüne geçilemiyecektir. 

Burada sırası gelmişken bir üzücü olaya da 
temas etmek isteriz. Bir yıl içerisinde onbir bin 
vatandaşın ölümü ve yaralanmasıyla- sonuçla
nan trafik kazaları, iki milyara yakın bir millî 
servetin zâyiine seîbebolmaktadır. Bu korkunç 
bir rakamdır, Rakamları istatistiklere yüzdelç-
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riyle geçirmek bir mâna ifade etmez. SiKTİsine-
ği öldürmek, sıtmayı kökünden yok etmek de
mek değildir. Ancak bataklıkları kurutmakla 
sivrisineği ve sıtma hastalığını ortadan kaldır
mak mümkündür. Matlubolan, (kazaları doğuran 
âmilleri yoketnı ektir. Bu ılmsusta Bakanlığın 
•görüş ve çalışmalarını öğrenmek isteriz. 

Bâzı noksan ve aksak tarafları bulunmakla 
beraber, malî polis teşkilâtının kurulmasını ye
rinde igörmekteyiz. Falkat en kısa zamanda İh
tiyaca cevap verecek bit* şekilde takviye edilmesi 
yerinde ölür. 

Bu Bakanlığın 'bünyesinde vazife ifa eden 
jandarmaya ait Doğu ve Güney - Doğu Ana
dolu bölgelerinde mevcut karakol ve bunların 
yanında naihiye binaları olarak kullanılan yer
leri, karakol ve naihiye binası olarak telâffuz 
etmek Ibile insana ıstırap ve utanç vermektedir. 
»Sanlı Türk Bayrağını bu ıgibi (binaların üzeri
ne çekmek insana cidden ikinci bir ıstırap kay
nağı olmaktadır. Milletimizin şeref ve itibariyle 
yakından ilgili Ibıılunan 'hiç değilse hudut •boy
larındaki karakolları, komşularımızın Ihudut 
üzerindeki •karakollarının durumuna çıkarmak 
vazifemiz olmalıdı r. 

Ne yapalım ki, bu mesele de, diğer mesele
ler ıgi'bi, Doğu - Anadolumuzıın kara kaderidir. 
'Bu .bölge sakinlerinin kötü almyazılandır. 

Mulhterem arkadaşlar; umumiyetle âmme 
hizmetlerini ifa eden mailıallî idarelerimiz, bu
gün. meriyette bulunan kanun ve mevzuat kar
şısında gerekli [hizmetleri yapmaktan malırum-
durlar. Hizmetlerin verimli kılınması için ge
lirlerin arttırılması şarttır. Ayrıca özel idare ve 
belediyelerimizin çeşitli 'kimlim, müessese ve 
derneklere gelir 'bütçesinden vermeye yükümlü 
kılındığı yüzdelerin kaldırılması lâzımdır. Zira 
şu anda (belediyeler, işi ötmeler de dâhil olmak 
üzere 1 789 092 bin 062 lira, özel idareler 94 
milyon 365 bin 125 lira borçlu durumdadır. 
Belediyeler ve özel idarelerin 'borç yekûnu öde
me takati arını çok aşmıştır. Meclise kadar, ge
tirilen ve bu meseleyi halledecek olan kamın ta
sarısının biran evvel çıkarılması yerinde olur. 

Ayrıca, Bakanlığın bu Bakanlığa bağlı mü
esseselerin hizmetlerini kolaylaştırmak amaciyle 
hazırlanan 24 tasandan! (bâzılarının Parlâmen
toya, bâzılarının Başbakanlığa sevk edildiğini 
ve bir kısmının da sevk edilmekte bulundıığrınaı 
Sayın Bakan Karma. Bütçe Komisyonunda ifa-
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de buyurmuşlardır. Bu verimli hizmetlerinden 
dolayı kendilerini tebrik ederiz. Temennimiz 
tasaıılann kadük durama düşürülmeden çalış
mış olmasıdır. 

Konuşmamı (bugünkü idare amirlerimizin 
vazife anlayışının nasıl olması lâzım geldiğine 
bir kaç. cümle ile değinerek son vermek isterim. 

Bir ihtilâl sonrası milletin çoğunluğu ile ka
bul edilen yeni Anayasamızla, hizmete bala'mış 
bulunuyoruz, iktidarda bulunan hükümet, vaktiy
le şikâyet konusu olan mevzuları müınfeÜn oldu
ğu nisbette asgariye indirmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; memleketi ızdıraba 
sevk eden ve tefrik zihniyeti yara/tarak Vatan
daşları kamplara (götüren düşüncenin karsısın
da olmalıyız. Bu faizlerin birinci vazifesi ve 
ihedefi olmalıdır. Tefrik «zihniyetini ortadan kal
dıracak insanları bir araya •getirmenin yegâne 
unsuru ve bu unsurun en büyük tatbikçisi de 
İçişleri Bakanlığıdır. Ayırmaların ortadan kal
dırılması, vilâyetlerde idare elamanlarına düşen 
bir görevdir. Durum böyle olunca, idare elaman-
lan bağlı bulundukları içişleri Bakanlığının 
siyasi anlayışına ve ıgörüşlerine göre Hıaraketle 
değil, âmmeye müteveccih olan kanunları aynen 
tatbik etmekle asıl görevlerini ifa etmiş olurlar. 
Devirler, iktidarlar ve bakanlar, ne olursa olsun, 
kimden olursa olsun, idare amirleri kendilerini 
yalnız kanunlarımızın emrinde kabul eder bir an
layışı teşhis ve Ihizmet ettiği vatandaş kütlesine 
telkin etmelidir. 

llvet muhterem arkadaşlar; tarih bir teker
rürdür. Bu tekerrürden ders almak da, .bizlerin 
vazifesi olmalıdır. Tarihi yazmaktaki ve okut
maktaki maksat, kötüyü iyi yapmak, ihataları 
düzeltmek ve iyiyi de dalha iyi yapmaktır. 

'ft fendim, Karma Bütçe Komisyonunda da 
arz etmiştim. Benim birinci sorum: Dün bu mev
zu ile ilgili olarak Hakkâri'den bir tel ile bir de 
mektup aldım, orada, Uludere diye bir kaza var
dır. Bu kaza halkı bundan evvelki seçimleıde, 
1964 yılı Senato seçimlerinde Cumhuriyet Halk 
Partisinin aleyhine ve diğer partilerin lehine rey 
verdikleri için bu kazanın bundan evvelki iktidar 
zamanında nasıl ki; Kırşehir vilâyetimizi kaza ve 
başka vilâyetlerimizi ikiye böldükleri gibi bu ka
zanın da bu oy meselesinden dolayı başka bir 
vilâyete bağlanması istenmektedir ve yukarıdan 
baskı yapıldığı, bunun için bir çalışmanın mev-
cudolduğu söylenmektedir. (Sağdan, neresi sesle-
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ri.) Hakkâri'nin Uhıdere kazası. Bunun hakikat 
derecesinin ne olduğunu öğrenmek isterim ve 
1964 seçimlerinde her partinin burada aldığı oy 
miktarını öğrenmek isterim. İkincisi... 

BAŞKAN — Sayın Demir; çok uzadı. Yeli
nizden sorun sualleri, istirham edeceğim. 

Sayın Cemal Tarlan, buyurunuz. 
CEMAL T ARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler, muhterem Bakan 
ve İçişleri Bakanlığının muhterem mensııplırı. 
İçişleri Bakanlığının 1965 yılı bütçe tasarısı üze
rinde gerek grup, gerek topluluk adına konuşan 
kıymetli hatiplerimiz konuyu enine, boyuna ince
lemiş ve birtakım görüş ve temennileri ortaya 
koymuş bulunmaktadırlar. Bunlardan cidden çok 
istifade ettik, kendilerine şahsan teşekkürü bir 
borç bilirim. Bendeniz de bu konuşulanlardan 
mühim gördüklerim hariç, birkaç idari meselemi
ze temas etmek suretiyle bu hususta bakanlığın 
noktai nazarını tesbit etmek ve açıklamasına im
kân vermek maksadına matuf kısa. bir mâruzât
ta bulunmak üzere yüksek huzurunuza gelmiş | 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ilk değineceğim mev
zu; meslekî idare bölümlerinin kurulusu ile ilgi
lidir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı mad
delerini tadil eden 469 sayılı Kanunun 1 ne i ve 
3 ncü maddelerini gözden geçirdiğimiz zaman, bil
hassa. 3 ncü maddeye eklenen ve meslekî idare 
bölümlerinin kuruluşu ile ilgili olup, aynen «Bel
li kamu hizmetlerinin görülmesi amaciyle birden 
çok ili içine alan çevrede bu hizmetiler için yet
ki genişliğine sahip kuruluşlar meydana getiri
lir,» fıkrası ile eski maddeden farklı yeni bir hü
küm vaz'edilmiş bulunmaktadır. Bakanlığın, bu 
hükme istinadederek yaptığı çalışmalar ve aldığı 
neticelerle, yine bu mey anda benden evvel konu
şan bir arkadaşımın da işaret ettiği gibi, mülki 
taksimatımıza da temas ederek ilerde bir değişik
liğe tabi tutulup tııtulmıyacağı hakkında ne dü
şündükleri hususunda Yüce Senatomuzun malû-
mattar kılınmasını, gelecekte bu konu ile ilgili ça
lışmalarımıza ışık tutması bakımından ehemmi
yetli görmekteyiz. 

Hazırlanmakta olan anakanunlar mevzuları-
mıza gelince; biraz evvel Sayın Demir arkadaşım 
da temas ettiler. İçişleri Bakanlığı tarafından 
hazırlanıp, İkinci İdareciler Kongresinde tetkik 
edilip tasvipten geçen ve diğer bakanlıklara sevk 
edilmek üzere bulunduğu istihbar olunan: j 
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1. İçişleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri, 
2. Polis kuruluş ve görev kanun tasanlariy-

le, polis yardımcı kanun tasarısı hakkında malû
mat sahibi olmamızın faydalı olacağına işaret et
mek istiyorum. Esasen bütün bu kanun tasarıla
rı idare âmirlerimizi, polis ve bekçileri hedef tut
ması ve öteden beri bunların yetki ve görevleri 
üzerinde ısrarla durulması bakımından tasarıla
rın, modern idare anlayışı göz önünde tutularak 
hazırlandığını ve yenilikler getireceğini, şimdiye 
kadar söz ve tenkid konusu yapılan idare ve po
lise ait birçok meselelerimizi halledecek bir şe
kilde hazırlanmış olması lâzım geldiğini ümidedi-
yor ve bunun için Özet halinde de olsa bilgi veril
mesi ricasında bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de diğer, muh
terem bir sözcü arkadaşımın da temas ettiği bir 
konuya ben de değineceğim. 

Devletin bütün hizmet ve çalışmalarını halka 
götüren ve bilcümle mevzuatı vatandaş nezdinde 
mutluluk ve itibar hissi yaratacak eşitlik esasına 
uygun bir şekilde tatbik eden ve nihayet bütün 
bakanlıklara ait hizmet ve görevlerde koordina
tör rolü oynayan fedakâr idarecilerimiz hakkın
dadır. Bu kadar yüklü ve o derece mesuliyeti i 
vazife ve hizmetler tekabbül eden idarecilerimizin 
mesleğe almışlarına, vazife gördükleri sırada ye
tiştirilmelerine ehliyet ve kabiliyetlerine göre is
tihdam edilmelerine mütaallik işlerimiz nâçiz ka
naatime göre Bakanlığın üzerinde ısrarla durma
sı gereken bellibaşlı idari meselelerimizdendir. Bu 
mesleğin mensubu olarak Sayın Bakanımızın bu 
mevzulardaki düşünüp tatbik etmek istediklerini 
öğrenmekten memnuniyet, duyacağımız gibi, bu 
meselelerde kendilerine mutlaka yardımcı olma
mızın hem zaruret ve hem de hizmet olacağını te
barüz ettirmeyi de bir vazife saymaktayız. An
cak, 1965 yılı Bütçemizin umumi görünüşüne ba
karak bu hususlarda Bakanlığa bilhassa maddi ba
kımlardan pek imkân verilmemiş olması keyfi
yetinin dikkatimizden kaçmadığını de üzülerek 
izahar etmekten kendimi alıkoyamıyorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım, mahallî idarele
rimiz ve belediyelerimize gelince; mahallî ida
relerimizin, belediyelerimizin malî kaynak ba
kımlarından vazife ve hizmet göremez bir halde 
olduklarına benden evvelki konuşan arkadaşlarım 
da temas etmiş bulunuyorlar. Ben bu husustaki 
mâruzâtımı kısa bir sualle Sayın Bakandan sor-
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mak istiyorum. O da: Bu mahallî idareler malî 
bakımlardan takviye maksadiyle gerek Maliye ve 
gerekse İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, 
emlâk belediye gelirleriyle belediye paylarının 
kaldırılması ile ilgili kanun tasarıları, kanuniyet 
kesbettiği takdirde, biraz evvel rakamı sarih ola
rak tebarüz ettiren Demir arkadaşımın dediği 
gibi, belediyelerimizin iki milyara, özel idareleri
mizin yüz milyona yaklaşan borçlarından ve ne 
zaman kurtulacakları keyfiyetini tahminî mahi
yette de olsa bu hususta bilgi sahibi olmaktan 
biz fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bir de yeni kurulan Köy 
işleri Bakanlığı ile ilgili bir noktanın vuzuha ka
vuşmasını istiyorum. Yüksek malûmları olduğu 
üzere, içişleri Bakanlığının kuruluşu ve bugüne 
kadar devam eden idari mânadaki geleneği itiba
riyle vilâyetinden ta köyüne kadar hizmet götü
ren mânada benimsenmiş özel bir mahiyeti vardır. 
Bunu katiyen bozmamak lâzımdır. Ancak Köy 
işleri Bakanlığına mühim bir kısım köy hizmet
lerinin devrolunduğu da bir vakıadır, içişleri 
Bakanlığınca hazırlanıp Köy İşleri Bakanlığına 
sevk edilmiş bulunan Köy Kanunumuzda, yuka
rıda değindiğim hüviyet ve hususiyete halel geti-
rilmiyecek bir şekilde maddelerin tedvinine çalı
şıldığını tahinin ve ümidetmekteyim. Bu husu
sim izah edilmesi, benim kadar diğer idareci küt
leyi de çok sevindirecek ve memnun edecektir. 

Emniyet ve asayiş işlerimize gelince: Bu mev
zular' etrafında cidden faydalı açıklamalar yapıl
dı, tahminlerde bulunuldu. Bendenizin de üze
rinde durmak istediğim, trafik mevzuu hariç, 
umumi olarak söylemek istediğim husus şudur: 
Emniyet mensupları maddi ve mânevi moral ba
kımlarından takviyeye muhtaçtırlar. En küçü
ğünden en büyüğüne kadar mahrumiyet ve me
şakkat ile âdeta boğuşarak vazife gören emniyet 
mensuplarımız için yapılacak her yardım çok ye
rinde bir hizmet olacak ve murakabesi fazlasiyle 
almacaktrı. Ne var ki, bu takviye mevzuunda 
alınmış tedbir ve neticelerinin pek yerinde olma
dığı da meydandadır. Çünkü yukarıda da temas 
ettiğim gibi, bütçeleri buna rahatlıkla imkân sağ
ladığına ve bundan sonra da sağlıyacağma inan
mak güçtür. Binaenaleyh, gelecek seneler için 
tekrarlanan temennilerden sarfınazar ederek, şim
di biraz da trafik mevzuu üzerinde durmak isti-
yeceğim, 
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Muhterem arkadaşlarım, bir yandan mal... 
BAŞKAN — Sayın Tarlan, bir dakikanız kal

mıştır. 
CEMAL TARLAN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, trafik mevzuunda söyliyeceklerim 
hakikaten hepimizi alâkadar eder bir hususiyet
te idi. Fakat Sayın Başkan vaktimin dolduğunu 
söylemiş bulunuyorlar. Eğer lütfederseniz bunu 
söyliyeyim. Ama... 

BAŞKAN — Bağlamanızı rica ederim efen
dim. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Bu mevzu-
dan sarfınazar edere'k sözlerimi şu şekilde bağla
mak istiyorum muhterem arkadaşlarım. İkinci 
idareciler kongresi yapılmış ve bu kongrede cid
den çok önemli ve faydalı kararlar alınmıştır. 
Acaba İknci İdareciler Kongresinde görüşülen 
ve karara bağlanan mevzulardan ve meseleleri
mizden ehemiyetli görülülenleri seçilerek bir bro
şür vücuda getirilmesi ve başta muhterem Par
lâmento üyelerimiz olmak üzere değerli meslek-
daşlarımıza ve diğer zaruri mercilere gönderil
mesi mümkün değil midir, sualini sormaktan ve 
bu nâçiz temennimin tahakkukunu yüksek hu
zurunuzda sayın Bakandan istirham etmekten 
kendimi alıkoyamadığımı itiraf ederek maruza
tıma son verirken içişleri Bakanlığının 1965 yı
lı bütçesinin millete ve memlekete hayırlı olması
nı diler, hepinizi hürmetle selâmlarım muhterem 
arkadaşlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ziya Ayrım, buyurunuz. 
ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Başkan, 

kıymetli senatörler, Sayın içişleri Bakanı ve er
kânı; Geçen yıl içinde Doğu - Anadolu'da zuhur 
eden vatandaşın huzurunu bozan, iktisadi güven- -
lige tesir eden ve Hükümetçe önlenemiyen hâdi
seler olmasaydı, huzurunuza çıkarak kıymetli va
kitlerinizi israf etmiyecektim. 

Sayın senatörler, vatandaşa güleryüz göster
mesini, kanun ve nizamnameler çerçevesi içerisin
de vatandaşa eşit muamele, parti ve iktidar deği
şikliklerinden müteessir olmamak parolasını şiar 
edinen İçişleri Bakanlığının ödevi, bütün vat;m 
sathında huzuru, emniyeti, alayişi sağlamak, hak 
vo hürriyetleri korumaktır. Hal böyle iken, 
biraz sonra izah edeceğim misallerden de ardası* 
lacağı üzere, Doğu - Anadolu'da İçişleri Bakanlı
ğının görevini yapamıyarak, vatandaşların, dert
leriyle başbaşa bırakıldığı gerçeğidir, Yalnız şu-



1. Senatosu B : 32 
tasını belirtmek isterim ki, bu bölgedeki imkân
sızlıklar sebebiyle birçok hâdiselerin haber alın
madığı malûmdur. Kars, Ağrı. Van, Erzurum, 
Muş, Bitlis, Tunceli vilâyetlerinde halkımızın 
geçim kaynağım hayvancılık teşkil etmektedir, 
Kar kalkar kalkmaz bu bölgedeki vatandaşlar ça
dırları ve hayvanları ile Doğu - Anadolu'nun en 
yüksek yaylalarına doğru çıkarak yaz aylarını 
büyük bir endişe içerisinde buralarda geçirmekte
dirler. Geçen ya,z iki gecemi Kars ve Ağrı illeri 
arasındaki bu yaylaların birisinde geçirdim. Va
ziyet şu merkezde idi: Vatandaş sabaha kadar 
silâh elinde, hayvanının bekçiliğini yapmakta, ge
celeri bu ova sahalarının mütemadiyen silâh ses
leriyle âdeta muharebe sahası gibi olduklarına şa-
hidoldum. 

Sayın senatörler, sabah olunca şu haberler ya
yılmaya başladı : Filân köyden falancanın şu 
kadar koyunu, atı çalındı, filân köyden şu ka
dar hayvan çalınırken sahibi öldürüldü veyahut 
da yaralandı. Bu havadisler bütün bölgede yay
gın halde idi. Doğu'da çapulculuk hâdiselerinin 
nedenleri üzerinde durup, bunları bertaraf etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Muhterem senatörler, burada acı bir konuş
mayı nakletmeden geçemiyeceğim. Kıbrıs hâdi
seleri dolayısiyle 1964 yılında toplantıya çağrılır
ken, köylü vatandaşlardan birisi aynen şu suali 
sordu: «Bey ne için gidiyorsunuz?» Kıbrıs hâ
diseleri için deyince, «Ya şu çapulculardan hâli
miz ne olacak? Neredesin Mustafa Kemal?» diye 
acı acı gülümsedi. Evet arkadaşlarım, eskiden 
bu bölgede tek tük hırsızlık olayları olmakta idi. 
Kendim o bölgede 15 sene memuriyet yapmış ve 
o bölgenin çocuğuyum. Burada da bugün içiniz
de birçok kıymetli kumandanların o bölgede bu
lunduklarını görüyorum. Fakat bugün Doğu 
bölgesinde hırsızlık motorize hale gelmiştir. Ar
tık kamyonlarla hırsızlık yapılıyor. Soyguncu
luklar alıp yürümüştür. Bakıyorum ki, bâzı 
arkadaşlar dudak büküyorlar. Benim seçim böl
gemden olan arkadaşlar da vardır, onlar da bu 
hâdiseleri pek iyi bilirler. Yalnız birkaç misal 
arz edeyim. Ekim ayı içersinde kendi mmtakam 
olan ve Devlet yolu üzerinde bulunan Pernavut 
hanı saat 9 raddelerinde bir soyguna uğradı Bu
nun ertesi günü incesu köyüne bir baskın yapıl
dı, iki de jandarmamız vardı. Ve o gün köye ha
ber veriliyor, bu hâdise dolayısiyle, ertesi gün 
dört jandarma ve başçavuşlu olduğu halde tekrar I 
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biı- ba^km yapılıyor. Bundan iki gün sonra 
63 kamyonun soyulduğu ve 60 - 70 bin liranın, 
tabaneanm, eşyanın gaspedildiği bir soygun daha 
olmuştur. Bunlar yalnız bâzılarıdır. 

Doğu'da huzursuzlukların giderilerek, mal 
endişelerini bertaraf etmek için Hükümetin sos
yal, kültürel ekonomik konuları ele almakla bera
ber içişleri Bakanlığının zabıta kuvvetlerinin Do-
ğu'nun şartlarına uyacak insanlara sahip kılın
madı, süratli hareket edecek şekilde vasıtalarla 
teçhiz edilmesi, hudut kazalarımıza muhakkak 
jandarma komutanı olarak birer yüzbaşı tâyin 
edilmen, mühim karakollara tecrübeli astsubay
lar tâyin edilerek, karakollardaki er sayısının 
çoğaltılması, telefon ve telsizlerle teçhiz edilmesi, 
ancak bu suretle kamyonlar dolusu hayvan hır
sızlıklarının yapılması önlenecek, soygunlar ser
bestçe yapılamıyacak. Doğu - Anadolu'nun endi
şesi bertaraf edilerek Hükümete itimadı sağlan
mış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, sabrınızı tükettim. 
1965 yılı içişleri Bakanlığı bütçesinin memleketi
miz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni 
eder, hepinizi hürmet ve sevgiyle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Saim Sarıgöllü? Yok. 
Sayın Fehmi Alpaslan ? Yok. 
Sayın Akif Eyidoğan. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkanım, muhterem arkadaşlarım, beş 'madde 
üzerinde mâruzâtta bulunacağım, mukademc-
siz. Bize köy kanunu gibi umumi idaresi ile 
mahallî idaresi ile, bütünlüğüyle bir il kanunu 
lâzımdır. Fakat illere mahallî hizmetlerini ifa
ya yeterli gelir kaynaklarını bulmadıkça Sa
yın içişleri Bakanından ricam, böyle bir kanu
nu dalıi getirmesinler. Yani yetki bol olur, onu 
ifa edecek vesait kıt olursa, o idarenin başında 
bulunanlar için bir yutkunma, kuruntu, aciz 
mevzuu olabilir. Daha müstacel olanı, Sayın 
Ekrem Alican, Aydın Bolâk ve bir diğer arka
daşımızla beraber teklif ettikleri veçhile, mev
cut il Idadesi Kanunu senelerden beri tahribe-
den muhtelif kanunlarla çıkmış hükümlerin 
'kaldırılması hakkındaki kanun teklifidir. Ha
kikaten eğer bir 'kanunun 'bir hükmünde mem
leketin ihtij^acma tekabül etmiyen bir mahzur 
görülürse bunu 'kanunun kendi bünyesinde bir 
tadille ıslah etmek daha doğru olur. Batı Ber-

— 411 — 



C. Senatosu B : 32 28, 1. 1965 O : 3 
Ün Belediye İlcisi müteveffa Hrncst lieuter bi
ze Mülkiyede hocalık etti. Mevcut, bugün va
zife başında bulunan valilerimizden ve kıdemli 
kaymakamlarımızdan bir kısmı talebeleriydi. 
hatırlarlar; «Türkiye Cumhuriyetinin çok gü
zel kanunları var, daha 25 sene yeniden kanun 
çıkarmadanız da, 'bunları iyi tatbik etmekle 
memleketi gül gibi idare edersiniz,» derdi. Asıl 
mesele 'kanunların hükümlerini dile getirmek 
ve bereketlendirmektedir. Memleket, mevzuatı
mızın hükümlerinden feyz almalıdır. Mevcut 
ti İdaresi Kanunu el değmemiş, değiştirilme
miş bir bucak faslı vardır. Ve 'bucaklar çevre
sinde de, köy birliklerini teşvik eden hüküm
ler vardır. Yakın vakitlere kadar biliyorum, 
Doktor Gökay zamanında İstanbul vilâyetinde 
şehir içi bucaklara karşı bu bucak faslı ahkâ
mını tatbik etmeye heves ettiler, şehir dışı ka
zalar bucaklarına karşı tatbikatına nedense 
gitmediler, cesaret edemediler. Yapmayız, tat
bik etmeyiz ve gayrikabîli tatbiktir de deriz. 

İkinci temas edeceğim nokta trafik bahsidir. 
Efendim, memlekete 'bir otomobil ithal edilir, 
buna plâka almak lâzımgelir; araıba 'sahibinin 
isimi, hüviyeti, ikametgâhı, güzel. Bu arabayı 
kullanacak şoförün ismi, hüviyeti, ikametgâhı, 
bu da güzel, tescil edilir. Pe'kâlâ bu acabanın 
markası, motoru da tescil edilir. Bu arabanın 
bir ikametgâhı yok mudur? Getirttiğiniz motor
lu vasıtalar, mutasarrıf en sahibi olduğumuz bir 
garajda, yahut kira ile tuttuğumuz bir garaj
da veyahut bir gece için 'kirasını verdiğimiz bir 
garajda müsteciren ikâmet etmez mi! Bu vası
ta ikamet etmez, ettirecek bir hükmümüz yok
tur bizim. Kanaatim odur ki, yeniden bir ka
nun koymaya da hacet olmadan belediyelerin 
dikkatini çekeriz. Bilhassa arabalarımızı kapı
larımızın önünde sokağı işgal eder şekilde gece 
sabaha kadar 'bırakıp da parçalarını şunun 'bu
nun tahribine yahut şirketine terk etmekte 
hiçbir isabet ve mâna yoktur. Birçok apart
manların da gayrikabilîli iskân kısımları pekâ
lâ, ıbâzı ahvalde garaj vaziyetine getirilebilir, 
yani bir müddet verilerek her motorlu vasıta
nın gece yatacağı yeri, plâkayı veren mercie 
vaktiyle tescil ettirmesi. Başlıca temennim bu
dur. Büklüm Sokaktan giderken ip cambazlı
ğından daha beter trafik müşkülâtı çekiyoruz. 

Dördüncü noktaya geçiyorum. Beyler, Sa
yın içişleri Bakanından ricam odur ki, Sayın 

imar ve İskân Bakanını 'koluna taksın, Türki
ye'nin Ankara gibi, İstanbul gibi büyük şehir
lerini, küçük şehirlerini, ortanca kasabalarında 
ibir sokak arasın, yağmurda, karda şöyle sula
rını muntazaman ızgaralardan süzdürür ve ge
cen otomobiller çamur sıçratmaz ve yaya kal
dırımları olup da, yayalar da hiç olmazsa 'bu 
'kaldırımlara ayağı çamura batmadan geçebilir 
vaziyette 300 metre bir sokak lütfen bulsunlar. 
Yani 40 yıldır Cumhuriyet devrinde yalnız İz
mir'de Operatör Mustafa Bey merhum namına 
heykeli de olan bir 'sokak vardır, bu arz ettiğim 
evsaftaflır. Bunun da boyu ve Ibu vasfı 300 met
re olarak devam edemez. Belediyelere, ıböyle bir 
sokağın tesisi ile İmar ve fekân Bakanlığı ilgi
li ise onu vazifeye davet ederek iböyle sokakla
rın bakımı, mevcut belediye reislerinin vazife
siyle ilgili ise idari cihazımızı, teşkilâtımızı va
zifeye davet ederek bu mahzuru içinde bulun
duğumuz medeniyet asrında izale etmeye ça
lışmalıyız kanaatindeyim. 

Beşinci arz edeceğim nokta... Bilmiyorum 
vaktim doldu ise lütfen söz kaydediniz, gerisini 
jandarma bahsinde arz edeceğim. 

BAŞKAN — İki dakikanız var. 

AKİF UYİDOĞAN (Devamla) — Şimdi 
efendim, arkadaşlarımızın temas etmedikleri 
'bir nokta olduğu için arz ediyorum. Bu kız ka
çırma keyfiyeti: Memleketimizin semt semt, vi
lâyet vilâyet birtakım teamülleri, adetleri gele
nekleri ile ilgilidir. Bununla esaslı savaşmak 
idarecilerimizin vazifeleri eümlesindendir. Bir 
delikanlının bir güzel kıza bir görüşte vurulup, 
hayran olup, âşık olup da hemen ince belinden 
çekip atına atıp kaçırması.. Böyle şey olmaz 
arkadaşlarım. Ya o delikanlı ile o kız aylardan 
beri zaten çeşmenin başında su doldururken, 
yahut bulgur dibeğinin 'başında bilmem neyini 
döverken, türlü söyleşmeler olur. Ve bu vazi
yet bütün köyde çalkalanır. Muhtarı da bilir, 
âzası da bilir, bunu. 

Nihayet tarafların velileri arasında da bir
takım pazarlıklar cereyan eder. Bu pazarlıklar 
tabiî yeni kurulacak olan evin sermayesini, esa
sını, teçhizatını hazırlamak için ise, -bunu ma
kul bir had dâhilinde muhtarın, ihtiyar heye
tinin uzlaştırmasını ve İkiz kaçırma vaziyetine 
gelinceye kadar işin ihmal edilmemesi gerekir. 
Kars Vilâyetinde tecrübe ettik, arkadaşlarım 
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bilirler. Birisi Mehmet Hazer arkadaşım, Se- I 
natoda âzadır, birisi de şimdi Adalet Bakanh- I 
ğını ihraz etmiş olan arkadaşımdır, bilirler Kız I 
kaçırma suçu kabul etmiyorum. Bundan muli- I 
tarlar, Nahiye müdürleri, kaymakamlar derece I 
derece mesuldür. Kimin oğlu. kimin kıziyle se- I 
vişirse, o hakikaten aile teşkil etmek gibi bir I 
hareketin içinde ise, bunları o vakit uzlaştıra-
lım, düğününe de gidelim, toy edelim hediye I 
de götürelim, dedik. Bunu pekâlâ bütün millet I 
öptü başına koydu, bu mesele de medeni şekil- I 
de halledildi. Bundan 30 sene evvel olan şey bu- I 
gun neden olmasın ? I 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, vaktiniz dol
muştur, lütfen bağlayınız. 

AKÎF EYİDOĞAN (Devamla) — Bağlıya
cağım. Buna ilâve edecek bir tek nokta; asrın 
demokrasisinin işçiler, işverenler, talebeyle üni
versite, filânla falan arasında birtakım cemi 
arzulann yerine getirilmesinden ve getirilme
mesinden mütevellit toplum asayişi ile ilgili bi
naenaleyh toplum zabıtasının teşkilâtlandırıl
masının ehemmiyet ve azameti ile ilgili bir ihti
yacımız vardır. Bunda da ehemmiyeti unıumi-
yomizi iyi teçhiz etmemiz, iyi hazırlamamız, iyi 
fennî vasıtalarla donatmamız lâzımdır. Sayın 
içişleri Bakanının bu noktaya da himmetlerini 
rica ederim. 

1965 yılı (bütçesi ve ödenekleriyle pek sev
diğim meslekimin müntesibi idareci arkadaşla
rıma hayırlı, uğurlu ve daima muvaffak olma
larım temenni ederim. Bendenizi dinlemek lût-
funda bulunduğunuz için teşekkür ederim efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın M. Yılmaz înceoğlu, bu
yurun. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, çok muhterem ar
kadaşlar, muhterem Hükümet erkânı ve bakan, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, Köy Kanununun bu
günkü şartlara ve bünyemize uygun bir şekil
de yapılması, uzun yıllardan beri ciddî bir za
ruret halinde bulunduğu halde ve her zaman 
köy kalkınmasından bahsettiğimiz halde bugü
ne kadar bu kanunun hazırlanmaması ve köy 
salmasının fakir ve zengin 20 lirayı geçmemesi, 
köyün kalkınmasına büyük !bir engel olduğunu 
hepiniz takdir edersiniz. Köyü satın alacak ka- { 
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dar zengin bir ağa 20 lira salma verir, onun 
yanında en fakiri, o da köyün ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi için 20 lira salma vermek mec
buriyetindedir. Bunun, gün geçirmeden düzel
tilmesi lâzımgelirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, kaza teşkilâtı,, na
hiye teşkilâtı vardır. Vilâyet teşkilâtımız var
dır, maalesef merkeziyetçilik sisteminden kur-
tulunmaz. Valilerimize bile tam salâhiyet veril
memiştir. Valilerimize bütün vekâletlerin işleri 
hakkında evvelâ başvurulmak için tam salâhi
yet verilmesi ve köylümüzün kalkınması için 
nahiye 'müdürü ve kaymakamlara da tam salâ
hiyet verilmesini, kaymakamın murakabesi al
tında nahiye müdürünün her zaman gezerek 
koy kanununa göre yapılması lâzmıgelen işle
rin başında durarak yaptırması elzem ve şart
tır. Köylü tarafından intihabedilen muhtardan-, 
o köyün kalkınması için bir hayır yoktur. Ar
kadaşlar, köylü komşusunu gücendirmek iste
mez. Affedersiniz, köyler pislik içindedir. Kö
yün içindeki araba yoluna sel gelmiş, hendek 
açmış, Inmu lütfen bir araya gelip, toplanıp 
düzeltip kaldırım yapın deseniz yapmazlar. Na
hiye Müdürü,, Kaymakam ne güne durur. Akıl 
ermez, bu köylü, bu millet nasıl kalkınacak, bu
na katiyyen akıl ermez arkadaşlar. 

îl genel meclislerince nahiye olmasına ka
rar verilmiş birçok büyük köyler vardır. Altı, 
yedi seneden beri, belki daha fazla, sekiz, on se
neden beri sıra gelmemektedir. Xe imiş? Yeni 
teşkilât kanunu çıkacakmış. Yahut yeni bir, ida
ri taksimat yapılacakmış, o zaman nahiye ola
cakmış, derler. 

Muhterem arkadaşlarım, .bu iş ya yapılma
lıdır veyahut da onlara da nahiyenin müdürü
nü göndererek demin arz ettiğim şekilde bu köy
lünün işlerine ve derdine bakmak lâzımdır. Mah
keme teşkilâtı bulunmıyan yerlerde ha
len nüfus memurları bulunmaktadır. Köy
lü bir dilekçe verir, hâkim, kaymakam 
ne . ise onu nüfus memuruna havale 
eder. Adam hir jeep tutar, alelacele bir eğlen
ce işidir, hadi nahiyeye. Oradan nüfus kaydını 
çıkarır getirir dilekçeyi. Her zaman vardığımız 
zaman bize bu bilgileri verirler. Bendeniz üç se
nedir muhtelif defalar resmî makamlara müra
caat ettim. «Haklısınız, bunun için bir kanun çı-
karıncaya kadar valiler bunu idare edebilir, 
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merkezde çalıştırabilir v:s. dediler. Vali de di
yor ki, merkezde çalıştırmak için ona ikamet 
yevmiyesi vermem lâzım, olmaz diyor. Lütfen 
kanunun bir an evvel çıkarılıp merkezde bun
ların çalıştırılması lâzımdır. Mahkeme teşkilâtı 
olsa âmenna, ama nüfus memurunun da bulun
ması lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde 
bir huzur ve asayiş varsa bunu da jandarma 
teşkilâtına borçluyuz. Her türlü mahrumiyet 
içinde çalışan jandarma teşkilâtı, bu işi temin 
etmektedir. Buna rağmen bir karakolun mev
cudu üç, beş kişiyi geçmez. Bunun da bir kısmı 
ihzar vesaire için köylere çıkarlar, bir onbaşı 
tek başına kalır. 

Birşey olsa, jandarma yok diye şikâyet eder
ler. Aziz arkadaşlarım, işte huzurunuzda Millî 
Müdafaa Vekiline sual olarak tevcih ettim; bu 
ımemleketin evlâtları vatani hizmetlerini yapar
larken, mademki Kara Kuvvetlerinde kaldıkla
rı müddetçe aynı ve hattâ daha pahalı bir mas
rafa mal oluyor, oradan başjka bir tenkis yapı
larak jandarmaya verilirse, jandarmanın işi 
daha kolaylaşsa, memleketin asayişi daha iyi 
olsa, hırsızlıklar azalsa, asayiş korunsa daha 
iyi olmaz mı? Sayın Bakan burada; «Benden 
böyle bir talepte bulunmadılar ki, ne yapayım 
bulunsalar elbetteki, bir tertip yaparız.» dedi
ler. Bu, devlete külfet tahmil edecek şey değil
dir. Filhakika Dahiliye Vekâleti Jandarma Ge
nel Komutanlığı bütçesine konulacak, öbür büt
çeden tenkis edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, hâlâ daha 'birçok 
kazalarımızda jandarma komutanlığı gedikli 
çavuşlara yaptı rılmak ta d ir. 

BAŞKAN — Sayın înceoğlu, bir dakikanız 
vardır. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCE03LU (Devam
la) — Bunu üzüntü ile müşahede ettim ve bu, 
vazifeleri çok aksatmaktadır. Jandarma komu
tanlarının subaylardan tâyin edilmesini ve bu
nun teminini istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yürekler acısı olan 
şu trafik meselesi vardır. Bir noktasına işaret 
edeceğim, işi uzatmıyacağmı. Bendenizin kana
atine göre bu şoförleri gece gündüz çalıştırma
mak lâzımdır. Bunun çaresini mutlak surette 
bulmak lâzımdır. Tedbirli bir şoför yolun sa
ğından gider, öteki bir kamyon almıştır, onun 
taksidini Ödemek için gece gündüz çalışır. Ted

birli gidon şoförün 'karşısına gelir tanı vuruİ, 
kaza yapar. Bunun için formül gayet basittir-, 
bunun elindeki evrakı muayene etmek sure
tiyle gece çalışan şoförü gündüz çalıştırmamak 
lâzımdır. Bu husus senede memleketi 1,5 mil
yar lira zarara sokmaktadır. 

İkinci bir'mesele, olarak; müzayaka halin
de bulunan 'belediyelere temas edeceğim. İçiş
leri Bakanlığının ve Hükümetin bunun çaresi
ne bakması lâzımdır. Yakında belediyelerin ka
pısına kilit vurulacak, denecek derecede bele
diyeler müzayaka içindedirler. Personeline üc
ret verememektedirler. Sonra şunu da arz ede
yim. 

BAŞKAN — Bağlayınız, rica ediyorum, 
müddetiniz bitti. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Devam
la) —• Sonra belediyeye aittir, koskoca Ankara 
'merkezî idaresinin plânı yapılırken bir çocuk 
bahçesi düşünülmemiştir. Avrupa memleketle-
ketlerinde her mahallede bir çocuk bahçesi dü
şünüldüğü halde koskoca Çankaya semtinde 
çocuk parkı yoktur. Halen orada boş yerler 
vardır, bu yerleri belediye istimlâk yoluna gi-
denıemekte ve çocuk parkı yapamamaktadır. 
Bu hususta Belediyeye yardım yapılmasını ve 
Belediye gelirler vergisi kanununun çıkarılma
sını, ayrıca yardım edilmesini arz eder, hepini
zi hürmetlerimle selâmlarım arkadaşlar. (Al-
'kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; benim temas ede
ceğim mevzu belki ilk bakıma biraız yadırga
nacaktır. Ama, bakanlıklar arasındaki koordinas
yonun noksanlıkları yüzünden iktisadi bakımdan 
çok zaman, çok büyük zararlara giriyoruz. O ba
kımdan şu konuya değinmeden yapamam : 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bizim.hayvan 
ihracatımıza mâni olan salgın hayvan hastalık
ları dolayısiyle Avrupa memleketlerine biz hay
van mahsullerini sevk edemiyoruz. Yalnız şu son 
1,5 sene içindeki muntazam bir çalışma, Trakya 
mmtakasm'daki şap hastalığını tamamiyle tam
pon bölge olarak bütün hasta hayvanları aşıla
mak suretiyle oradan bu sene biraz ihraç yapa
bileceğiz. Gönül isterdi ki, bütün Türkiye'de hay
vanları evvelâ haftalıktan koruyalım ve bugün 
bu sağlam döviz kaynağını bu şekilde kullanmış 
olalım. 
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Simidi ben hayvan hastalıklarından yalnız bir 

tanesinden misal vereceğim. Bunu çoğaltmak 
her zaman kabil. 1957 de şap hastalığından gör
düğümüz zarar, ki bunu resmî rakamlara isti
naden söylüyorum, detayına inmiyorum, arzu 
eden detayını görebilir, 1957 de 400 milyon, 
1962 de 342 milyon, 1963 te 512 milyon, 1964 
te de 150 milyon lira zarar teslbit edilmiştir. 

Şimdi Anadolu'nun orta vilâyetlerinde, Kır
şehir'de Erzurum ve Erzincan nımtakalarında 
yeni şap hastalığının çıktığı haberleri gelmeye 
başlamıştır. Halbuki mevsim kıştır. Tasavvur bu
yurun bu yaza intikal ederse maızallah büyük bir 
âfet olabilir. Çiftçimizin bütün işini durdurabilir. 
Şu halde buna şimdiden tedbir almaya mec-
•buruz. Tedibir ne ile alınacaktır? Sadece hastalı
ğın takibi ile meşgul olan veteriner teşkilâtının 

bunu halletmesine imkân yoktur. Bu işte ka
nun idare âmirlerine, jandarmaya, valilere, be
lediye zabıtasına vazife vermiştir. Fakat çokları 
bu vazifelerimden halberdar dahi değillerdir. Has
talığın bir yerden bir yere naklini önlemek için 
tedlbirler alınır, kordonlar konur. Kordon zabı
ta kuvvetiyle muhafaza edilir. Ama, bunun far
kında olmadıkları için hiç alâkadar olmazlar ve
yahut verilen emirleri de biraız küçümserler. Be
nim istirhamım, Sayın Dahiliye Vekâleti men
suplarının şu memleketin iktisadi durumunu na
zarı itibara alarak bu işte ehemmiyetle ilgilen
melerini istirham edeceğim. Ama, onların da 
haklı tarafları var. Bizim kanunlarımızın en son 
tatbikatçısı bilhassa küçük kademede jandarma
dır. Fakat jandarma kifayetli değildir. Er terti
binde, kanun nazarı itibara almış, okur - yazar 
olacak, ilkokul mezunu olacak, ama bilmiyorum 
acalba bugün bu kalitede ne kadar jandarma var
dır. Zannediyorum ihtiyaca kifayet edecek mik
tarda değildir. Şu halde jandarma er tertibi sı
rasında bunun da nazarı itibara alınması mem
leket için faydalı olur. 

İkinci husus, hâlâ daha göreve giden jandar
ma karakolundan çıkar, saatlerce yol yürür, ondan 
sonra bundan vazife beklemekteyiz. Yok arka
daşlar, bu zaman .artık g-eç.miştir. Bunu motorize* 
hale getirmek neye vabeste ise onu yapmak mec
buriyetindeyiz. 

Diğer bir şey; jandarmaya verilen iaşe mik
tarı o da kifayetli değildir, hem aç hem de ya
ya, olmaz. Bunlar üzerinde iyi durmamız icabe-
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der. Jandarmanın muhaibere vasıtası da yoktur. 
Bir yolda gidensiniz hangi direk üzerinde hangi 
tel kopuksa bunlar hiçbir kimseye sorulmaz mu
hakkak suç jandarmanın. E' bunun başka bir ça
resi yok mudur acalba! Yol boyunca bakarsınız 
demiryolu hatları geçer, bâzı yerlerde DD hattı, 
bâzı yerlerde PTT hattı, bâzı yerlerde orman iş
letmesi hattı ve bâzı yerlerden NATO hatları ge
çer. E beyler, bir hattın üzerinde yirmi, elli ko
nuşmanın yapıldığı bir devirde hâlâ sırıkla jan
darma direği olmaz. Bunları birleştirmek imkânı 
yokmudur Bugünkü fenden istifade etmek im
kânı yok mudur? Bunlar üzerinde duralım. 

Yine içşileriyle ilgili bir mevzua daha temas 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz, insan
lardaki hastalıkların bir çoğu hayvanlardan ge
çer. Hayvan hastalıklarının muayenesinde ve ke
simde titiz olmak lâzımdır. Maalesef bizim bir
çok vilâyetlerimizde fennî mezbahalarımız kifa
yetli değildir. Mezbahaların kuruluşu ve idaresi 
belediyelere aittir. Ama nihayet belediyelerin 
bütçelerinin tasdiki içişleri ile ilgili olduğuna 
göre bu mezlbahaların yapılması, fennî hale geti
rilmesi ve bunda teknik elemanların çalışmaları 
için bütçelerinin tasdiki sırasında bu durumun 
nazarı itibara alınması çok yerinde olur kana
atindeyim. 

Bir de Emniyete ait bir mevzua temas edip 
sözlerime nihayet vereceğim. Haber aldığımıza 
göre Emniyet Teşkilâtı mensupları, Nisan 1964 
ten beri Ankara Anafartalar Emniyet Amirliğin
de tecrübe mahiyetinde tatbik edilen rasyonel 
•sistemle çalışmaya başlamıştır. Bu 10 aylık tec
rübe neticesinde alınması beklenen netice acaba 
alınabilmiş midir? Anafartalar Emniyet Amirli
ğinde bu 10 ay içimde geçen yılki 10 aya nisbet-
le suç cetvellerinde bir artma veya azalma ol
muş mudur? Şayet bundan iyi bir netice alına
cak olursa bunun bütün teşkilâta yayılması te
min edilecek midir? Bu hususu öğrenmek isti
yorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Sadık Artukmaç... (Yok 

sesleri) 
Sayın Inceağlıı, tekrar mu söz istiyorsunuz? 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Kara/hisar) — Evet.. 
BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulun karan 

var; 10 dakikadan fazla tekrar söz istediğiniz 
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/aman bu karar ihlâl edilmiş olur. Bu bakımdan 
mazur görün söz ver^miyeçeğim. 

Bir takrir var, ıttılaınıza arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aynı Bakanlık görevleri içinde yer aldığın

dan, konuşmalar, içişleri Bakanlığı ile birlikte 
Jandarma ve Emniyeti de ihtiva etmektedir. 

Bu itibarla İçişleri teşkilâtı arasında Jan
darma ve Emniyetin müşterek görüşülerek so
nuçlandırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Muğla Ordu 
Haldun Menteşeoğlu Zeki Kumrulu 

AKİF TEKİN (Antalya) — Bir noktayı ara 
etim ek istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde mi efendim? 
AKİF TEKİN (Devamla) — Mevzu d e ğ i 

yor, başka mevzu hakkında, konuşuluyor, İçişle
rine ait konuşulmasını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Başkanlık olarak müşahede edi
yoruz, bütün hatipler İçişleri Bakanlığı bütçem 
üzerinde konuştuğu hakle, kâh Jandarma Genel 
Komutanlığı, kâh Emniyet Genel Müdürlüğünü 
ilgilendiren konular üzerine de kaymaktadır
lar. Bu bakımdan takrir üzerinde görüşmek 
istiyen arkadaşımız yoksa, oylarınızla meseleyi 
halletmek istiyorum. Takriri kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi; 
b) Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi; 

BAŞKAN —- Adalet Partisi İçişleri sözcüsü, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı üzerinde Oahit Ortaç Bey grup 
adına, konuşacağını beyan etmişti. Bu sebeple 
grup adına Sayın Gahit ortaç, bilâhara da sıra
da olan arkadaşları arz edeyim., Sayın Ortaç 
müsaade ederseniz bir dakika : Akif Tekin, Ek
rem Özden, Oavit Tevfik Okyayuz, Hüseyin. 
Kalpaklıoğlu, Alâeddin (Jetin, İsmail Yeşilyurt, 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADİNA GAHİT 
ORTAÇ (Bursa) —- Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım. 

İçişleri Bakanlığının iki esaslı rüknü ve yurt 
içi güven ve düzenini korumakla görevli Em
niyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçeleri dolay isiyle grupumuz adı
na tenkidlerde bulunacağız. 

Bir organdan esaslı ve gereği gibi vazife is
teniyorsa bu organların ihtiyaçlarının da o nis-
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bette sağlanma'sı lâzımdır. Bu yapılmadığı tak
dirde sureta yapılacak hizmette hem pahalı ve 
hem de tatmin etmez. Kaldı ki, bu organların 
ne kendilerinden ne de hizmetlerinden hiçbir 
suretle feragat edilemez. Bahusus bunlar emni
yet ve asayiş hizmetleri olursa.... 

Bugün önümüze getirilmiş olan emniyet ve 
jandarma bütçelerinde bu hizmetlerin tam ya
pılmasını sağlıyacak maddenin verilmediğini, 
verilemediğini üzüntü ile görmekteyiz. Geçen 
sene buradan 1964 yılı Bütçesi dolayısiyle yap
tığımız tenkidleri tekrarlamanın üzüntüsünü 
duymaktayız. 

Geçen seneki bütçe müzakerelerinde Sayın 
Bakan gerek polisin ve gerekse jandarmanın 
motorlu vasıtalarla teçhizi hakkında (seneye 
yapılacak, alınacak) dediği halde bu yılkı büt
çe tasarısında da bu eksiklikler nazara al inmiş
tir. 

Sayın Bakan yine geçen sene; 
Jandarma karakollarının merkezde toplan

masının iyi neticeler verdiğini dört ilde tatbik 
edilen bu ahvalin 10 yılda tatbik mevkiine ko
nacağını beyan etmiştir. Buna mukabil top'ıı 
jandarmanın, seri bir şekilde mani zabıta rolünü 
ifa etmesi daha büyük bir Önem kazanacağına 
göre zabıtaya ne kadar motorlu vâsıta temin 
edilmiştir. Bize bu hususta bilgi verilmelidir. 

Jandarmanın motorlu vasıtalara pek büyük 
ihtiyacı bulunduğu ve bu ihtiyaçların /gideril
mesi yolunda on yıllık bir plânlama öngörüldü
ğü halde bu konu için bu seneki bütçeye yalnız. 
sahil muhafaza için bot almak üzere on milyon 
lira konulmuştur. Hal böyle iken bu iki hizmet 
müessesesinin bu vasıta boşluğu az da olsa Büt
çe Karma Komisyonumuzun bir kaç vasıtalık 
karşılığı koymuş olmasına sevinmekteyiz. Ken
dilerine buradan teşekkür ederiz. Hizmet mü
esseselerinin de plânlamada yer alması pek tabiî 
bir keyfiyet iken ne jandarma ne de emniyet 
için böyle bir hal öngörülmemiştir. Eğer her 
sene için kademeler tesis suretiyle bir plânlama 
yapılmıyacak olursa önümüzdeki senelerde bu 
iki kıymetli emniyet ve âsâyiş organından gere
ği gibi vazife istemek hakkına da sahibolama-
yız. 

••Emniyet teşkilâtının vazife almadığı şehirler 
ve belediyeler dışı sahalarda, hudut ve kıyıla
rımızda emniyet ve asayişin korunmasından 
mesul jandarmamızın adedi ve manevi bakımlar-
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dan takviyesi yurt emniyet stratejisinin baş me
selesidir. 

Halbuki realite, bu fikir ve gayeyi tekzibe-
der mahiyette bir noksanlık ve iptidailik için
dedir. Jandarma zabıtası celp eratından temin 
edilir. Ye vazifesini yaya yürüyerek yapar. Ken
dilerine önemli işler düşen uzatmalı onbaşı ve 
çavuşlar kadro itibariyle tezayüdetmemiş ücret
leri teminat statülerine bağlanmamıştır. Subay 
ve astsubay kadroları noksandır, İşte jandar
mamız bu yıl da bu ihtiyaçların bir ikisininı dahi 
.karşılamak imkânına, malik değildir. 

Jandarmamız kaçakçılığın 'inen ve takibi ile 
görevlidir. Güney ve Güney-Doğu hudutlarımız
da her .sene yapılmakta olan kaçakçılık, üzerinde 
önemle durulacak değerdedir. Hükümel peçen 
sene kaçakçılığın zabıta ve idari tedbirlerle 
kati surette halledemiyeceğini meselenin eko
nomik ve -malî cepheler taşıdığını, binaenaleyh, 
hudutlarımızda «serbest pazarlar» ihdas edilmesi 
lâzmıgeldiğini ileri sürmüştü. 

Bu beyanı bir hakikati ifade etmektedir. 
Kakat mevzuııbahis pazarların kurulabilmesi, 
alâkalı komşu devletlerde münasebetlerimizi ve 
varılacak mutabakata bağlıdır. Bu maksatla 
ciddî çalışmalar ve teşebbüsler olup olmadığını 
öğrenmek isteriz. 

Cezaevlerinin dış emniyeti de iç emniyeti gi
bi kanunen Adalet Bakanlığına ait ise de Jan
darma Nizamnamesi muvakkaten bu vazifeyi 
jandarmaya, vermiştir. Adalet Bakanlığı bu 
vazifeyi görecek teşkilâtı görünceye kadar ce
za evleri dış emniyetinin icabettirdiği malzeme 
ve teknik cihazların Adalet Bakanlığınca temin 
edilmesini temenniye şayan görmekteyiz. Jan
darma kendi nizamnamesinde uhdesine tevdi 
ve tahmil ettiği vazifelerin dışında birçok idari 
işlerle iştigale mecburdur. Bu yüzden esasen 
hizmete kâfi gelmiyen kadrosu, işlerin daha çok 
aksamasını mucibolacak duruma atılmış olur. 
Buna da çare .bulmak lâzımdır. Jandarmamızın 
NATO yardımlarından faydalanması imkânla
rını aramak Bakanlıkça ciddî bir görev telâkki 
edilmelidir. 

Geçen sene'ki bütçe konuşmalarında (Jan
darma teşkilâtını geliştirmek niyetindeyiz.) söz
leri zabıtlara geçen .Sayın Bakanın icraatını 
sabırla, bekliveeeğiz. 

Pek sayın arkadaşlarım ; 
Polis hakkındaki tenkidlerimize ve tavsiye

lerimize gelince; Artan ve inceleşen zabıta va
zifeleri polisimizin hizmetlerini, mesuliyetlerini 
artırmış bu şerefli meslek mensuplarının da bu 
hizmetleri gereği gibi ifa edecek bir dereceye 
çıkarılmaları elzemdir. Polise alınmada, ne ka
dar titizlik gösterilirse yeridir. Bunların eği
tim ve polis okulundan geçirilmeden icrai va
zifeye sevk edilmeleri de o kadar lüzumludur. 
Önceleri İstanbul, Konya, ve Trabzon'da bulunan 
ve bilgili talim ve terbiye heyetlerine malik 
polis okullarından Konya, Trabzon, en son İs
tanbul vilâyetlorindekiler kapanmış, Kayseri, 
(Zincidere) İzmir (Kançcşme) mevkilerinde iki 
okul açılmış ve tedrisata bu mahallerde başla
mıştır. 

Gerek bina, gerekse mevkileri icabı noksan 
kadrolu talim ve terbiye heyetleriyle çalışan bu 
okullar öncekileri gibi polise elverişli eleman 
yetiştirememektedir. Bilhassa, yarım asırdan 
fazla bir müddet tedrisat yapan İstanbul okulun
dan küçük büyük rütbede bir çok 'güzide ve 
değerli polisler yetişmiş ve meslekin yüzünü 
ağartmışlardır. İçinde şehitler âbidesi de bulu
nan İstanbul Polis Okul binasının başka bir mü
esseseye intikali hesabiyle tedrisatın son bulması 
ve bugüne kadar müsait bir binada, tadrisatm 
yeniden açılmaması cidden üzücü olmuştur 

Sayın Bakanın geçen sene her iki Mecliste 
zabıtlara, geçen 3 000 e yakın münhalin kapatıl
ması için (İstanbul Polis Okulunu yakında aça
cağız) sözlerinin bir an evvel tahakkukunu bek
lemekteyiz. Bina, intikali yapılan müessese için 
de faydalı olmamış, halen metruk veya önhiz-
nıetieriyle mukayese edilemiyecek basit tarzda ve 
konut şeklinde muhafaza ediliyor. Bu binanın es
kiden olduğu gibi olumlu mesaisine devam etmek 
üzeri1 tekrar polise intikali elzem ve zaruridir. 
Bu yoldaki mesai takdir ve tekrinı ile karşılana
caktır. 

İstanbul'da tedrisatta bulunan polis namzet
leri yalnız meslekî bilgi ile mücehhez olmıyacak-
lar, İstanbul içtimai muhitinden de faydalana
caklar, âcil tedbirlerde. İstanbul polisinin mun-
tazır kıtası lüzum ve ihtiyacını da giderecekler
dir. 

Okullardan mezun olan polislerin ilk tâyin
lerinde Ankara, İstanbul İzmir gibi geniş kad-
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rolarda ve yetişmiş âmirler yanında muayyen 
müddetle staja tabi tutulmaları keyfiyeti üze
rinde durulmak lâzımdır. 

Okuldan çıkan polislerin imkân yaratılarak, 
zaman zaman bölge kursları ve seminerlerden 
geçirilmeleri ve bilgilerinin yeni kanun ve ni
zamlarla birlikte ve hadistiler muvacehesinde ta
zelenmesi tedbirleri de düşünülmelidir. Emniyet 
Polis Teftiş Heyetinin yetişmiş, meslekte isim 
yapmış elemanlarla takviycsiyle, öğreticiliğin tek
mil emniyet teşkilâtında ve yaygın bir hale ge
tirilmesi, polisin moral eğitimi dâhil çok ve pek-
çok lüzumludur. 

Polis, maksat ve gaye itibariyle iyi insanları 
koruyacak, şerirlerle mücadele edecek, şerirlerin 
zebunu değil kanun tathikçisi, cemiyeti rahat et
tirir bir organ olduğunu daima bilecek, Devlet 
otoritesi ve çalışma istikametlerini bu yöne tev
cih edecektir. Polisin bu yeterlikte olması için de 
bugünkünden daha çok çalışmaya ihtiyaç var
dır. Polis Koleji Enstitüsü ihmaliyle ilgili bir 
müessesedir. Ve âmir rütbesine mahreç olması 
itibariyle de lüzumludur. Ancak, öğrenci kadro
larının polis okulları menşeli elemanların terfi
leri ile dikkate alınmak suretiyle mahrutım ayar
lanmasında fayda vardır. 

Polis teşkilâtı, Genel Müdürlük olarak mer
kez ve taşra teşkilâtı itibariyle ahenkli ekip ça
lışmasına dayalı olduğundan, bu niteliği hah 
kimselerden müteşekkil bir heyet olması da el
zemdir. Polis; bilgili ve geniş tecrübe istiyeıı 
hassas bir meslektir. Daima okumak uyanık ol
mak ve muhtelif hâdiselerle karşıkarşıya gel
mek, cemiyeti iyi tanımak zorun]uğundadır. Sin 
haddi Kanunu ise polisi tam ve tecrübeli bir za
manında emekli kılmaktadır. 

Prensipler değişmediği müddetçe bu hadde 
yaklaşmış ehliyetli ve tecrübeli polislerin ve kad
ro muadeleti ile muamelât sınıfına geçirilmeleri 
ve yaş haddine uğratılmamaları, meslek için çok 
lâzımdır. Mesul makamların, bu hususa dikkat ve 
itina göstermeleri keyfiyeti de, polise yararlı ol
mak umdesine sadık kalmaları şarttır. 

Polisin mesken itibariyle (Karakol, sabit nok
ta, nokta) bugünkü durumu iyi olmaktan uzak
tır. Vilâyet ve kazalarda ve hattâ İstanbul gibi 
büyük şehirlerimizde iskân durumu elverişli de
ğildir. Bu hal polis morali hattâ cemiyet nizam 
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ve telâkkileri üzerinde kötü tesir icrasından hali 
değildir. Bu hususta tedbir ve malî imkânlar 
aranmalıdır. Polis bir bütündür. Müessese polisi 
olarak ayırmaya imkân yoktur. Bu itibarla, Bü
yük Millet Meclisi polisinin umumi kadroya inti
kalini, tâyin ve terfi gibi hallerinin genel kadro
daki mümasillerine uygun olması lüzumludur. 

Nitekim; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ko-
rumalariyle ilgili teşkilât umumi kadrodadır. 
Millî Emniyet hizmet kadrolarının Emniyet 
Genel Müdürlüğü kadro müfredatından ayırt 
edilmesi, her iki hizmetin benzeri faaliyetlerinde 
tedahüle düşülmesi ve koordinasyon hususlarının 
düşünülmesinde ve tedbir alınmasında fayda mü
lâhaza etmekteyiz. 

Büyük şehir'lerimizden bâzılarında tatbik edi
len sekiz saatlik memi sisteminin, halihazır kad
ro üç misl'ne çıkarıl madan icrası fiilî mevcudu 
azaltmak, karakola sonradan gelen ek'ıbin, hâdi
seleri .bir evvelkiler gibi el koymamaları kusu
runu yaratacağından mahzurludur. 

Semt ve malhallât karakûllariyle, salbit nokta, 
nokta gilbi tesislerin kaldırılması halkımız için 
birçok zorluklar dbğuraeağı gibi (En başta tele
fon dayanışmacı) o .mahallerde zararlı faaliyet
leri görülen şaıhı'sları da polis ve kanun korku
sundan uzakta tutacağından sakıncalıdır. Moto
rize .devriyelerinin muayyen saatlerdeki âdeti 
devirleri arasında birçok nâhcn; hâdiseler olabi
lir, vaka ve tecrübeler hu hali teyidetmektedir. 

1937 tarihli 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Ka
nununun bugünün ihtiyacına cevap vermediği ve 
veni tasannu. Hükümetçe Meclise getirilmesin
de büyük faydalar vardır. 

Keza emniyet mcm-nıplariyle ilgili inzibatî ce
zalara dair nizamname de aynı kapasitededir. Ve 
birçok suçlulukları .müeyyide altına almadığın
dan teşkilât sıkıntısını çekmekte ve iyileri mus
tarip kılmaktadır. Bu itibarla, •efradımı cami .bir 
nizamnamenin ele alınması ve süratle yürürlüğe 
geç irilmesi elzemd ir. 

Çarşı ve mahallât bdkçileri Kanunu 1330 ta-
rühli olup her vilâyetçe ayrı tatbikata ve vatan
daş sızlanmalarına sebeMyet veren vergi terti
bine mazhar, hizmete yararlı ve polise muavin 
olmaktan uzak bir teşekkül haline gelmiş bulun
maktadır. 
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Bu teşekkül mensuplarının hal ve âti itiba

riyle bir teminata bağlanmaması sebepleriyle va
zifelerini lâyıkiyle yapmadıkları, yaz kış mevsim
lerine .göre elbise .giyip çıkardıkları bir vakıadır. 
Po'ise muavin vasıftaki bu teşkilâtın ya Dev
letçe ele alınması veya disiplinli mahallî idare 
olarak mü-takar vergiye bağlanması, can ve mal 
emniyeti yönünden, özel idarece Bina Vergisi 
nimetlerine bir ilâve ile mazbut lbir bütçeye bağ
lanması suretiyle bugünkü gelişi güzel, çeşitli 
tatbikattan kurtarılması zamanı gelmiş, hattâ 
geçmiştir. 

Hazırlandığım duyduğumuz kanun tasarısı
nın biran evvel Meclise getirilmesini dileriz. Bu 
arada büyük şohirlerimizde yine o şehir halkı 
kadar bir yekûna baliğ olan apartman kapıcıla
rının bir statüye bağlanmalarını vatan müda
faası, şehir nizamı, emniyet ve asayiş bakımın
dan faydalı mütalâa etmekteyiz. 

1934 tar'Jhli Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun tümü itibariyle bir revizyondan geçmesi 
lâzımdır. 

Cemiyetler Kanunu ile faayliyet halinde bu
lanan cemiyet ve derneklerden .bâzılarının vatan
daşı halen. ızrar edecek duruma düştükleri, ku
rulup nıalciit. ve sebeplerini yüksek göstermelerine 
rağmen küçük hesaplarla vatandaş hislerini zede
ledikleri müşahadesi umumidir. Bu nevi teşek
küllere ait faaliyet ve hesapların, gayrimuayyen 
zamanlarda tetkik ve murakabesinde, gayesinden 
uzaklaşan dernek ve cemiyetler hakkında kanun 
ve tüzükleri gereğince muamele ifasında büyük 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarını; trafik mevzuuna da 
dokunmak ister'z. Cemiyeti yakından ilgilendi
ren bu işlerin alâkalı bakanlıklar arasında vaz'i-
fe ve salâhiyet yönünden koordine edilmesi, işe 
ve esas yönünden taallûku olan bakanlığının ki, 
içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 
trafik kolunun cıhaızlandınlma'sı ve takviyesi, 
trafiğin yalnız şehir 'içinde değil mülâki devri
yelerinde olduğu gibi umumi güzergâhta trafik 
kazalarının en mütekâsif cereyan ettiği sahalar
da karşılıklı tarzla icrası tavsiyesind'eyiz. 

Trafik mahkemelerinin biran önce faaliye-
ye geçmesi burada görev alacak hâkimlerimizin 
trafik nizamını mükemmel hale getiren ülkeler-
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de tetkiklerde bulunmak üzere bu yerlere gönde
rilmelerinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. Bir
çok insanın hayatiyle birlikte mal ziyama se-
bebolan trafik işlerinin sıkı ve ciddî tedbirlerle 
takviyesindeki fayda ve zarurete ısrarla işaret 
etmekteyiz. 

Turizm hizmet ve faaliyetlerine hız verildiği 
bu yıllarda, otellerde misafir edilen yeri i ve ya
bancı şahıslardan evlilik belgelerinin mutlaka 
•aranması, münferit vesikalara itibar edilmeme
sinin birçok huzursuzluklara yol a.çtığı bir vakıa
dır. Hüviyet, tetkiki; ve daha ziyade kanun, po
lis takibinde veya araştırmasında bulunan kişi
lerin kanun yoluna tevcihlerini sağlıyan bir sis
temdir. Bu maksat ve gaye hiçbir zaman unutul
mamalı, polis faaliyeti de bu açıdan değerlendi
rilmelidir. 

Hükümet programında (Vatandaş huzuru 
için şart olan emniyet ve asayiş'n tam olarak yer
leşmesini sağlamak üzere bilgi ve teknik araçlarla 
donatılmış zabıta personeli yetiştirilmesine önem 
verilecek ve demokratik düzen ve yeni sosyal 
oluşların 'işlerine uygun olarak Batı'da başarılı 
örnekleri bulunan toplum zabıtası konusu d'a ele 
alınacaktır) denilmektedir. Hükümet programın
da yer alan bu prensibin ne zaman ele alınaca
ğını sormaktan kendimizi alamıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Sağ ve sol cereyanlarla sadece zabıtanın sa

vaşacağına ve bunları izale edeceğine kaani de
ğiliz. Bu çok mudil sosyal problemin halli b'lgi, 
metot ve bir program altında mücadele etmekle 
mümkün olur. 

Her çıkan hâdiseye zabıta gücünü sürmek 
onunla bu işleri halletmek mümkün değildir. 
Bundan müspet değil aksi neticeler alınır. Bir 
köyü 'buldozerle düzeltmek veya su altında bı
rakmakla müessir öbret dersi verilmiş olmaz. Mo
dası geçmiş ıbu zihniyet artık terk edilmelidir. 

Memlekette vukua gelen hâdiseleri önleme ve 
durdurma vazifelerini yüklenmiş olan jandarma 
ve polisin bu vazifeleri İfa sırasında yükleneceği 
ağır mesuliyet ve vazifeleri takdir etmekle bera
ber bu vazifenin ifası sadedinde gerek suçlu ve 
gerekse masum vatandaşların rahat ve huzurları
nın, can ve mal emniyetlerinin ihlâl ed'ilmemes1';-
nin lüzumunu belirtmeyi en tabiî bir demokrasi 
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icabı sayarız. Jandarma ve polis kendisinin hal
kın hizmetinde bulunduğunu, her an hatırında 
tutmalı, kendisini onun ü alt ünde saymamalıdır. 

Halkın dost ve yardımcısı her iki camia men
suplarına cefalı ve zor hizmetlerinde başarılar 
diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. Muhterem 
arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Eyidoğan süz istediniz. 
Talimin ediyorum, Emniyet ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçeleri üzerinde olacak? 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akif Tekin. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler ve Muhterem Hükümet erkânı, 
mâruzâtım, içişleri Bakanlığına bağlı Sivil Sa
vunma İdaresi hakkında olacaktır. 

Efendim, bugünkü bir harb total olup bütün 
millet asker ve bütün ülke harib meydanı olacak
tır. O haldi1 topyekûn yapılacak bir harbde millî 
kaynaklarımızı, maddi ve mânevi, iktisadi ve 
malî bütün imkânlarımızı hatibin kazanılmaLsuna 
yöneltmemiz ve İm suretle kıyasıya yapılacak bir 
haıiıde .milletçe ölesiye, bir mücadele ile ancak 
millî bekamızı temin edebileceğiz. 

Bilindiği üzere, gelecek harbin ilk ve esas 
hedefini yurt içi millî kaynaklar teşkil edeceği li
flen, yurt savunmasında sivil, savunmanın önemi 
büsbütün artmış ve silâhlı savunmanın ayrılmaz 
b'r parçası haline gelmiştir. Bu görüşü1 müstak
bel bir harbde ulusça ayakta kalmamıza ancak 
savunma çabalarına halkın ve yurt içindeki bü
tün kaynakların katılması ile mümkündür. 

Bu mucip sebebe dayanan Sivil Savunma Teş
kilât mm hizmet ve görevleri yalnız sefer zama
nına inhisar ,etmeyip, barış zamanında sık sık 
vukubulau tabiî âfetlerle ihmal veya hata neti
cesi meydana gel on büyük yangınlara "da şâmil
dir. Topyekûn savunma bakımından olduğu ka
dar barış felâketleri neticesi .meydana gelen can 
ve mal kaybını önlemek veya asgari hadde indir- -
inek de vazife şümulü içindedir. 

Topyekûn bir harbe milletçe hazırlanmamız 
ve neticede, milletçe varol ab ilmemiz ve millî be
kamız için : 

a.) Silâhlı Kuvvetlerle ilgili olan askerî ha
zırlıklarımızın, 
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b) Sivil halka ve millî kaynaklara tevcih 

edilecek taarruzlara karşı korunma için sivil sa
vunma hazırlıklarımızın, noksansız ve tam olma
sını gerektirmektedir. 

Sivil halka ve millî kaynaklara tevcih edile
cek taarruzlara karşı halkın can ve. mal kaybım 
azaltmak, millî kaynakları korumak, resmî ve 
hususi tesislerin faaliyetlerimi idame ettirmek, 
hasara uğraması, halinde âcil olarak tamir ve ıs-
'aıh etmek, cephe gerisi maneviyatını muhafaza 
ederek Silâhlı Kuvvetlerin direnmesini sağlamak 
maksaVliyle alınacak hov türlü silâhsız koruyucu 
ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetler sivil savunma
nın, şümulü içindedir. 

Bu maksatla 7120 sayılı Sivil Savunma Kanu
nuna göre, yurt sathımda sivil savunmayı teşki-
1 âti and ıı "inaktan [(üsleri Bakanı sorumlu olup 
bunu temin için Bakanlığa bağlı ve Bakana kar
sı sorumlu bir Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 
kurulmuştur. 

Bu idarenin ana görevleri : 
a) Bir sefer vukuunda kullanılmak üzere' 

hazardan itibaren ıbazırl anması gereken hu
suslar ile sefer maksadına, matuf plânlama, 

b) Hazar v'e seferde devanı edvgeleıı 
faaliyet ve. tedbirler olmak üzere iki ana kafe-
ıgoride rtx)j >1 anabilir. 

Yurda şâmil bütün bu faaliyetleri hazır-
lıyan Sivil Savunma idamesinin ve bu idarenin 
yöneticileri olan Sivil Savunuma Müdür ve Uz
ananlarının. faaliyetlerinin âza.mlısini plânlama 
faaliyetleri teşkil etmektedir. Mecburen bir 
harbe giirersıek Sivil Savunma yönlündten 
alınmış tedbirler ve yapılmış hazırlıklar 
halkımıza hayatta kalma ümidini verecek 
ve Silâhlı Kuvvetlerimizin. haılb gücünü ayak
ta tutacak en mühim bir vasıta olacaktır. 

Siıvil, ^avunmanın almayışının, ask'erî gücü
müzü de za'fa uğralacağı hakikatinin bilinmesi 
•zamanı gelmiş!'::'. 

Belki bu hazırlıklara bugün idin lüzum 
yotur, mütalâasında olanlar bulunabilir. Fakat 
Ibiir tehlike kapımiizı -çaldığında neden daha 
fazlasının yapılmıadığıda neden daha fazlası
nın yapdımadıığını ve bunun mesulünün İkim-' 
l'e'r olabileceğini araştırmaya kalkmalımın iz 
içlin şimdiden bu hususta tehlike ani uda lü
zum oHacağı inancı ile tedbir ve tertipleri-
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nunda Seferberlik Müdürlüğünün 3 ncü Şubesine 
ait hizmetlerden barış itifaiyesinin teşkil, teçhiz 
ve eğitimine dair görev muallâkta bırakılmıştır. 
7126 .sayılı Kanunun 1 nei maddesinin tarifine 
göre bu hizmetin sivil savunmaya aidokluğu dü
şünülerek idare tarafından benimsenmiş, belediye 
itfaiyeleri ile ilgilenilmiş ise de sarih bir hüküm 
olmamasından Belediyeler Kanunu muvacehe
sinde direkt temas sağlanarak Bakanlığın mura
kabesi bu yerlere götiirülememiştir. 
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mizin tamamlanmasına gayret sarf etmemiz 
ıgertekir. Bu işleri en iyli ve en iktisadi bir 
şeikikle yapmak için idareciler kongresinde 
de ittifakla kabıü edilen Sivil Savunma îda-
a<estine ait tasanlarlm bin mı evveıl Meclise 
intikali ı^rekneiktedir. Bu tasarılar kanun
laştığı takdirde sağhyıacağı faideler şöyle sına-
lanaMMr. 

a. Yeni teşkilât K-aıııuıımu.ıı getirilmesi 
ile ek (bir talhsisat taklbedilnıemekte, mevcut 
ktadrokir küçültülerek çok .sayıda küçük kad
rolu- memur istihdam edilmek suretiyle hiz
metin icabı, alt kademeterdelki faaliyet arttı
rılmaktadır. 

b. içişleri Bakanlığına bağlı olmakla be-
rafber, diğer genel müdürlüklerden ayrı bir 
özellik <ve karakter taşıyan Sivil Savunma 
Idarmi müstakil (bütçeli emsali teşkiller gibi im
kânlara safhip kılınarak yurt savunmasında 
'NATO, OENTO ve'eilbelerine ve tavsiyelerine 
uygun lıiznıetleri, ifa etmek imkânım 'bulacak
tı r. 

c. Ayrı ayrı kanunlarla içişleri Bakan
lığına verilmiş bulunan topyekûn Savunma 
ve nılillî sefenbedik hizmetleri ile Sivil Sa
vunma hizmetleri merkezde ve taşrada aynı mer
cilerde birleştirilmekle yekdiğerini tamamlıyan 
7126 ve 108 sayılı kanunların tedahülleri ort ulan 
kalkacaktır. 

d) Resmî ve özel sektörde bulunan personel 
kadroları lâyık bir hadde indirilip o sektörün 
yetkisine terk edilecek, yalnız Sivil Savunma ida
resinin rehberliği altında ilgili kurul âmirinin 
murakabesine hizmet en iyi şekilde yürüt ülecek-
tir. 

e) Merkez, ve taşra teşkilâtında küçültülen 
kadrolara mahallen üniversite ve yüksek okul me
zunu genç eleman bulmak ve göndermekle kabil 
olacaktır. 

Malûmları olduğu üzere bugünkü itfaiye teş
kilâtı hiçbir kanun ve talimata dayanmıyan Hü
kümetin murakabesinden uzak. yalnız belediyele
rin meydana koyduğu talimatları ile me\dana 
getirilmiş teşekküllerden-ibarettir. 

7126 sayılı Kanunun ısdarı sırasında yiirülük-
ten kaldırılan 4445 saydı Merkez Teşkilât Kanu-

Vangınla mücadele, takdir buyurulacağı gibi. 
memleketimizin en büyük bir yarasıdır. 71er yıl 
milyonlar heba olur ve çok miktarda can kaybı 
meydana gelir. 

Sözlerimi bağlamak istiyorum. Sivil Savunma 
İdaresinin Teşkilât Kanununun çıkarılmasiyîe ve 
imar ve İskân Bakanlığının felâketler karşısında 
tedbirlerini ortaya, koyan Kanunla beraber bir
leştirilerek çıkarılmasını istirham ederek hürmet
lerimi sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Cavit Tevfik Ökyayuz. 

CAVİT TUVFİK OKYAYV7. (İçel) - -
Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım çok kısa ola
cak mâruzâtıma başlamadan, biraz evvel O. H V 
Sözcüsü Ayhan arkadaşımızın hakikaten hepi
mize huzur veren, saadet veren nazile jestine kar
şı hissiyatımı ifade etmek k'terim. Vanlış hatır
lamıyorsam, IToster Willys adlı fikir adamı, «Her 
politikacı demokratik nizamın yeri eşi]") gelişmesi 
bahsinde kendisinin ve temsil ettiği partisinin 
karşısında en az bir veya iki parti bulacağı asgari 
ölçüsünü kabul etmelidir.» diyor. Eşref arka
daşımız bu ölçünün bu memleketin bilhassa muh-
tacolduğu bu istikamette hak ve hürriyet rejimi
nin yerleşmesi istikametinde müessir olacak mâ
nevi bir kıymet ve kifayet hükmünün güzelliğine, 
hu türlü, inanış ve davranışiyle, ben de, bu Se
natoda çok güzel bir örnek vermiştim. Ben, ne
zaketin bayrağını karşı partiden bir arkadaşıma 
veya. karşı bir partiye kaptırmak gibi politikacı
lık his ve hırs ölçülerinden uzak, masun ve ter
temiz duygularımla. Senatoda bu türlü bir hük
mün güzelliğine hizmet eden bir arkadaşımı can
dan tebrik ve kendisine hakiki İlişlerimle teşek
kür ederim. 

Aziz arkadaşlarım, 1 nci mevzuma girmeden. 
i/ninizle elimde resmî kayıtlardan alınmış bir 
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iki cümleciği sizlere okumak istiyorum. Cemâl 
Koç, Gümüşane vilâyetinin Torun kazası Nüfus 
Kâtibi, 26 senedir terfi edememiş. Celâl Akkın, 
Kayseri vilâyetinin incesu kazası Nüfus Memu
ru 32 senedir terfi edem em iş. Hüseyin Koran; 
Malatya vilâyetinin îspender nahiyesi Nüfus 
Memuru, 20 senedir tevil ödememiş. Gazi Fer
manlı; Ankara vilâyetinin ilenişev nahiyesi Nü
fus Memuru, 21 senedir terfi edememiş. 

Bu elimdeki listeyi tamamen okuyarak, sizin 
hakikaten su anda duyduğunuza yürekten inan
dığım ıstıraplı acınızı büsbütün tahrik etmek is
temiyorum . Parla men to al arak. Parla men t eri er 
olarak kayıtsız şartsız bu memleketin hakiki sahi
bi köylü, şehirli Türk evi utlarına güler yüzlü bir 
idare kurmanın, güler yüzlü bir idarenin saadet 
ve sevincini vermenin hassasiyeti üzerine birbi
rine örnek bir heyecan içindeyiz. Ama, bir f kir 
selâmeti ve fikir cesareti için kabul buyurun ki, 
asgari ölçü açlıktan kurtulabilmektir. En ileri 
sperlerde bir kalabalık nüfusla 30 senedir, 32 se
nedir hak ve ahlâkın kendisine verdiği terfi ede
bilmek imkânından mahrum zavallı bir idare 
adamının halka güler yüz göstermesini istemek 
de en aziyle aziz arkadaşlarım haksızlık olur. Ben 
İçişleri Bakanının ve onun etrafında bu istika
mette vazife alan, vazifenin muhtevasına hük
meden ahlâk ve fikir birliğindeki yücelişine sa
hip arkadaşlarının bu haksız durumu düzeltmek
te en geniş ve en yürekten bir hassasiyet göste
recekleri inancı içinde şahsan müsterihim. Ka
nunun Meclis gündemine alınması bahsinde gös
terilen gayreti de burada minnet ve hürmetle 
değerlendiriyorum. 

Aziz ve sevgili arkadaşlarım, ikinci bahsede
ceğim. mesele, yine memleketçe hepimizi üzen bir 
ehemmiyet ve hüviyet taşımaktadır. Günlerden 
beri bu memlekette hepimiz Akşam Gazetesinin 
peş peşe yazdığı makaleleri büyük üzüntü ve ıs
tırapla okumaktayız. Ben bu kürsüden hiçbir 
kimseyi hiçbir şart içinde itham etmenin küçük
lüğüne düşecek değilim, içlerinden gelmenin ifti
harını ömrümce taşıyacağım. İçişleri Bakanlığı
nın polis Jandarma ve idarecileriyle bütün ele
manlarının bu memlekete matuf hissiyatını ya
kından bilen, yakından ve yürekten yacıyan bir 
arkadaşınızım. Onların günleri, gecelere uzata
rak bu memleket hizmetinde olmanın şuurunu 
şeref değer anlayışlariyle bu memlekette en zor 

şartlar içinde nasıl hizmet ettiklerini çok yakın
dan bilirim. Benim bilhassa üzerinde durmak 
istediğim bu bapta iki mühim nokta vardır. Bir 
tanesi hepimiz biribirimize örnek bir heyecan 
içinde bu memlekette hak ve hürriyet rejiminin 
yerleşmesi ve gelişmesi bahsinde Türk gazetele
rinin ve Türk gazetecisinin büyük vazifesine da
ima ehemmiyetle ve hürmetle iç çevirip İni aziz 
arkadaşlarımızı, birbirimize örnek bir heyecan 
içinde değerlendiririz. Bu realiteye rağmen İs
tanbul'da Akşam Gazetesi muhabirlerinden biri 
güpegündüz dayak yer bu memlekette haksızlık 
olduğunu zannettiği bir mevzua girip o mevzuun 
deşelenmesine hizmet etmekten menedilir. Fakat, 
bir sermaye sahibi para ile tuttuğu kabadayıyı 
takibetmesine engel olmak için elindeki kötü im
kânları kullanır ve biz buna müsamaha ederiz. 
Ben vekilimizi ve polisimizi bu türlü küçüklerin 
hicap ifade eder zilletinden tenzih ediyorum. 
Ama, diyorum ki, bu türlü kötü kanaat ve karar
ların içinde olan üç veya beş kişi; bu memleke
tin asayişine hizmet etmek bahsinde kışların be
yaz karanlığını, gecelerin bir zulüm, delâlet ve 
tezatla dolu insanlara ölüm saçan zorluğunu gö-
ğüsleyip cesaretle bu memlekete hizmet eden po
lisimizin şeref ve haysiyetine gölge düşürerneme-
lidir. Bu istikamette içişleri Bakanıınmızın son 
zamanlarda gösterdiği hassasiyeti de şahsan bü
yük bir minnet ve hürmetle kaydediyorum. Be
nim dilek ve isteğim odur ki, bu istikamette za'fı 
olan elemanlar en büyük bir ciddiyetle takibedil
meli, gazetecilerimizin haksızlık olduğunu zannet
tikleri yere girmelerine, her türlü çalışmalarına, 
her türlü imkân ve kolaylıklar mutlaka temin ve 
tesis edilmelidir. Ancak bu suretledir ki, ina
nıp bağlandığımız, hak ve hürriyet rejiminin bu 
memleketteki tekâmülüne, bu memlekette inandı
ğımız muzaffer istikbâline gitmesine salim ve 
emin bir adım atılabilir. Bu bakımdan Dahiliye 
Vekili arkadaşımızın ve onun yanında bu istika
mette vazifeli ve biraz evvel işaret ettiğim gibi, 
vazife iffet ve ismetinin hukukî ve ahlâki kıymet 
ve kifayetine sahip elemanlarının ciddiyetle eği
lip, icabeden tedbir ve tertipleri alacaklarına 
emin olmanın huzuru ile aziz Senatoyu, Sayın 
Başkanını ve içlerinden gelmenin büyük saadetini 
ömrümce koruyacağım. İçişleri Bakanlığını hür
metle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN —- Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, kıymetli Başkan ve Saym 
Dahiliye Vekâleti erkânı. Arkadaşlarımızı zevk
le dinledim. Herbiri Dahiliye Vekâletinin müza
keresi edilen şu bütçesi muvacehesinde memleke
tin bununla ilgili dertlerine temas ettiler. Ben 
de müşahede ettiğim, iyinde yaşadığım bâzı mese
leleri huzurunuza getirip bu dertlerin devasını 
ilgili Bakandan ve kıymetli arkadaşlarımdan is
tirham edeceğim. 

»Kıyıni'fttli arkadaşlarım; bildiğiniz ıgübi bu 
sene Dahiliye Vekâleti kendi tarihinde yaşan
mamış (büyük Ibir Maili, (kaymakam ve nahiye 
müdürleri naklini ele aldı ve kendilerine göre 
başarılı /bir hareket telâkki etti. Biz bu ka
naatte değiliz kıymetli arkadaşlarını. Bir vali 
zannedildiği kadar İkolay yetişmez ve hemen-
cik 'vilâyetin 'hususiyetlerine ve halkına yak
laşıp meselelerin derinliğine inerek inisiyatifi 
eline alamaz. Bu kısa zamanda ve /bâzı izahı 
mümkün olmıyan indî ve (keyfî seibepl'erle sık 
sık, lüzumsuz yere nakleıdilirse, bu nakledi
len memurun hııizursuzluğnu tevlid etmekle, 
artırmakla kalmaz, büyük ııisfevtte 'memleke
tin idare meselelerini içinden •çıkılmaz hale 
getirir. Bunu eski Ibir idareci ulan. kıymetli 
Dahiliye Vekilimiz Ibilir. Bilir ama, buna 
rağmen nelden ıbu hataya düşer"? Bunu bizler 
/bilmeyiz. 

Arkadaşlarım, Dahiliye Vekâletine gidiniz 
göreceksiniz manzara 'şudur : En kıymetli, 'tec
rübeli, meslekte muvaffak olmuş, sicili mun
tazam kimseler Ibir 'odada toplanır, masası 
varsa, sandalyesi yok vakit geiçirmeye terk 
edilir. Fakat öbür taraftan, Ibirkaç senelik 
idare hayatı olan, 'birkaç sene kaymakamlık 
yapan kişi 1 er, koskaca dev 'gibi 'vilâyetlere 
vali olarak ıtâyin 'edilir. Ve (bunun izahı ya-
pılmaz. Bunlar küçük meseleler değildir ar
kadaşlar. Bir vilâyettin idamesi bir kayma
kam kapa sitesindeki kimselere terk edilelm'ez, 
edilirse ne olur? 'Memlekettin ıstırabı yer 
yer artar 've Ibu günkü 'gördüğünüz idari hu
zursuzluklar ıbu memleketi kaplar hale gelir. 
Kıymetli arkalarlarım, Ibu vesile ile size 'bir 
misalden 'bahsedeceğim. İstemiyorum ama, gün
lüm razı olmuyor, söylemliye mecburum. Bir 
vilâyette vali aranmaz, 'valiye gidinceye ka-
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dar paşaya git paşayı ara, derse halk ve 
vali yerine paşa aranırsa o valinin o memle
kette, »o 'vilâyette vazife yapıp yapmadığını 
sizin takdirlerinize (bırakıyorum arkadaşlarım. 
Ama kıymetli •arkadaşlarım bana itiraz edecek
ler, (belki içinden kızacaklar. Beki diyecekler 
ki, neden hu mevzuu, böyle alıyorsunuz. Belki 
onlar da haklıdır. 

Fakat ne yazık fei, (bu hâdiseye şattıidolur-
sanız, kulaklarınıza Ibu, günlerce, haftalarca. 
aylarca yıllarca değer (gelirse siz me yapar
sınız? Milletin mümessili olarak hu kürsüye 
gelip de onların derdine derman aramaz mı
sınız? Sormaz mısınız, söylemez misiniz1? Ve 
bunu mecburiyet hissedip de vicdanınızda 
Ibu lâzımeye riayet etmez ve 'bu kürsüde dile 
getirmez misiniz? Benimki bir elçiliktir. Maale
sef Saym Vekilim bu bir hakikat. Zatıâlinize de 
zaman zaman bunları ben veya arkadaşlarım 
ulaştırdık, bâzı hâdiselerden bahsettik. Fakat her 
seferinde mesele yatıştırılmakla bugüne kadar 
geldik. Ama, bu halkın vebali kimin üstünde? 
120 bin nüfuslu koskoca bir şehrin tecrübesiz el
lere verilmesine gönlüm razı değil arkadaşlarım. 
Eğer bu memlekette vali yok diyorlarsa, kendi
lerinden özür diliyerek arz ediyorum, deve dısi 
gibi valiler var, yanında, bir tanesini verebilir. 
Tecrübesiz kişilerin yerine tecrübeli elemanları 
verebilirler. Şayet o insanlar bu kadar tecrübe
lerine ve yıllarca büyük vilâyetlerde valilik yap
mış olmalarına rağmen eğer liyakatli değil, o 
idareyi kapsayacak bir şekilde oturaklı olamıyor-
larsa, sicilleri bunların meydandadır. 30 seneyi 
dolduran bu kişilerin, ya tekaüt edilir vazifesi
ne nihayet verilir. Orada maaş alıp oturtulmaz. 
Veya hakikaten liyakatli ise, bu insanlar, sicil
leri bize göre herbirininki diğerinden iyidir, 
müspet bir ölçü içinde mütalâa edilerek bu ki
şiler büyük vilâyetlere, küçük vilâyetlere gönde
rilir ve milletin hizmeti böylece görülür. Arka
daşlarım, ben size şu valinin şu sebeple füân 
yere, şu kaymakamın bu sebeple bir başka yere 
naklinden bahsetmiyeceğim, isim de venmiyeee-
ğim, Ama, Saym Vekilin arşivleri bunu göste
rir. Her birinin hangi sebeplerle nereden nere
ye gittiğini kendileri benden çok daha iyi bilir
ler. O halde ben bunu umumi bir sual şekline 
ifrağ edeyim. Vali ve kaymakamların tazminatı 
artırıldıktan sonra, bu tazminata hak kesbetmiş 
olan kaymakamların kaç tanesi merkeze alınmış-
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tır'? Bu kanunun kalbıılünden evvel kaç kayma
kam merkezde istihdam ediliyordu? Kanunen, 
tazminatın kabulünden sonra kaç kaymakam 
•merkezde, taşradan alınıp istihdam edilmek üze
re getirildi? Ve bunlar rakam olarak artmış mı
dır, eksiltmiş midir? 

BAŞKAN — Sayın Kalpuklıoğlu bir 
nız kaldı. 

da.kika-

HÜSEYİN KALPAKLlOflLT (Devamla) — 
Seçilmiş belediye reisi ve köy muhtarlarının bu
güne kadar kaçına isten el çektirildiği, ve işten 
elçektirilen bu belediye reisleri ve muhtarların 
hangi partiye mensup kimseler olduğunun açık
lanmasını istirham ediyorum. Ve bunlar için 
vekâletçe kabul edillmis bir kıstasın mevcudolup 
olmadığını istirham ediyorum. Ve bu vali vo 
kaymakamların nakillerinden mütevellit bugüne 
kadar kaç lira yolluk verildiğinin açıklanmasını, 
izahını rica ediyorum. Vali ve kaymakamların 
1964 senesinde .nakillerinden mütevellit Devlet 
kesesinden verilen harcırah miktarını istirham 
ediyorum. 

Bir temennim daha var. Kıymetli arkadaşla
rım, bildiğiniz gibi, kazalarda jandarma subay
ları vazife görür veya vazife görmesi- lâzıımgelir. 
Kanun böyledir, tatbikat 'böyledir. Fakat bugün 
görüyoruz ki, o ,eski günler heyhat olmuş, tatlı 
bir hâtıra olarak yaşamıyor. O jandarma subay
larının yerine gidiyorsunuz, astsubaylarla karşı
laşıyorsunuz. Arkadaşlarım şunu kaibul etmek 
meöbııriyetmdeyiz: Astsubay, subay değildir ve 
hiçbir surette astsubay, subayın vazifesini göre
mez. Bizim Devletimiz, Hükümetimiz bugüne 
kadar bunun tatbikatını yapmış, subaylar haki
katen kazalarda epik muvaffak hizmet vermiş 
kişiler iken, bugün itiraf etmek mecburiyetinde-
yiiz kıyimetli arkadaşlarım; yetişme tarzları, kül
türleri ve tecrübeleri itibariyle astsubaylar, su
reti kat iyede subayların gördüğü derecede vazi
fe yapamamakJtadırlar. Ve bu yüzden mütevellit 
kazalarda hâdiseler eksilmeinekte, bilâkis art
maktadır. Hakikatin biran evvel tesbit ile, adli
yeye gönderilmesinde büyük güçlükler çekilmek
tedir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur» Sayın Kai-
paMıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Bitiyor efendim, binaenaleyh Vekilimizden istir-
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hanı edeceğim: Bu hususu Hükümetçe ele aiıp 
ve ne yapıp yapıp, astsubayların, yerine, binbaşı 
yüzbaşı demiyorum, evvelce kazalarda bu rütbe
deki subayları çalıştırırlardı. Ama hiç olmazsa 
teğmen veya üsteğmenin, nıüııiıküıııse yüzbaşı rüt-
besinde'ki subayların tâyinini ve vazifeye bunla
rın .el'koymasını mümkün kılacak şekilde teşki
lâtın ele alınmasını, biran evvel bu büyük ıstı
rabın giderilmesi için bu teşkilâtın da takviye
sini kendisinden istemek, beklemek hakkımız ol
sa gerektir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
ederim. Hürmetlerimle efendim. (Sağdan alkış
lar) 

BAŞKAN Savın Alâeddin (jetin. 

ALÂEDDİN (JKTİN (Corum) — Muhterem 
senatörler, her millette olduğu gibi bizim tari
himizde tetkik edildiği zaman idarenin Devlet 
hayatında Hükümet ile halk arasındaki münase
bette fevkalâde müessir olduğu malûm. Dola-
yısiyle idaredeki metot ve davranış da cemi
yet üzerinde büyük tesirler yapmaktadır. Ken
di cemiyetimizin maalesef toplum tarihi tanı 
olarak etüt edilmemiş ise de, elimizdeki bilgi
ler dahi şunu gösteriyor ki, bilhassa geçmiş de
virlerde aslında çok muti, Devletine çok bağlı 
bir millet olan Türk Milletinin içindeki huzur
suzluklar, isyanlar, ihtişadlar daha ziyade idari 
bozukluklardan, bilhassa zayıf şahısların, kö
tü idaresinden ileri geldiği, bunu toplumumuz
da küçük bölgelerle dahi müşahede etmekte ol-
dıığumuz malûmdur. 

Bugün Türkiye, Avrupai mânada yetişmiş 
pek çok ileri seviyede ve fikriyatta idare adam
larına maliktir. Türk milleti yaradılışta, tak
dir buyurursunuz ki, idare etmek için yaratıl
mış bir millettir. Dolay isiyle Türklerin tıyneteıı 
yaradılışda hâkim ve idareci olan bu milletin, 
dünyanın en büyük idarecilerini yetiştirmesi 
kadar da tabiî bir şey yoktur. Buna modern 
kültür de eklenince, en iyi malzemeye, en iyi 
elemana Türk Hükümetinin sahibolduğundan 
şüphe etmemek iâzımgelir. E, bu şartlar karşı
sında bilhassa bugün tesisine çalıştığımız hu
kuk nizamı şartları içinde de Hükümetten en 
iyi idareyi beklemek hakkımızdır. Halkımız 
iyidir, onun yetiştirdiği evlâtlarının da iyi ida
recilik vasıfları vardır. Şu halde, dünyanın 
en iyi idare edilen memleketinin Türkiye ol-
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ması kadar tabiî bir şey yoktur. Peki bu ak- I 
saklıklar nereden geliyor? icabında idarenin 
başında bulunanların dahi zaman zaman iti
raf ettiği, milletçe de şikâyetçi olduğumuz ve 
esaslı da bir sebebi olmıyan bu aksaklıklar ne
reden ileri geliyor! Düşündüğümüz zaman gö
rüyoruz ki, bu daha ziyade geçmiş devirlerden 
kalan idare felsefemizin biraz bozuk oluşu, bu
günkü modern, bünyeye uymayışıdır, tdare de
nince de akla, gariptir en çok içişleri Bakanlı
ğı gelir veyahut tabiî olarak böyledir. Çünkü 
İçişleri Bakanlığı geniş kütlelerin hepsini kap
lar, hepsine hitabeder ve valileri vasıtasiyle de, I 
vali her ne kadar Hükümet temsilcisi ise de, 
fiiliyatta içişleri Bakanlığının bir mümessili I 
gibi halk tarafından telâkki edilir. Dolayısiyle 
de içişleri Bakanlığının iyi işlemesi Hükü
metin de yüzünü ağartır. Bu izahatı vererek 
Yüksek huzurunuzu işgal etmekten maksadım I 
şudur: Bugün bir plânlı kalkınma devresino 
girmiş bulunuyoruz. Kısa zamanda muvaffak 
olmak zorundayız. Aksi bir şey düşünülemez. 
Bu milletin varolması tek kelime ile iktisadi 
kalkınmaya bağlıdır. Bunda muhakkak muvaf
fak olacağız. Ama ne kadar güzel bir plân ya
parsak yapalım, iktisadi kaynaklar ne kadar 
güzel olursa olsun yine bunu güdecek olan, yi
ne bunu tedvir edecek olan idare organı koor-
dine şekilde ve yüksek bir idare felsefesinden 
ilham alarak hareket etmezse muvaffak olma
mıza imkân yoktur. 

Bedenizin bir şey nazari dikkatimi celbetti. 
Sayın Vekilimizin üzerinde durmasında bilhas
sa fayda gördüğüm için arz ediyorum, valiler 
umumiyetle şikâyetçidir. Gayretli, çalışkan in
sanlar vardır, bölgelerinde bir şeyler yapmak 
isterler. Fakat biz aeaip bir durumdayız, 
merkezde çok • merkeziyetçiyiz. Bütün kuvvet
leri Ankara'ya bağlamışız, ama, vilâyetlerde de 
Ankara'yı temsil eden şahsın etrafındaki or
ganları tamamen ademi merkeziyet haline sok
muşuz. Dolayısiyle hakikatte Devlet otorite
si bizde merkezi gibi zahiren görünüyor da, 
fiiliyatta bu, vilâyetlerde merkezilikten çıkı
yor, bir nevi her dairenin muhtar hareket et
mesi gibi, ademi merkeziyet gibi bir duruma 
müncer oluyor. Bu, aksi olmalıydı. Gönül is
terdi ki, bu merkeziyet, bu toplum hareketi 
vilâyetlerde olsun. Bugün bir toplum kalkın
masından bahsediliyor. Halktan bâzı feda- | 
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kârlılıklar isteniyor ve diyoruzki, bir araya ge
lin, faraza köyünüzü kalkmdırm. Müşterek 
gücünüzü ibirleştirin ve köyünüzü kalkmdı
rm diyoruz. Ama, o köylü bize haklı olarak 
derse ki; güzel, ben bunu yapayım ama, sen 
Hükümet olarak elindeki Hükümet kuvvetle
rini toplu olarak benim hizmetime ver.» fara
za bir kalkınma mevzuunda bir köye ziraateiyi, 
ormancıyı, efendim Topraksuyu, Karayolları
nı Maarifi hepisini bir arada sokamıyorsun 
derse verilecek bir cevap yoktur. Çalışkan bir 
vali Devlet Su işlerine rica etse, «Merkeze so
rayım» der. Emir vermeye zaten hakkı yoktur 
ben teknik elemanım» demiş köşeye çekilmiş 
«Plânım da yoktur, merkeze soracağım» der. 
Şu der, bu der, işi uzatır. Bir tarafta vasıtalar 
boş durur. Faraza filân dairenin buldozeri var
dır, traktörü vardır, susu vardır, ama bunu 
filân köyün emrine veremez. Eğer vali bunu 
yapabiliyorsa şahsi istirhamlariyle, .birçok zah
met çekerek, icabında Ankara'ya telefon ede
rek, vekile derdini anlatmaya imkân bulur
sa o kanaldan, belli ki, bu koordinasyonu bin 
müşükülâtla sağlamaktadır. Bu mevzu üzerin
de durmak zorundayız. Öyle bir şey yapalım 
ki, dairelerin kendi işi aksamasın, ama eleman
ları boş kaldığı zaman, imkânları boş durduğu 
zaman, makinaları boş durduğu zaman bunlar 
kıymetlendirilsin. Köylünün, bilhassa toplum 
kalkınmasında, emrine verilsin. Bunu çok ehem
miyetli görmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Çetin bir dakikanız kal
dı, lütfen sözünüzü bağlayınız., 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Peki efen
dim, kesiyorum. 

Son cümlemi şöyle arz edeyim, vaktin dar
lığı dolayısiyle. Kanunlar gaye değil, kanunlar 
vasıtadır. Malûmuâliniz bunlar halkın işleri
ni düzeltmek içindir. Halka zülüm için değil
dir. Bilâkis halkın rahatı, onların çatışan men
faatlerini birbirine zarar vermeden ayarlamak 
için yapılır. Kanunlar da milletin refahı için
dir. Bâzı idare adamları kanunları, sanki o 
kanun bizatihi gaye imiş gibi toplumun ve fer
din aleyhinde de olsa garip bir mantık içinde, 
garip bir kanun anlayışı tatbik etmektedir. Bu 
ince noktanın da üzerinde durulmasını ve de
mokratik nizamda idare elemanlarımızın kanun
ları bu mânada tatbiki için kıymetli Vekilimi-
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zin bunun üzerinde de hassasiyetle durmasını 
bilhassa temenni ederim. 

Bir de, köy hayatını bilen bir insan olarak 
arz ediyorum, köyle ilgili İçişleri Bakanlığı me
murları, jandarma basta, diğer köyle ilgili me
murları büyük mahrumiyet içindedir. Yeni 
bir metot ve organizasyon ilmi vardır. Türki
ye'de bununla uğraşıyoruz, ama tatbikat yok. 
Şu metot-ve organizasyon bilgisini1 göre jan
darma teşkilâtı başta olmak üzere köye hizmet 
götürenleri organize edelim, hem zamandan ta
sarruf ederiz, hem elemandan ederiz, hem de 
onların hakikaten kim bilir dağ başlarında, şim
di .şu kıs gününde hangi köyde, hangi dağda, han
gi insan ne halde? Bunların ıstıraplı hayatını 
da, hizmette daha faydalı olacak, zevkli bir hayat 
haline sokmaya çalışalım. Hürmetlerimle. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, buyurun. 

ÎSMAlL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, Muh
terem Bakan ve bakanlık erkânı. İçişleri Bakan
lığının 1965 yılı bütçe tasarısı üzerinde görüşle
rimi, tenkid ve temennilerimi arz etmek üzere 
yüksek huzurlarınızda söz almış bulunuyorum. 
Yalnız benden evvel konuşmuş bulunan grup söz
cüleri ve diğer muhterem senatör arkadaşlar be
nim bu kürsüden dile getireceğim mevzulara ta
mamen değinmiş ve dile getirmiş bulunmaları se
bebiyle bunların bu kürsüden tekrarında fayda 
bulmıyarak ve vaktin de çok gecikmiş bulunması 
sebebiyle muhterem senatörlerin sabrını suiistimal 
etmemek şartı ile iki mevzua değinmek istiyorum. 

Bunlardan birisi, mer'i bulunan bir kararna
menin bakanlık tarafından yürütülmemesiniıı se
bepleri, diğeri de yine bu kürsüden söylenmiş ol
makla beraber tekrar ifadede fayda bulduğum ka
za jandarma kumandanlıklarına subayların tâ
yin edilmesinin temini mevzuudur. 

Muhterem arkadaşlarını; kararnamenin yürü
tülmesinin gecikmesi hâdisesi şudur: Nevşehir vi
lâyetinin kozaklı kazasına bağlı bulunan Kaba ki
li, Temdik, Oılbak ve Gülistan köylerinin bu ka
za ve vilâyetten alınarak Yozgat vilâyetine ve 
Şefaatli kazasına verilmesi hususundaki ve ayın 
zamanda iki kaza ve bu sebeple de iki vilâyeti 
birbirinden ayıran sınırın tesbit ve tâyininden 
sonra ısdar edilmiş bulunan karar namenin bâzı 
sebeplerle yürütülmesinin geciktirilmiş bulunma

sının hukukî ve gerçek sebeplerini Muhterem Ba
kandan öğrenmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarını bendeniz çoklarınızın 
bildiği gibi hukukçuyum. Kararname ısdar edil
dikten sonra ancak ve ancak muhterem bakanlık 
bu kararnameyi yürütür. Kararnamenin yürütül
mesini geciktirecek sebepler olmadığı hukukî ka
naatindeyim. Bir an için böyle dahi olsa, bu ka
rarnamenin iki yolla durdurulması ve yahut da 
kaldırılması mümkündür. Bunlardan biri, yanıl
mıyorsam, Bakanlığa ait bir tasarruftur ki, Ba
kanlık kararnamenin iptal ve butlan sebeplerine 
vâkıf olduğu andan itibaren. İkinci bir kararna
me ısdar ederek ancak ve ancak yürürlükteki ka
rarnameyi iptal edebilir. 

İkincisi ise bir dâva yoludur arkadaşlar, bu 
dâvayı Bakanlık kararnameyi yürüten tüzel kişi 
bulunması sebebiyle kendisi değil, ancak ve ancak 
bu kararname ile hakları ıııuhtel olmuş bulunan, 
köyün muhtarı tarafından husumet bakanlığa tev
di edilmesi şart iyi e Devlet Şurasına açılacak ip
tal dâvası ve bu yolda istenecek tehiri icra kara
rıdır. Bizim Bakanlıktan aldığımız malûmata gö
re Bakanlığın bu kararnameyi yürütülmesinin 
geri bırakma sebebi, kararname ısdarından evvel 
bâzı hukukî formalitelerin yapılmamış bulunma
sıdır. Meselâ muhterem arkadaşlarım, bunlardan 
birisi, bu köylerde, plebisit yapılmamış olması se
bebiyle plebisitin neticesine değin kararnamenin 
yürürlüğünün geciktirilmesi. 

Şimdi muhterem arkadaşların). Muhterem 
Bakanımız ve muhterem bakanlık erkânı pekâ
lâ bilirler ki, kararnameler ısdar edilmeden ev
vel bunların hukukî sebepleri ilk önce hazırla
nır gerekçeleri hazırlanır, eğer bu kararname 
plebisit yapılmadan bakanlık marifetiyle çıka
rılmışsa kanaatime göre hukukî bir zühuldür, 
bu zühul yine bakanlığa aittir. Bununla bera
ber netice itibariyle plebisit de yapılıyor, muh
terem arkadaşlarım, yine kararnamenin gidişi 
istikametinde bir netice tahassül ediyor. Şimdi 
mevcut bulunan mevzuata göre bir vilâyete 
bağlı bulunan köyün diğer bir vilâyete geçmesi 
iki vilâyet arasındaki mevcut bulunan bir an
laşmaya, bu mümkün olmadığı takdirde bakan
lık marifetiyle gönderilecek mahsus heyet tara
fından verilecek gerekçeli rapora bağlıdır. Be
nim hukukî kanaatime göre yine bu köylerin 
bir vilâvet ve kazadan alınarak başka vilâyet 
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ve kazaya verilmiş bulunmasının tek sebebi, i 
plebisit mevzuu da değildir. Raporun gerek
çesinde bir bir izah edildiği veçhile, her şey
den evvel bu köylerde yaşıyan vatandaşın asa- I 
yişi. emniyetinin temini mevzuudur. Yine o 
yerde yaşıyan vatandaşın kazalara yakınlığı 
sebebiyle Vekâleti Dahiliye olarak o köylere 
adaleti, daha doğrusu hizmeti halkın ayağına I 
çabuk götürebilmek mevzuudur. Yine arka- I 
daşlarım; netice itibariyle bu husus ayrıca I 
coğrafi bir mevzudur, sosyal bir mevzudur. 
Bunlar tetkik edildikten sonra ve gerekçeli de I 
karar verildikten sonra plebisit yapılmadı şek- I 
linde yürütülmüş olması ve yapıldıktan sonra I 
dahi lehine tecelli eden bir mevzuda bizce ma
lûm bulunmıyan bâzı sebeplerle kararnamenin 
yürütülmesinin gecikmiş bulunmasının bir hu- I 
kukçu olarak hukukî gerçeklerini ve sebepleri- I 
ni Muhterem Bakandan ve kendisine hürmet I 
hissiyle dolu bulunduğum bakandan öğrenmek I 
istiyorum. I 

ikinci mevzu da muhterem arkadaşlarım.. I 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, bir dakika- I 
mz kaldı. I 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) -- Biti
riyorum, Sayın Başkan, ikazınıza teşekkür I 
ederim. I 

ikinci bir mevzuu, Hüseyin Kalpaklıoğlu ar- I 
kadaşımız bu kürsüde dile getirmiş bulunmakla I 
beraber, bu acıyı çeken vazife gören bir ar- I 
İtadasınız olarak, kazalarda bulunan jandarma I 
komutanının ehemmiyetine değineceğim. Jan
darma kumandanı; arkadaşlarım, o yerlerde I 
vazife yapan, hâkim ve savcılar bilirler ki, I 
köylerde bütün ilk tahkikatı tamamen jandar- I 
ma yapar. O halde bir astsubay tarafından I 
yapılacak bir tahkikat ile yetişmiş bir subay I 
tarafından yapılacak tahkikat arasındaki görüş I 
farkını, delil toplama bakımından farkı tak- I 
dir ederek, muhterem bakanlığın, bu milletin I 
kaderinde yer alacak bu dertlere deva olabil- I 
mesi için, hiç değilse kaza merkezlerinde bu- I 
lunan jandarma kumandanlarının astsubay ola- I 
rak değil, subay olarak tâyinlerinde gayretle
rini rica eder, 1965 yılı İçişleri Bakanlığı büt- I 
çesinin memleket ve millete ve İçişleri Bakan- I 
lığı mensuplarına hayırlı olmasını temenni ve I 
•duasiyle huzurunuzdan ayrılır hepinizi tazim I 
ve hürmetle selâmlarım. (Alkışlar') j 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetinizin kararı ile 

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Kuman
danlığı bütçelerinin müştereken görüşülmesi 
hasebiyle yeniden söz alan arkadaşlarımızı bil
diriyorum. Saym Akif Eyidoğan, yalnız jan
darma ve emniyet, Sayın Sadık Artukmaç 
tüm, Sayın Mustafa Inceoğlu yalnız jandarma 
ve emniyet, Saym Cemal Tarlan jandarma ve 
emniyet, Saym Akif Eyidoğan buyurun. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) - Efen
dim bir birleşimde iki defa huzurunuzu ihlâl 
etmek pek şiarım değildir ama, özür dilerim. 
Kanunun hızını mütecasirin hızından üstün 
tutmak vazifesiyle mükellef olan polis ve jan
darma, kanaatim odur ki, bu vazifenin ifasın
da tabiî cebir istimali ve zor kullanır... Kanu
nun bildirdiği hallerde şunu yapar, bunu ya
par. Fakat dayak, karakolda olsun takipte ol
sun müstağni kalacağımız bir vasıtadır. Tebrik 
ederim ki, Dahiliye Vekili arkadaşım bunu ka
tegorik bir emirle men etmiştir. Fakat yine de 
yıllardan beri olagelen hâdiseler, şurada bura
da tevali eder, elverir ki takibedilsin ve onla
rın üzerinde de kanunun hızı mütecasirin hızın
dan üstün gelsin. Ad ana'd a rahmetli Ekrem 
Sokullu benim polis müdürüm idi. Biraz ok
şamak adeti imiş. Şunu arz edeyim ki, suçlu 
pek çok şeylere mütecasir olan adamların bâ
zılarında okşanmayı, kendi hakkında muame
leyi kanuniye yapılmasına tercih edenler de 
ekseriyette bulunur ve biraz da bu iş, okşan
ma ve sade kahve keyfiyeti biraz bu meyillerle 
do beslenir. Ama onu arz edeyim; muameleyi 
kanuniyeyi yapmak ve behemahal yapılacağı 
kanaatini vermek sopadan da, okşamadan da, 
hepsinden evlâdır. Kars'ta bir casus huduttan 
sızmış. Dikme köyünün öğretmeni Mitil Ömer 
şüphelenmiş ve muhtara, demiş ki bunun hüvi
yetini öğren, anla bakalım. Ne sormuşlarsa 
adam «neznam» diyor. Getirdiler, benim em
niyet müdürü, ki bir zamanlar Ankara Emniyet 
Müdürlüğü yapmış, şimdi çok üzgünüm, selâ
mım kavlen min rabbirrahim, adama nüzul in
miş. Cüsseli müheykel bir emniyet müdürü idi. 
Evet emniyet müdürü böyle olur, soruyorlar 
adın ne: «Neznam» babanın adı ne «Neznam» 
anan kim «Neznam», nerede oturuyorsun «nez
nam» nereden geldin «neznam» bir türlü söy
letemiyorlar, nihayet müdüre çıkartıyorlar 
iki polis memurunun arasında. Müdürün otur-
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dıığu salon derince bir salondur. U/alctan 
adama soruyor yine «neznam neznam» deyince, 
yıkın §u herifi çiğniyeceğim diyor ve hakika
ten çiğnemesi lâzımgelse 100 kiloluk bir siklet. 
Yani lâzımgelen tesiri yapmalı fakat ikaa ha
cet bırakmamalıdır. 

İkinci arzım, son defa gazetelerde oku
duk. Efendim hangi asırdayız ve Türkiye na
sıl bir memlekettir'? Şurada, Ankara'da, Anka
ra Palas'ta aylardır icrayı sanat eden bir ec
nebi sanatkâr, altında atı da var, gayet güzel 
talim - terbiye etmiş, mükemmel rakslar, dans
lar, valsler yaptırıyor... Striptiz yapıyor: Mo-
nique Monteze... Ankara Belediyesi, Ankara 
polisi, Valisi buna müsaade ediyor. Ankara'
nın çevresi böyle bir sanat gösterisini iyi kar
şılıyor, hüsnü kabul gösteriyor, sanatkâr ka
zanıyor, atı da kazanıyor, besleniyor... Peki 
İstanbul'da?... Orada da öyle... Ya İzmir'de?... 
İzmir'de ya ruhsat almak için uzun müddet bek
liyor yahııt da ruhsat veriyorlar da menediyor-
lar, yine bir şeyler bekliyor. Bunun meneceri 
yok mudur? Emprezaryosu yok mudur? Bunun 
zarar, ziyan, masrafını kim çeker? Bu iş nasıl 
olur da halledilmeden sürüncemede bırakılır? 
TJzatmıyalım, sanatkâr atını besliyemiyor, ken
disi bir yerde barınamıyor ve intihara tasaddi 
ediyor, falan filân. E, bu bizim belediyemize, 
valimize, idaremize şeref mi getirir? Rica edi
yorum benzer hallerde tabiî valinin salâhiyeti, 
idarenin salâhiyeti, istişare eden arkadaşları
nın mütalâaları her ne merkezde ise, arz ettim 
idarenin hızının üstün olması lâzım. Bunlara 
şipşak karar verecek. Ruhsat verecek mi, ver-
miyeeek mi?Bekletmeyecek, zarara sokmıya-
cak ve Türkiye'nin idaresini dışarıya böyle 
temsil etmiyecek. Ricamız bu. Hakikati Muh
terem Bakandan eğer lütfederlerse şimdi, ol
mazsa tetkik ederlerse sonra öğrenmekte fay
da vardır. Emsalinin tekerrürüne mâni olmak 
behemahal millî şerefimiz ve şu asırda idare
mizin seviyesi bakımından müdafaa edilmesi 
gereken bir nokta olduğunu arz ederim. Tek
rar özür dilerim, teşekkür ederim arkadaşlar. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) - Muhte

rem arkadaşlar, 
İçişleri Bakanlığım ilgilendiren ve üzerinde 

28 . 1 . 1965 O : 3 
Önemle durulması gereken bir iki meseleyi arz 
için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar. 
Her kaymakama bir jip verilmesi, 237 sayı

lı Taşıt Kanununun âmir hükümlerindendir. 
Bütçe raporunda da belirtilmiş olduğu cihetle, 
571 ilçemizin halen 368 inde kaymakam jipi 
vardır ve bunlardan 100 adedi ömrünü tamam
lamıştır. Bu yaşlanmış arabaları da mevcut 
farz etsek bile, şu arıda 203 ilçeye araba ve
rilmemiştir. 

İçişleri Bakanlığı, pek haklı olarak bu ihti
yacın giderilmesini sağlamak maksadiyle lf)(lf> 
bütçesine 6 093 000 liralık ödenek konulması 
teklifinde bulunmuştur. Fakat bu teklif. Plân
lama Dairesince kabul edilmemiş ve sadece 1!) 
jip alımına kâfi gelecek 740 000 liralık bir 
ödeneğin konulmasına muvafakat edilmiştir. 

Sayın senatörler, 
Evvelâ şunu ifade etmek gerekir ki, idare 

âmirleri, plân tatbikatının organizatörü ve baş 
sorumlusu durumundadırlar. Bu sıfatla idare 
âmirleri plân tatbikatını günü gününe ta ki bet-
mek mecburiyetindedirler. Bu görevi ise, el
deki vasıta ile yapmak imkânına sahibolabilir-
ler. Aksi halde onlardan gerektiği derecede 
vazife beklemeye hakkımız olamaz. 

Bu ciheti böylece belirttikten sonra bence 
çok önemli olan bir noktaya değinmek isterini. 
Bir dairenin ihtiyaçlarını ve hakiki durumunu 
hiç şüphe yok ki o dairenin yetkilileri bilir ve 
takdir eder. Bu dairenin dışında bulunan or
ganların bu yetkili zevatın teklif ve mütalâala
rına itibar etmesi gerekir. Şu duruma göre 
Plânlama Dairesi İçişleri Bakanlığının öncelik
le ele alındığı bir teklifini kösteklemek değil, 
desteklemek mecburiyetindedir. Plânlama Da
iresi kanaatimce Hükümetin üstünde bir teşek
kül değil, Hükümetin emrinde bir taazzuvdur. 
Belki koordinasyonu ve yıllık icra plânlarına 
göre bütçeden dengeyi sağlamak için mütalâa 
serd edebilir. Fakat bu dairenin ehemini mü
himine Tercih yolundaki takdir ölçülerini iyi 
kullanması mesnetsiz karar vermemesi gerekir. 
Bu ifademden plân fikrinin karsısında olduğum 
mânasının çıkarılmamasını rica ederim. 

203 jip için konulacak ödeneğin, pek ran
dımanlı bir işe tahsis edildiğini belirtmeye, lü
zum voktnr. İdare âmirlerinin yakın kontrol-
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lan sayesinde elde edilen faydalar, jip masraf
larını karşılıyaeak durumdadır. Bundan daha 
iyi öncelik sebebi olur mu? 

İçişleri Bakanlığının önümüzdeki sene bu 
konu üzerinde hassasiyetle ve ısrarla durmasını 
ve tekliflerinin kabulü esbabım sağlamasını 
temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu münasebetle valilere verilen hizmet ara

balarından da bahsetmek isterim. 
Yüksek malumları olduğu üzere, vilâyet 

hizmet arabalarının tamir ve işletilmesi, 237 sa
yılı Kanunla umumi muvazeneye devredilmiş
tir. Bu hükme göre vilâyetlere senede muayyen 
bir miktar işletme tahsisatı ve hiç mesabesin
de onarım ödeneği verilmektedir. Yetersizlik 
sebebiyle senenin ilk aylarında vasıtalar çalışa
maz duruma düşmektedir. Bütçe sebebiyle ye
ni arabaların Devletçe alınması da mümkün ol
mamaktadır. Şu durum muvacehesinde bu re
jimin değiştirilmesi ve eskisi gibi, bu konunun 
özel idarelere bırakılması çok yerinde olacak
tır. Geçen seneki temenniyi bu sene de tek
rarlamış oluyorum. Sayın Bakanın ilgilenme
sini rica ederim. 

Sayın senatörler; 
Eski yılların bütçelerinde de belirtmiş oldu

ğum üzere, idarenin ana kanunu, 1949 yılın
da yayınlanmış bulunan «İl İdaresi Kanunu»' 
dur. Henüz pek uzun bir tatbik hayatına ma
lik sayılamaz. Fakat bu kanun diğer bakan
lıkların teşkilât kanunları ile ihlâl edilmeye baş
lanmış ve vali ve kaymakamların yetkilerini 
kısma yoluna gidilmiştir. Bu durum, tatbi
katta çeşitli ihtilâf ve ihtilâflara yol açmıştır 
ve açmaktadır. Plân tatbikatını da aksatmak
tadır. Konunun bakanlıkça hassasiyetle ele 
alınmış olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. ısla
hatın en kısa zamanda yapılmasını tekrar te
menni ve niyaz ederim. 

Muhtereııı arkadaşlar, 
Son olarak, içişleri Bakanlığına mensup kü

çük dereceli tâli memurların fecî durumları 
üzerinde durmak istiyorum. Adedleri bine 
yaklaşmış olan bu memurların kadro ve inti
bak durumları, esefle söylemek lâzımdır ki; İni
ğime kadar halledilememiştir. Bir konudaki 
kanun teklifi senelerden beri komisyonlardan. 
çıkmamıştır. Hükümet ise, hiçbir gayret gös-
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termemiş ve her hangi bir kanun tasarısın i 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk etmemiş
tir. 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin raportörü Sa
yın arkadaşımız Cavit Okyayuz, bu memurla
rın durumunu, ilgi çekici bir şekilde ve vu
zuhla ifade etmiş bulunmaktadır. Fikir ve mü
talâalarına tamamiyle iştirak etmekteyim. Ar
kadaşım bize gelen yüzlerce mektuptan sade
ce bir ikisini müdellel olarak bu raporda dile 
getirmiş bulunmaktadır. Sicil durumu ehliyet 
ve liyakati bakımından terfie lâyık olduğu 
halde, bir memurun kadrosuzluk yüzünden 20 
yıl, 25 yıl terfi edemediğini görmek hüzün ve
ricidir. Böyle bir durumu düşünmek bile zor
dur. Fakat bu bir gerçektir. Raporda buna 
ismen iki misal de verilmiştir. Bendenizde de 
buna benzer birçok misaller vardır. Bu haksız
lığın, Personel Kanununun çıkmasını bekle
meksizin en kısa bir zamanda giderilmesinin 
hepimiz için bir vicdan borcu olduğunu ifade 
etmek isterim. Biz bu Mecliste birçok intibak 
kanunları çıkardık ve hiç şüphe yok ki haksız
lıkları önledik. Buna da müzahir olmalıyız. 

Sayın İçişleri Bakanımızın, tâli memurların 
intibak durumlarını düzenliyecek bir tasarıyı 
Yüee Meclise sevk etmesini veya komisyonlar
da uyuyan kanun teklifinin kısa bir zamanda 
kanunlaşması hususunda gereken alâka ve him
meti esirgememesini istirham ederim. 

Arkadaşlarım, 
Mâruzâtımı burada bitirmiş oluyorum. 1965 

bütçesinin memleketimize ve milletimize hayır
lı olmasını temenni eder, hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz înee-
oğlu. 

MUSTAFA YILMAZ tNCEOÖ-LU (Afyon 
Karalı i sar) — Muhterem arkadaşlar, tekrar hu
zurunuzu işgal ettiğimden dolayı özür dilerim. 
Çünkü, içimiz yanıyor, onun için bunlar i arz et
mek istiyorum. 

Telefon meselesi : 1950 yılında ben hâkimlik
ten istifa ederek Emirdağı'na geldim, bütün köy
lerde telefon vardı. Santrala oturduğunuz za
man her köye telefon edilebilirdi, jandarmanın 
işi hafifti. Bir ihzaren çağırmak, için telefonla 
oraya söyleniyor, onlar da geliyorlardı. Maalesef 
ondan sonra bütün köylerde telefon hatları bo-
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zuldu ve telefonlar köy odalarında beklemekte
dir. Filhakika köy bütçelerine bunların bakım 
masraflarını muntazaman koyuyorlardı. Aklım
da kaldığına göre 30 bin lira kadar bir para bel
ki de daha fazla toplanmış. Orada bir okul yapı
lırken kaymakam bunları özel idareden aldı, ora
ya sarf ettirdi. Telefonlar yine öylece durmak
tadır. Kazadan vilâyetle konuşmak için bir iki 
karakol arada vasıta olmadıkça konuşma imkânı 
yoktur. Bu telefon hatlarının tamiri için Jandar
ma Genel Komutanlığınca sipariş edilen tellerin 
kimya sanayiine ihale edilmiş olduğunu ve niha
yet bunların muayeneleri sonunda evsafa uygun 
olmadığını yani galvanizinin iyi yapılmadığının 
anlaşılarak kabul edilmediğini öğrenmiş bulun
maktayım. Acaba onların teminatı yanmış başka 
bir tarafa ihale edilmiş midir? Bu hususun cevap
landırılmasını istirham ediyorum, 

Muhterem arkadaşlar;, bugün başka arkadaş
ların da belirttiği gibi hırsızlıklar motorize bir 
hal almıştır. Hırsızlar çaldığı hayvanları hemen 
bir kamyona yükliyerek götürmektedirler. Bu
nun arkasından yaya jandarmanın yetişmesine 
imkân yoktur. Onun için jandarma karakolları
nın emrine bir motosiklet veyahut da bir jeep 
verilmesi zaruridir. 

Bundan daha önce telefon hatlarının mutlak 
surette yapılmasını zaruri görmekteyim. 

Bir de kumar meselesine değineceğim. Bir 
kahve kumar oynatıyor, diye kapatılır. Fakat ku
lüplerde kumarın daniskası oynatılır. Burada 
kimler kumar oynuyor? Dar gelirli memurlar ku
mar oynuyor. Peki bu aldığı maaşı kumarda kay
betmişse, o ailenin dununu ne olacaktır? Bunu 
Devlet olarak, Hükümet olarak niye düşünmü
yoruz acaba, aklım ermiyor. 

Sonra bir de kahvelere rulet aleti konmuş
tur, çocuklarımıza harçlık veriyoruz, gidiyorlar 
ruletlere atıyorlar, ondan sonra yarım saat daha 
fazla eve yürüyerek geliyorlar. Bu cemiyetin ço
cuklarını terbiye için neden bu gibi şeyler men-
edilmez, bunu da öğrenmek istiyorum. Polisleri
mizin manen ve maddeten takviye edilmesinin 
şart olduğuna kaani bulunmaktayım. Bugün bir 
çekingenlik havası içindedir, polislerimiz Başka 
memleketlerde, medeni memleketler polisi elini 
kaldırdığı zaman bir topluluk derhal durur. Fa
kat bizde sıvışan sıvışana.. Herkes bir tarafa da
ğılır veyahut da fikirlerini icraya çalışırlar. Çok 
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yerlerde polis memurları kahvelerde halkla kâğıt 
oynarlar, kumar -oynarlar... Laubali bir şekilde 
vakitlerini geçirirler. Ve hattâ bu kahvehane
lerde kendileriyle kâğıt oyunu oynıyan arkadaş
ları bir suç işledikleri takdirde onları yakalamak 
da mümkün olamaz. Bu gibi kişiler şehirlerde ve 
evlerinde oldukları halde.. Bunları müşahede 
ettik, onun için söylüyoruz. 

Sonra bir de sinemalarımıza değineceğim.. 
Muhterem arkadaşlar; birçok sinema filimlerinin 
gittikçe açılmakta alüfte bir şekilde ve manzara 
teşkil etmekte olduğunu müşahede ediyoruz, tba-
dçt de gizli, kabahat da gizlidir. Gençlerimizi bu 
yoldan çıkarmak için staj yaptırmaktan biraz ol
sun tevakki edilse iyi olacağı kanaatindeyim. 
Birkaç Japon filmi seyrettim. Ben Japonlar hak
kında hiç öyle düşünmüyordum. Bu portatif ev
lerde bir aşk macerası seyrettim. Amerikalı deli
kanlılarla Japon kızları arasında aşk macerası 
idi. Fakat arkadaşlar, inanın ki, bir tek öpüşme 
olmamıştır. Ve hattâ sahne arkasında Amerikalı 
öpmeye tevessül etti, Japon kızı derhal hayır bu 
bizde ayıptır, dedi. Ama çok güzel bir aşk mace
rası olduğu anlaşılıyordu. îllâki filimlerin açık 
saçık mı olması lâzım. Neden acaba bunlar kon
trol edilmez? Bu hususları arz etmek için huzu
runuzu işgal ettim, hepinize teşekkür ederim.. 

' (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlar, ikinci defa konuşmanın tesiratını 
müdrik olarak yüksek huzurunuzu işgal etmiş 
bulunduğumdan dolayı özür dilerim. 

Temas edeceğim mevzuu, trafik kazalariyle 
ilgilidir. Bu, bir yandan mal kaybı ve bir yandan 
da can kaybını tevlideden ve fevkalâde önemli 
bulunan ve halli icabeden bir dâva olarak karşı
mızdadır. Bakanlık bu mühim konunun halli için 
biri yetiştirilmiş ve hizmetini lâyıkiyle ifa ede
cek bir hale getirilmiş personelin yetiştirilmesini 
ve diğeri de, bu talim ve terbiye görmüş olan per
sonelin modern vasıta ve malzeme ile teçhizini ön
görmektedir. Bu tamamen haklı bir görüştür. An
cak bu tedbirlerin yüzde yüz tahakkukuna kadar 
her gün gazetelerde okumakla ıstırap duyduğu
muz trafik hâdiselerini önliyecek ve bunun temi
nini mümkün kılmak için idare yeni bir tedbir 
almaz mı diye bir sual hatıra geliyor. Tabiî mâ-
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. radarla tesbit edilen ve tahditli mmtakada hare

ket eden vasıtanın 50 kilometreden fazla süratle 
gittiği meselesi meydana çıkmaktadır. Halbuki dı
şarı memleketlerde bu tahdidi noktaya gelmeden 
evvel, yani sürat tahdidine gelinecek noktadan ev
vel levhalar konur, ikaz edilir ve o vasıta o nok
taya gelmeden evvel süratini ayar eder ve o nok
taya geldikten sonra artık süratinin 50 kilomet
reye düşmüş olması lâzımdır. Ben bu hususu 
bir işaret olarak arz ediyorum. Tabiî bununla 
Karayolları da alâkalı olduğuna göre, Yüksek 
Bakanlığın alâkalı servisi ile Karayollarının alâ
kalı servisi arasında, alâkalı makamları aracın
da bir anlaşma olur ve bu iş yapılırsa tahmin edi
yorum ki, kazaların kısmen olsun biraz önlenme
sine sebebolunacaktır. Mâruzâtım bundan ibaret
tir, dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan dolayı 
teşekkür eder, hepinizi hürmetle selâmlarım, efen
dim. (Alkışlar.) 
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i-uzatım bir kehanet olmıyacaktır. Ama; hepini
zin malumu olup yürütülmekte bulunan bir siste
min noksansız tatbikatı ile bu işin birazcık önüne 
geçilmesini bendeniz mümkün görüyorum. Şöyle 
ki; biliyorsunuz bu trafik kazaları daha çok İs
tanbul ve Ankara arasındaki güzergâhta vukua 
gelmektedir. Dikkat edecek olursak bu kazalarda 
vasıtaların süratli gidişi, frenlerin normal olma
yışı ve bilhassa gece seyirlerinde ışık tertibatının 
ya bozuk ve yahut da düzensiz bulunması bu hâ
diselere sebebolmaktadır. Umumi görünüş odur 
ki; bu güzergâhta motorlu araçlarla vazifelendi
rilmiş trafik ekipleri noksandır ve binnetice gü
nün her saatinde daimî murakabe yapmak imkâ
nı sağlanmış değildir. Binaenaleyh, trafik kont
rolü ile vazifelendirilmiş ekiplerin personel ve 
motorlu araç bakımlarından noksanları ne yapı
lıp, yapılıp ikmal edilip ve bu suretle murakabe
nin devamlılığı sağlanarak bu hareketli güzergâh
larında günün her saatinde trafik kontrollarının 
yapılmakta olduğu fikri, her vasıta süren tara
fından benimsenmiş bir hale getirildiği takdirde 
evvelemirde süratli gidişlere ve dolay isiyle sürat 
tahditlerine riayet sağlanacak ve bu da kazaların 
kısmen olsun önlenmesini sağlamış olacaktır. Bu 
trafik kazaları mevzuunda bir de dikkatimi çeken 
bir husus var onu da arz etmek istiyorum. Bu da; 
bu güzergâhlara Karayolları tarafından konan 
sürat tahdidi levhalariyle ilgilidir. Devlet Kara
yolları güzergâhta meskun yerlerin başlangıcı 
ve nihayet noktalarına 50 km. sürat tahdidi ve 
açılışını işaretliyen levhalar koymuştur. Bu gibi 
tahditlerde bilhassa başlangıç noktasına gelmeden 
evvel ayrıca birer de ikaz levhaları konularak va
sıtayı sürene muayyen bir mesafeden sonra bu 
tahdidin başlıyacağımn ikaz edilmesi her türlü 
tereddüt ve münakaşayı ortadan kaldıracak ni
teliktedir, zannediyorum. Nitekim bu kayıtlara 
yüzde yüz hürmetkar hareket eden ve fakat sü
ratli seyirden mütevellit, vasıtanın tahditli mın-
takaya girdikten sonra süratini 50 kilometreye 
düşürmesi için bir hayli mesafe katetmesi zaru
reti bazan hesaba katılmamakta ve bu şekilde 
tahditli mmtakada seyretmiş vasıta sürenlerin 
haklarında ceza zabıtları tutulması cihetine gidil
mekte ve bu yüzden birtakım ihtilâflar doğmak
tadır. Yani vasıta, bir viraj dönüp tahdit levha
sını gördüğü zaman sürati 120 kilometre ise bu 
sürati 50 kilometreye düşürünceye kadar bir me
safe katetmek zorunda kalmaktadır. O zaman 

BAŞKAN — İçişleri, ıTandarma Genel Komu
tanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi üze
rindeki konuşmalar bitmiştir. Sayın tçişleri Ba
kanı Orhan Öztrak, buyurun. 

Sayın İçişleri Bakamımız teşrif etmeden 
Heyeti Umumiyeınin almış olduğu 'bir temenni 
kararını arz etmekte fayda mütalâa i'derim. 

Bütçeleri üzerinde 23 üye konuşmuş, pek 
talbiiî 23 üye onar dakikadan 230 datkika eder. 
230 dakikalık derde nrulha.kkak cevap Vere
ceklerdir. Fakat temenni kararımızın yarını 
saat odduğunu da arz ederim. Temenni mahi
yetindedir. Takyide Ihicjbir zamıan Tüzük im-
ikân vermemektedir. Saym Bakanın takdirle
rine ibıraikyorum. («Çoklarına yazılı cevap ver
sin» sesleri.) 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S . Ü. 
— Takriri verdik, izath ettik; bakanların hariç, 
'tutulmasını >arz ettik. 

İÇİŞLERİ BAKANİ ORHAN ÖZTRAK 
'(Tekirdağ Milletvekili) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 1965 yılı İçişleri Bakanlığı, 
J and artma Genel Komutanlığı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü (bütçeleri üzerinde 'cevaplara 
germeden evvel umumi bâzı malûmatı faydalı 
telâkki ederek arz edeceğim. 

İçimleri Bakanlığı, kuruluş genişliği ve gö
revleri Iba'kımmdan doğrudan, doğruya ve do-
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bayisiyle 'birçok sorumlulukları üzerine alm'ş j 
bulunmaktadır. Vatandaş hak ve hürriyetleri
nin korunması, toplum huzur ve düzeninin te
mini ve ıtioplılımın 'eminiyetinin sağlanması ba
kanlığın baş görevlerindendir. Bugünkü Ma-
renin tahakkuk ettirilmekle mü kel İdi' olduğu 
tuttum, 'bütün idare kademelerinde IhMn'etite-
rin süratle, emniyetle âdil ve eşid/olarak ifası 
yine ;vaiziüfelerimiizi ı en itibarlı dikkat niokta- I 
sı/dır. Bu tutum. içinde idarenin saygı Ihedeffi j 
kanım ve nizamların bilgiyle, âdilâne tatbiki 
ve vatandaş 'haysiyetinin yüceliğine itilhardır. 
(Bu bakımdan günün ihtiyaçlarına uygun bir 
idare temini için yeni kuruluşlar ve mevcut 
kuraluişlarda gelişmeyi sağlıyan yeni 'tadiller 
•meydana -getirecek, mevduat üzerind'c durmayı 
başta önemli buluyionım. Halkımıza daha d'yi 
hizmet, edebilmek dlçin, 'İçişleri Bakanlığı, bu
gün. mevcut kanunlar üızleıinide yeni yeni ele 
aldığı konularla bilhassa eski. kanunlarda 
eskimiş 'olan hüküh leri tadil etmek suretiyle 
vatandaşın hizmetine esaslı bir şekilde gir
miş bniun!m.aktadıı. 'Bu slom sene içinde yal
nız 12 tasarı YÜıkseik Meclise sunulmuştur. 
Bunların İçinde Nakdi Taızmİnat Kanunu gibi, 
jandarmanın 'çalışmasında kendisine teminat I 
ve emniyet veren Ibir kanun da 'bulunmakta
dır. Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanununun 
2 noi maddesinin değiştirilmesi yine Ibu cüm
leden 'olarak bilihavssa, Anayasamızın 'eiıur'ettiği 
kamuların (gerçekleşmesi 'aınaeiyle Yüksek 
Meclise 'getirilmiştir. Genel nüfus şayianı bu
gün başta şikâyet ettiğimde konulardan /olan 
nüfus sicilleri ve nüfus dilemleri 'hakkındaki 
bugünkü şikâyet konularım tamaunen ortadan 
k aldıra çaktır. Jandarma T.Tamıan Kanunu yine 
bilhassa eskiden jandarmaya alınnn^ uizatma-
1 il ara özlük haklarını temin ettiği gibi şim- I 
diye kadar geçen hizmetleri Devlet hizm etinde 
değerlenmiş olacaktır. 

Bu arada 'önemli kanunlardan 'birisi, si- I 
yası hayatımıza düzen verecek Siyasi Parti
ler Kanunudur. Bu arada Nüfus Plânlaması 
Kanunu ve arkadaşlarımızın önemle üzerinde 
durdukları toplum Zabıtası Kanunu da Mec
lise intikal etmiş 'bulunmaktadır. Bilhassa 
İdareciler Kongresinden geçirilip aidolduk-
ları (bakanlıklara intikal ettirilen hizmeti tâ- I 
yin eden kanun tasarıları da, il özel idarele- I 
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linden ve belediyelerden alınan paylar hak
kındaki kanun Başvekâlete sunulmuş (bulun
maktadır. B'elediyc Kanununun bâzı madde
lerine 'eklenmesi laızı.m olan ekler, 'bilhassa, 
Ibelediye baişkaülarınm ımaaş statülerini tan-
izi'm etmek suretiyle setçimde, tek dereceli 'se
çim ybliyle gelen ve kııK-Vetli başkan ilâha-
rının aylık gi'bi bir mevzuda zedelenmemesi 
bakımından 'Meclise getirilmiş bulunmakta
dır. İl koordanisyon ve denetleme kurumları
nın görev ve yetkileri de Başbakanlığa 
sunulmuş bulunmaktadır. Yakında Yüksek 'Mec
lise arz edilecektir. Yine İdareciler toplantı
sının altmış olduğu kararlardan Ibir çokları ve
kâletle incelenip işlemleri tamamlanmış 
ve diğer Vekâletlere tetkik edilmek üzere gönde
rilmiştir. Bunların arasında Belediye ceza, kanu
nu tasarısı vardır, İl özel idareler kanunu tasa
rısı vardır, Köy kanunu tasarısı bulunmaktadır, 
Belediye gelirleri kanunu tasarısı vardır. 1580 
saydı Kanunun 58 ve 77 nci maddelerini değiş
tiren kanunlar vardır ki, bunlar belediye encü
meni erinde nispî temsil esasına, göre çalışma esas
larını koyan maddelerdir. 

Yine daimî Komisyonda nispî temsil asasına 
göre çalışma sistemini getiren kanun tasarısı ba
kanlığa tetkik edilmek üzere1 sevk edilmiştir. İl 
İdaresi Kanun unda yapılması lâzımgelen deği
şiklik valilerimizin koordinatör ve yüksek sevk 
ve idareci olarak âmme hizmetlerini müessir (şe
kilde denetlemek ve yürütmek bakımından ha
zırlanmış olan îl İdaresi Kanunu da bakanlıkla
ra tetkik edilmek üzere sevk edilmiştir. 

Bunun dışında Bakanlığın elinde Yüksek 
Meclise sunulmak üzere îeişleri Bakanlığı kuru
luş ve görev kanun tasarısı, Polis kuruluş ve gö
rev kanun tasarısı, Polis Yardımcısı kanun ta
sarısı, Yangınla mücadele kanun tasarısı yer al
mış bulunmaktadır. Demin arkadaşlarımızın bil
hassa överek üzeri nd'e durdukları İdareciler 
Kongresinin hâtırası hemen hemen Bakanlığımı
zın çalışmalarında kendisini göstermiş, yakında 
lûtufkâr yardımlarınızla Yüksek Meclislere sevk 
edildikten sonra, alâkanızı görecek hale gelmiş
lerdir. 

İdari taksimat, bugün aşağı-yukarı bütün ha
tiplerin üzerinde durdukları şikâyet, konuların
dan biridir. İdari taksimat, gerek hizmetlerin va-

432 -



C. Senatosu B : 32 
puması haılumnidan idari ünitelerin teşkili ve 
gerek bugün elde bulunan ünitelerin kifayetsiz
liği hu konu üzerinde duran arkadaşlarımız ta
rafından ele alnım ıştır. Anayasamızın ve ona is-
tinadeden kanunların kabul ettiğine göre Türki-
yedeki idari, coğrafi durum vilâyet, kaza ve. bu
cak olmak üzere teessüs etmiş bir konudur. Son 
zamanlarda fek ve ilhaklarda birçok dedikodulu 
ve ilme ııymıyan tasarruflar yapıldığına dair 
bilhassa yüksek senatörlerin işaret ettikleri şikâ
yetler duyulmaktadır. Bu bakımdan idareciler 
Kongresi hu konuyu ele almış, fak, ilhak ve ih
dasların ilmî esaslara istinad et t irilmesi lâzımgel-
diğini ileri sürülüştür. İdareciler Kongresini ta-
kibeden zaman içinde Vekalette bir İdari Coğraf
ya Komisyonu kurulmuş. Bunun içine altı tane 
profesör, içtimai, iktisadi coğrafya profesörleri, 
ekonomi profesörleri, idare profesörleri ve ida
rede teknik öğretim profesörleri, bun an içinde 
yer aldığı gibi, üç merkez valisi, iki mülkiye mü
fettişi ve bir de Vilâyetler İdaresi Umum Müdü
rü bu komisyonda vazife görmektedirler. Umarım 
ki, bu komisyon memleketimizin beklediği idari 
coğrafya ıslalıatım kâmil mânada bilginin ve 
tecrübenin ışığı altında halkımıza en iyi şekilde 
hizmet edecek seviyede ele almış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Oemal Tarlan 
arkadaşımız ve A.P. adına konuşan Haldun Bey
efendi, Cavit Beyefendi, idarede personel yetiş
tirilmesi üzerinde önemle durulmasını istediler, 
Vali, kaymakam, bucak müdürleri, umumi ida
renin 'temsilcileri, denetleyicisi aynı zamanda bü
tün bakanlıkların da mümessilleridir. Ayrıca, 
bunlar il ve belediye hususi idarelerimin merkez 
adına da âmme velayeti bakımından denetieyi-
cisidirler. Bu sıfatla genel yönetimde ve mahallî 
idarelerin gelişmesinde (sorumluluk taşırlar. İda
reci, Devletin bütün hizmet ve çalışmalarını hal
ka götüren, Hükümet çalışmalarını halka mut
luluk getirecek şekilde eşitlikle tatbik eden ve 
merkez hizmetleri arasında muvazene kuran sevk 
ve idareci ve koordinatördürler. 

Bu yönden idare, Devlet gücünün ve otorite
sinin vatandaş gönlüne saygı ve sevgiyle yerleş
mesinde başgörevlidir. Çağımızda idare, hudut
larını çok genişletmiş köy kalkmınasiyle. topye-
kûn kalkınmada beşerî münasebetlerin vukufla 
tanziminde idareciye büyük vazifeler ayrılmış 
bulunmaktadır. Bu ölçülerledir ki, idarecinin 
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mesLeke girişi yetiştirilmesi ve en iyi şekilde hiz
meti sağlayışı idarenin ıtemel çalışmalarını teşkil 
etmektedir. İdarecinin bilgiyle yetişmesi konu
sunda arkadaşlarımın izhar ettiği fikirlere ve 
arzulara candan katılırım. Esasen bu. maksatla 
Vekâletin yeniden reorganizasyona taallûk eden 
kanun tasarısı hazırlığında yüksek mektebi bitir
miş ve idari hizmete int isabet mis kişilerin ayrı 
ca yüksek idare akademisinden geçmesi de düşü
nülmektedir. Böylece bir yüksek idare akademi
si kurulması, başka üniter devletlerde olduğu 
gibi bizde d<e idaremizin hızla çalışması, emniyet
li çalışması bilgili çalışması yolunda fayda ge
tireceğine kaaniim. Şimdiden idarenin mümkün 
olduğu kadar çok bilgi ile cihazla.nması için el
de bulunan Türkiye ve Orta - Doğu Âmme Ens
titüsünden istifade edil melet ed ir. Bu, aşağı-yu-
karı bütün vekâlet eıkâııı arasında kurslara gi
den, Âmme Enstitüsüne giden ve akademilerde 
bulunan vazifeli miktarı göz önüne getirilecek 
olursa, şimdiye kadar görülmemiş bir seviyede 
kalabalık bir kütle teşkil etmektedir. Bu sene 
Âmme Enstitüsüne 22 kişi, Millî Güvenlik Aka
demisine 3 kişi,Sivil Savunma kursuna 180 kişi, 
kalkınma kurslarına 67 kişi, dış memleketlere 29 
idareci gönderilmiş ve tetkiklerde bulunmuşlar
dır. Yıl içinde 67 kaymakam kursu bitirmiş, ilçe
lerindeki görevlerine başlamış bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar; görülüyor ki kayma
kamların yetiştirilmesi konusunda bugün için el
de bulunan çalışmalar yapılmakta ve ilerisi için 
de düşüncelerimiz arz olunmuştur. Bu sene kay
makam yokluğundan şikâyet, hemen hemen son 
senemiz olacaktır. Elde bulunan 122 maiyet me
muru kurs ve stajlarını bitirdikten sonra, 86 il
çede kaymakam yoktur, bu 86 ilçe, kaymakamını 
bulmuş olacak ve yeniden düşündüğümüz reor-
ganizasyon kanununda ihdas edilmek istenen 
merkez ilçeleri için kaymakam hazır bulundurul
muş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, nüfus işlerinden de 
şikâyet ettiler. Nüfus sicillerimizin hakikaten ye
niden tanzimi zaruridir. Bu amaçla Nüfus yazı
mı Kanunu Meclise sunulmuştur. Tasarı kanun
laştıktan sonra iki yıl içinde yapılacak yazım ile 
yeni nüfus sicilleri tesis edilecektir. Böylece sağ
lanacak yeni siciller, tescil sistemi, nüfus olay
larını yerinde takibedebilecek, bugün artık çok 
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şikâyet edilen şahısların nitelikleri, medeni hal- i 
leri ve hattâ cinsleri ü/erinde münakaşa tama
men ortadan kalkmış olacaktır. 

Sivil .savunma hizmetlerimize gelince; 28 Şu
bat 1959 gününde yürürlüğe giren 7126 sayılı 
Kanun Bakanlığa, yurt savunmasında önemli gö
revler vermiştir. Bu maksatla kurulan teşkilâtın 
gayesi; harb tesirlerine, barış âfetlerine ve bü
yük yangınlara karşı can ve mal kaybını azalt
mak, savunma gücünü destekliyen millî servet 
kaynaklarını korumak oluyor. 

Sivil Savunma teşkilâtının sorumlu okluğu 
ikaz, alarm, tahliye ve sığmaklar ile halkın eği
timi ve teşkilât, radyolojik savunma koruyucu 
ve kurtarıcı tedbir ve icraat görevlerini yapa-
ibilmek için ellerindeki küçük imkânları ile ça
lışmaktadırlar. Ayrıca bu hizmetlerde tatbiki 
değerini de sağlamak üzere eğitime değer ve
rilmektedir. 1964 yılında muhtetlif illerde 2 910 
mükellef -servis eğitime davet edilmiş, ve 500 000 
kişi de eğitilmiş bulunmaktadır. Ayrıca vali, 
kaymakam, öğretmen, ımillî savunma ve sivil 
savunma idaresi mensuplarından da 415 kişi 
bu kurslardan mezun olmuştur. 

Böylece ilk defa bu sene millî sivil savunma 
hizmetlerine hem pratik, hem de cihazlanma 
bakımından bir başka önem verilmiştir. Ve bu 
cihazlanma bu sene daha <jok tipleştirileeek. ve 
ihtiyacımız olan alet ve araçlar temin edilecek
tir. 

Muhterem arkadaşlarımın bir çoğu mahal
lî idarelerimizin çalışmalarının evvelâ malî kay
naklar temini ile mümkün olabileceğini ifade 
ettiler. Hakikaten arkadaşlar bir teşekküle vü
cut veren, onu ayakta tutan hizmetleri yapabi
lecek imkânları sağlıyan unsur hiç şüphesiz k i 
malî kaynaklardır. Bu kaynakları bulmak, için 
hazırladığımız kanunların bir kısmı Yüksek 
Meclise sunulmuştur. Meclise sunulmuş olan 
kanunlar arasında emlâk kanunu çıktığı zaman 
mahallî idarelerimize değerli imkânlar sağlaya
caktır. Mecliste bulunan konsolidasyon kanu
nu, bugün mahallî idarelerin bir buçuk milya
rı aşan borçlarını üzerine aldığı neticesinde 
bunlara bugünkü borçlarını ödemekle mükel
lef olduğu nisbette yeni bir güe, sağlam bir güe 
tanınmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, ayrıca bakanlığımı-
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i ztn hazırlamış bulunduğu belediye gelirleri ka

nunu da Bakanlıklar tarafından hali tetkikte 
bulunuyor, başta arz ettiğim gibi. Bu kanunda 
belediyelerimize güçlü hizmet kaynakları ve pa
ra vasıtaları bulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bilhassa 
köy kanunu tasarısı üzerinde çok değerli arka
daşlarım birtakım güzel fikirler söylediler ve 
•bu arada bâzı ihtiyatların göz önünde bulundu
rulması lâzmıgeldiğini ifade ettiler. Bizim ha
zırladığımız köy kanunu bundan altı ay evvel, 
köyle münasebeti olması sebebiyle Köy İşleri 
Bakanlığına intikal ettirilmiş, Köy İşleri Ba
kanlığınca ciddî ve muvazeneli çalışma yapılmak 
suretiyle Köy Kanunu zannediyorum ki, bugünkü 
köy kalkınmasını ve ayrıca toplum kalkınma
sını sağlıyacak en iyi düzeni getirecektir. 

Teftiş ve murakabe idarede önemli bir konu
dur. Ook sayın sözcü arkadaşımız, Haldun Men-
teşeoğlu Beyefendi buyurdular ki, teftiş organ
larını, müfettişleri tüzüklerinin ve yönetmelik
lerinin dışında çalıştırmayın. Talî işlere inme
yin, buyurdular. 

Çok değerli idarecimizden bu hususta bâzı 
yerlerde ayrılacağım. Muhterem arkadaşlarım. 
tüzük ve yönetmelik imkânları nisbetinde tef
tiş vazifesini genişletmekte ve geliştirmektedir. 
Biz tüzüğün bize verdiği vazifeler içinde hazan 
tali kademelerdeki hizmetleri de kontrol, teftiş 
ve murakabe ediyoruz. Arkadaşlarını emin bu
lunsunlar ki, gelen telgrafların hepsi mülkiye mü
fettişi talebidir. En ufak bir vakanın dahi, çok 
defa sorgu hâkimi sıfatını üzerinde bulunduran 
mülkiye müfettişliğinin tetkikine ayrı bir iti
bar bağlamaktadır. Bu bakımdan teftiş ve mu
rakabe hizmetlerinde eğer kadromuz kâfi gelir
se ; - bugün yetmiyor- - bir kısım tali işlere ine
ceğiz. Ama bu demek değildir ki, elimizdeki 
büyük açıda bulunan hizmetleri ikmâl edip de 
buraya geleceğiz. Bu, bu demek değildir. 

Mülkiye müfettişlerinin yetiştirilmesi hak
kındaki titizliğimiz eskiden olduğu gibi, bunla
rın değerli kaynaklarıımız arasından ve kâfi de
recede idarecilik yaptı'ktan »onra seçilmesi ve 
seçilenlerin, şimdi ihdas ettiğimiz karar ile za
man zaman Avrupa'ya, Amerika'ya gönderilip 
oradaki halk meselelerini tetkik ile ayrıca ken
dilerini takviye ediyoruz. 
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Zabıtamıza gelince, yurtta emniyeti ve asa

yişi, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak 
bakanlığımızın baş .görevidir. Bu hizmetin ya
pılması amaciyle polis ve jandarmanın gerek 
personel, gerekse vasıta 1 »akımından takviye, teç
hiz ve eğitimi üzerinde durarak teşkilâtı kuv
vetlendirme yolundayız. Geçen yıl huzurunuzda 
teşkil etme hazırlıkları'içinde bulunduğumuzu 
belirttiğim Toplum zabıtası kanunu Meclise tev
di olunmuş, sunulmuştur. 

Telli ve telsiz muhabere aletleri ile takip. 
devriye, trafik işlerinde kulanılacak motorlu 
araçların takviyesi amaciyle Bütçe Encümeni 
tarafından yapılan ilâve tahsisat, hizmet görül
mesi için müessir âmil olmuştur ve olacaktır. Bu 
arada Bütçe Encümeninde idarenin hastalıkla
rını, ihtiyaçlarını ve dâvalarını bilen değerli bir
çok arkadaşlarım, bilhassa raportör arkadaşlarım 
bu konu üzerinde candan çalıştılar. Bütün Büt
çe Komisyonunun, idarenin daha mükemmel va
zife vermesi hakkındaki gösterdiği alâka ve ra
portör arkadaşlarımızın gösterdiği vazife duygu
su ve inceliği, cidden bizi bu konuda takviyeye 
âmil olmuştur. Demin bir arkadaşım bu konu
da bana teşekkür ettiler. Asıl büyük teşekkür. 
kendilerinin gösterdiği yakın alâka neticesi on
lara raci olmaktadır. 

Geçen yıl 67 il ve 223 ilçede 18 422 olan em
niyet fiilî kadrosu, bu sene ayası - yukarı 500 
ilâvesi suretiyle ihtiyacı daha rahat görebilecek 
hale gelecektir. 

Jandarmamızın durumunu umumi olarak arz 
edeyim. 

Vurdunıuzun her tarafında görev ifa eden 
jandarma teşkilâtı kendisine verilen hizmeti la
yı kiyle yapmak çabası içindedir. Yukarıda da 
arz ettiğim gibi, vasıta noksanı hizmetlerin gö
rülmesini güçleştirmektedir. Oüzi miktarda alı
nan telsizlerle sabit ve seyyar jandarma takvi
ye edilmiş ve bu takviyeden bilhassa asayiş ve 
takip bakımından büyük faydalar ekle edilmiş
tir. Bilhassa bugüne kadar taşıt araçlarındaki 
noksanlığımız jandarmanın hizmetlerinde haki
katen bir kışını güçlükler yaratıyordu. Bütçe 
Encümenimizin ta'kdirkâr hareketi cidden bu 
konuya -5 900 000 lira civarındaki ilâve nisbe-
tindeki araçlarla geçen sene çektiğimiz ıstıra
bın, jandarma kadrosunun, bilhassa araç konu
sunda çektiği ihtiyaç ve ıstırabın büyük bir öl

çüde karşılanmasını sağlıyacaktır. Bu bakım
dan hizmette bize teşvikkâr olacağından bu yar
dımı getiren Bütçe Encümenine ve raportör ar
kadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz 

Muhterem arkadaşlarını umumi olarak ko
nuşmamı arz ettikten sonra şimdi burada belir
tilen suallere kısaca cevap arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşım Haldun Menteseoğlu Be
yefendi «bütçede en yetersiz imkânlar Dahiliye 
Vekâletine verilmiştir» diyor. Ye yine koordinas
yon ve bilfiil icracı olarak kalkınma yapan bir ma
kam olarak idarenin diğer yatırım vekâletleri 
kadar itibar görmesi suretiyle İçişleri Bakanlı
ğına da kâfi ödenek verilmesi temennisinde bulu
nuyorlar. 

Arkadaşlarıma hemen şunu arz edeyim ki, 
bütçemiz büyük bir imkânı sağlamakla beraber 
iktisadi imkânları dar olan bir memleketin bir
kaç sene göze alması lâzımgelen fedakârlıkları 
düşünerek şimdilik taşınabilecek bir güçlükle 
hizmet yapmamıza imkân vermektedir. 

Sayın arkadaşlarım, Haldun Menteseoğlu ar
kadaşım istihdam usullerinin yanlış yürütüldü
ğünü, 5439 sayılı Kanunun sübjektif ölçülerle 
kullanıldığını ifade ederek, bu kanunun tatbika
tının içine giren personeli sordular. Bu kanunu 
mümkün mertebe ihtiyacı, hudutları içinde yer
leştirmeye gayret ediyoruz arkadaşlar. Arkada
şım emin olsunlar ki, bu konuda en ufak bir sui
istimali ne yapmak, ne de yaptırmak itiyadında 
bulunmıyan bir arkadaşınızım. Bugün bilhassa 
5439 sayılı Kanunla, çalıştırılan kimseler şunlar
dır : 

Teftiş Kurulunda sekiz tane vali müfettiş. 
Teftiş Kurulu emrinde .1.1. tane kaymakam, Tef
tiş Kurulu emrinde 2 tane vali muavini. Teftiş 
Kurulu emrinde 9 kaymakam, 1 hukuk işleri mü
dürü ve 3 vali muavini. Genel Müdürlükler hizme
tinde .10 kaymakam, 7 vali muavini ve 2 de hu
kuk işleri müdürü. 

Muhterem arkadaşlarım bugün merkezin haki
katen büyük personele ihtiyacı bulunduğu bir 
devredeyiz. Merkez hizmetleri iki sene evveline 
nazaran hemen hemen yüzde 70 artmıştır. Bütün 
servislerde bu artış görülmektedir. Binaenaleyh 
bu nakiller, 5439 sayılı Kanuna göre yapılan bu 
nakiller doğrudan doğruya ihtiyacın icabı ve hiz
metin hayrına yapılmış olan tasarruflardır. 
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Değerli arkadaşım, vali ve kaymakam tâyinle

rinin çapı ve tâyin zamanı, tarafsızlık konusunu 
kuşkuya düşürüyor, buyurdular. Hemen arkada 
sıma şunu söyliyeyim ki, 57 valinin tâyini doğru
dan doğruya memleketimizde vukubulan büyük 
bir ihtilâlden sonra idarecilerin yeni rejimin 
geliştirilmesi bakımından, yeni şartlara uyması 
amaciyle hem idare edenin, hem de idare edilenin 
huzurunu sağlamak ve hizmet verimini artırmak 
amaciyle yapılmıştır. Arkadaşlar, bu kabarık ra
kamlara daha başka senelerde de raslanabilir. 
Ama hemen şunu arz edeyim ki, bugün bilhassa 
birçok vilâyetlerde yapılan değişiklikler hem 
idareyi, hem de idareciyi daha emniyet içinde 
çalışmaya medar olacak bir fırsat vermiştir. 

Bilhssa 243 kaymakamın değiştirilmesi ta
mamen kaymakamlık nakil ve tâyin yönetmeli
ği içinde yapılmıştır. Bunların bir kısmı talep
le, bir kışımı da hastalıkla, bir kısmı da valile
rin talebiyle idarenin daha rahat, halk hizmeti
nin daha uygun görülmesi amaciyle ele alın
mıştır. Son yapılan tâyinlerde aşağı - yukarı 18 
yeni vali tâyin edilmiştir. Bu yapılan, yeni vali
liğe getirilen insanlar, tıpkı eskileri gibi uzun 
zaman kaymakamlık yapmış, vali muavinliği 
yapmış, idarede 'başarı, göstermiş insanlardır. 
Bunların içinde bir arkadaşımın söylediği; 3 - 5 
sene kaymakamlık yapıp da vali olan benim 
zamanımda tâyin edilmemiştir. 

Yine valiler halkımızın ve ziyaretlerinizde 
sizin gördüğünüz gibi hakikaten değer taşıya
bilecek insanlardır. Bunların ne intisap ile ne 
iltizam ile bu yerleri almaları bahis konusu de
ğildir. Meslekten gelmiş, değerli, gayretli, bil
gili ve yalnız yetişmiş, halka hizmet gayesinde 
şeref ariyan insanlardır. Bu bakımdan arkadaş
larımı temin etmek isterim ki, yeni vali değişik
likleri hizmetin icabı bakımından rahatlık getir
miştir. 

Toplum zıibıtası hakkındaki sorusuna arka
daşınım cevap arz ettim. Zabıtanın maikina bakı
mından teçhizi hakkındaki sorusuna arz ettim. 

Muhterem arkadaşım merkez valiliği ihdas 
edilirken bu kıymetlerin kenara itilmesi yolun
da işe yaramaz bir topluluk haline getirilen bir 
teşekkül mânasına alınmadığını söylediler, Doğ
rudur arkadaşlarım. Bu bakımdandır ki, reorga-
nizaısyon kanununda bir valiler dairesi yapıp 
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kendilerine önemli hizmetler veriyoruz. Kanun 
yakında huzurunuza geldiği zaman elbette sizin 
valilerden daha çok, bu tecrübeli vali arkadaş
larımızdan istifade edebilmek için daha da yeni 
birtakım tedbirler de bunlara eklenebilir. Bu da 
sizin tecrübeli ellerinizle pekâlâ tahakkuk eder. 
Biz bu konuyu düşündük, hakikaten bugün, çok 
zaman kendilerinden gereği kadar istifade edil-
miyen merkez valileri o zaman vekâletlerin için
de tıpkı Fransa'da olduğu gibi çok müessir ve 
çalışmalarda rantabl neticeler verecek hale geti
rilecektir. 

Tetkik kurulunda çok kalabalık bir kadronun 
yeraldığmı ve verimsiz hale getirildiğini ifade 
ettiler. Yalnız bir mukayese yapmak için hemen 
şunu söyliyeyim. ki, 1953 senesinde 437 dosya, 
işliyen İni büro bugün 1963 t e 1 895 tane dosya. 
ele almış ve bunun 1 100 ü gerçekleşmiş halde
dir. 1964 ün ilk ayında 700 civarında dosya bu 
teşekküle gelmiştir. Aşağı yukarı hizmet kurul
duğu zamanla bu zaman içinde ele alınıp perso
nelle muvazenel.endiği zaman yapılmış olan bu 
tâyinlerin lüzumsuz tâyin olmadığı ortaya çıkar. 
Tarafsız idare hakkındaki arkadaşımızın, Haldun 
Bey arkadaşımızın ifadelerine hemen şunu arz ede
yim ki, bugünkü idare kadrosu hakikaten taraf
sız çalışmaktadır. Tarafsız çalışmıyan idarecinin 
hakikaten ne Hükümetine, ne de halka faydası 
yoktur arkadaşlar. Bu... (Sağdan, «Kendisine 
var ıııı?» sesi) Kendisine itibarsızlıktan başka 
'bir şey getirmez. Bu açıdan arkadaşlar hemen 
şunu söyliyeyim ki, bugünkü idareciler hukuk 
devletini temsil edebilecek idarecilerdir. Ve bu 
idareciler her hangi bir müşküllerinde haysiyet
lerinin ve vazifelerinin korunması için her tür
lü hukukî kaynaklardan istifade edecek kadar 
da ehliyetli ve cesurdurlar. İdarenin temel kay
nağı kaymakamlıktır, özel şekilde yetiştirilmeli
dir buyurdular, Haldun Beyin bu fikirlerine ay
nen iştirak ediyorum. I )emin konuşmamda arz 
ettiğim giıbi kaymakamlar bugün hususi bir eği
time tabidir. Bunu kâfi görmüyoruz, önümüzde
ki yıllarda idare akademisi ihdasından sonra 
ilmî hüviyettir ve senelerin tecrübelerinin getir
diği yeni meselelerle dailıa çok cihazlanacakiar-
dır. Kaymakamlara vasıta verilmesi meselesinde
ki Haldun Beyin ifadelerine iştirak etmemek. 
mümkün değildir. Ama bütçe kayıtları karşımı
za çıktığı zaman memleketin daha prodüktiv 
kaynaklara, yöneltilen hızı içinde hakikaten bize 
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ayrılmış olan vasıta, meselesini az bulmakla be
raber, yine tahammülü mümkün olan mesele ola
rak telâkki ediyoruz. Valiliklere meslekten tecrü
beli ve bilgili insanlar getirilmiş buyurdular. 
Yaptığımız tahkikat da bu slogana, bu prensibe 
miMeıiit tahkikattır. Dışardan getirilmiş değerli 
valiler meslekten ayrıldıktan sonra dahi yerleri
ne idari kadrolardan yetişmiş tecrübeli, bilgin 
idarecilerimiz getirilmiştir. Yeni tâyin edilen 18 
valinin hepsi de meslekten gelmiştir. 

Valiler yetkisiz hale gelmiştir, buyurdular. 
Hakikaten İller idaresi Kanununun delik deşik 
eden idari ademimerkeziyet kanunları hakikaten 
valileri koordinatör ve bilhaıssa icracı olarak zor 
duruma sokmuş bulunmaktadır. Yeni getirdiği
miz İl idaresi Kanunu bunu halletmiştir. Mec
liste Sayın Bol ak ve Sayın Alican arkadaşları
mızın getirmiş olduğu kanun aşağı - yukarı İni
mi kısmen hallediyor. Biz bunu daha geniş mâ
nada ele aldık ve bugünlerde Meclise intikal ettir
mek üzereyiz. Zannediyorum getireceğimiz bu ka
nun kalkınma devresinde programlı çalışmanın 
icaplarından olan valilerin murakabe ve şevki ida
re yetkilerini tam mânası ile ihtiva edecektir. Bu
cakların fonksiyonlarının bitmediğine1 kaanimı, 
buyurdular Haldun Bey arkadaşımız. Bendeniz 
de Köy kanunu tam şeklini aldıktan sonra köyler-
arası koordinasyon ve bu mahallî idare ile umu
mi idarenin irtibatını sağhyaeak iyi bir müessese 
haline geleceği kanaatindeyim. Esasen iller idare
si içinde 58 madde olarak yer alan tam teşekkül
lü nahiye konusuna da maalesef bugüne kadar el 
atılmamıştır. Ama cemiyetimiz geçirmekte oldu
ğu idari ve içtimai istihalesi içinde bugünün şart
larına uydurmak suretiyle nahiyelerden, daha iyi 
randıman almak gerek merkez organları, gerekse 
köy mahallî idareleri arasındaki birleştirici olarak 
daha çok faydalar sağlıyacağma ben de kaaniim. 

îdari coğrafya hakkındaki sorularını daha ev
vel cevaplandırmış bulunuyorum. 

Muhtar mahallî idareler kurulmalıdır buyur
dular. Bizim de amacımız budur. Bu maksatla 50 
senelik bir ömrü olan eski İl II us us i İdaresi Ka
nununun yerine yeni İl Hususi tdaresi Kanunu
nu, Belediye Kanununu ve şimdi Köy İşleri Ba
kanlığına tetkike verdiğimiz Köy Kanununu ge
tirmiş bulunuyoruz. Bunlar doğrudan doğruya 
mahallî idarelerin muhtar ve ekonomikman bu 
muhtariyeti gerçekleştirecek ekonomikman. malî 

bakımdan kuvvetli birer teşekkül olmalarını sağlı-
yacaktır. 

Köy kalkınmalarında müessir bir kredinin 
tiler Bankasınca sağlanması zaruretini ifade et
tiler. Hakikaten toplum kalkınması ve köy kal
kınmasını destekliyecek krediler bulunmalıdır. Bu 
amaçla toplum kalkınması kanununda buna ben
zer krediler yer almış bulunmaktadır. Bugün sem
bolik mânada örnek köylere İller Bankasından ya
pılan yardım, tabiî müessir bir kifayeti ihtiva et
memektedir. 

Sayın Eşref Ayhan arkadaşım, idareciler 
kongresinin yapılmasından ötürü idaremize haki
katen lütuf kâr tevcihleri oldu. Kadirşinaslıkla
rından dolayı kendisine şükranlarımı arz ederim. 
İdareciler kongresinin yapılması bir zaruretti. 
Bugün memleketimizin içinde bulunduğu ihtiyaç
lar, bizzat bu ihtiyaçlarla senelerce halli hamur 
olmuş insanların süzgecinden geçi]) millete hiz
met olarak ifade edilmesine lüzum vardı. Bu ger
çek yerine getirilmiştir ve bu gerçek, mütemadi 
bir çalışmaya ihtiyaç hissettirmesi sebebiyle şim
di getirmekte olduğumuz kanuna, bunun süresi 
münakaşalı, sekiz veya altı senede bir yapılması 
hususunda bir hüküm getiriyoruz. Ama tahmin 
ediyoruz ki, sekiz senelik bir müddet bizim ihti
yaçlarımızı inkişaf zirvesinde ele alabilecek de
vamlı bir süre olabilir. Bu bakımdan idareciler 
kongresinin muayyen bir zamanda yapılması 
prensibini paylaşmış oluyoruz. Ve bunda fayda 
buluyoruz. 

Tevsii mezuniyetin en geniş şekilde tatbik edil
mesinin memleket için fayda yaratacağını arka
daşım söylüyor. 

Eşref Ayhan Beyin bu sözlerine tamamen iş
tirak ediyorum. Hakikaten bu memlekette bir 
netice alınması gerektiği zaman idarecilere im
kânları nisbetinde yetki vermek ve ondan hizmet 
beklemek ve bu hizmetin neticesinin de muhakkak 
başarılı olacağına inanmak lâzımdır. Basit bazı 
meseleleri burada idareye mensup bir arkadaşınız 
olarak tefaburla. kaydedeyim ki, plân içinde idare
cilere verilmiş olan vazifelerin hemen hepsi 
% 80 in üzerinde bir başarı kaydetmiştir, arka
daşlar. Binaenaleyh, emniyet edeceğimiz, güce
neceğimiz bu unsurlara yetkilerini verelim, mem
leketin kalkınma kaderlerindeki basarı yerlerini 
de onlar alsınlar. 

Karayolları, Topraksu hizmet ademi merkezi
yetleri murakabeden uzaktır, buyurdular. Haki-
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katen idarenin murakabesinden uzaktırlar. Bunun 
birtakım mahzurları vardır, bu mahzurlar bugün
kü Hükümet idarecileri tarafından da görülmüş
tür. Bu bakımdan yeni îl İdaresi Kanunu bu mev
zuu kökünden halledecek ve bugünkü ıstıraba, 
bugünkü hastalığa hakiki ilâcını bulacaktır. 

Sayın Hasan Kangal arkadaşımız «Mahallî 
idareler demokratik icaplara ve Anayasaya uy
gun. canlı hale getirilmeli» dedi... Daha evvel 
bir başka arkadaşımın sorusuna cevap arz eder
ken bu konuyu belirtmiştim. Biz de kendisi gibi 
düşünmekteyiz. Güçlü teşekküller olsun, de
mokratik teşekküller olsun, iradesini tam mâna-
•siyle kullanacak teşekküller olsun, bu amaçla 
üç tane yeni kanun tasarısı getirmiş bul ummak
tayız. Bir tanesi KÖy Kanunu, diğeri ti özel 
İdaresi Kanunu, Öbürü Belediye Kanunu... Ta
mamen bu felsefe ve bu temel prensiple ileriye 
sürülmüştür. Artık, koni, mahalle, oda tarihe ka
rışmalıdır, buyurdular. Hepimizin candan ar
zusu budur. İnşallah bundan sonraki gerek 
okuma seviyemiz, gerek içtimai, iktisadi cazibe 
merkezleri yaratmak suretiyle yapacağımız çe
kicilik, tam mânasiyle beklediğimiz beşeri zemi
nin, yani insanların üzerinde yurt kuracağı, ça
lışacağı bir yer bulmasını sağlıyaeaktır. arka
daşlarım. 

Sayın Ali Rıza Ulusmau Beyefendi, 'merkez 
teşkilâtı tetkik kurulunda bir inkişaf kaydet
miştir buyurdular. Teşekkür ederim kadirşi
naslıklarına. Yalnız diğer konularda da İni 
gayret bekleniyor. Lütuf 'buyurup tetkik eder
lerse, pek çok noksanlıklarımıza rağmen aşıl
mış ve ümitlendiriei merhaleler kaydetmek di
ğer konularda da mümkün olur. Kusurumuz da 
çoktur, ama gayretimiz, yapma ihtiyacımız, ba
şarma heyecanımız hakikaten Ali Rıza Beyefen
di gibi candandır ve samimiyetle bu işe koyul
duk. Bütün arkadaşlarım da bu işe gönül koy
muşlardır. İnşallah öbürlerinde de mesafeyi, 
tetkik heyetinde olduğu gibi kaydederiz. 

Tâli memurların çektiği ıstırap meselesi in
şallah Meclis gündeminde yvv alan değerli ar-
kadaşılarımın kanun tasarılariyle sona erecek
tir. Bu bilhassa değerli mebus arkadaşlarımızın 
gayretleriyle olmuştur. Vekalet bu gayrete an
cak iltihak etmiştir. 

Resmî dairelere çekilen bayrak konusu üze
rindeki konulara gelince ; Muhterem arkadaşım 
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bilhassa inşaat halinde bulunan binalara bay
rak çekildiğini söylediler. Hakikaten Bayrak 
Kanununda böyle bir şey olmadığı halde, bu 
'Türkiye örf ve âdetinin getirdiği bir şeydir. Ve 
bu tatbikat ben kendimi bildim bileli yapılmak
tadır. Ve bir bakımdan da Türkiye'nin kalkın
masının bayrakla selâmlanması ve Türkiye'nin 
kalkınmasının, bayraklaşmaya doğru gitmesi, 
bizim içimizde bulunan, müstakbel Türkiye'nin 
perspektifine bugün bakım heyecanının bir ifa
desi olacaktır. * 

İçişleri Bakanlığına hergün bayrak çekiliyor, 
1)uyurdular. Doğrudur arkadaşlar. Bayrak Ni
zamnamesinin 12 nci maddesine göre, karakollar 
hergün bayrak çekerler, içişleri Bakanlığımız
da da, iki tane karakolumuz mevcuttur. Bun
lardan biri jandarma, biri polis karakoludur. 
Binaenaleyh, hergün bayrak çekeriz; Kanunun 
emrini yerine getiririz. 

Değerli Mehmet Ali Demir arkadaşımız, ka
çakçılığın artığını ifade etti. «Belki rakamlarda 
azalsa dahi daha ustalaştılar, polis tesbit edemi
yor, jandarma tesbit edemiyor» buyurdular... 
Muhtemeldir, arkadaşlar. Bir meseleyi katego-
rikman reddetmek mümkün değildir. Yalnız şu
nu hemen arz edeyim ki, polisimiz ve jandarma
mız, bizim ıstırap çektiğimiz meseleleri umumi
yetle takibeden çok kötü şartlar içinde, çok hiz
met veren insanlardır. Ama hakikaten kaçak
çılık öyle bir şeydir ki, birtakım büyük istidat
ları, spekülatif gayesi olan bu hizmette insanlar 
görüyorlar; büyük şeyler, birtakım şeyler orta
ya koyuyorlar arkadaşlar. Ama yine buyurdu
lar ki, bunun çaresi polis ve jandarma değildir, 
iktisadi tedbir alsınlar buyurdular. Memnuniyet
le hemen kendilerine arz edeyim ki, İran'la olan 
hudutlarımızda, buna benzer pazarlar kurulmak 
üzeredir. (Jünkü İranla aramızda olan dostluk 
bağlantıları buna müsaidolacak istidattadır. Su
riye ve İrak'la da bu nevi pazarların kurulması 
için, inşallah gerekli münasebetlerin sağlanması, 
bize her iki tarafa böyle bir hayırlı müesseseyi 
getirmiş olacaktır. Yalnız bu, malûmlarınız ol
duğu üzere Müşterek Pazar kurulması, iktisadi 
edebiyattaki yeri kadar kurulması kolay bir me
sele değildir. Bu, dış münasebetlerimizin alaca
ğı istikametlerde tam verimini bulabilir. İnşallah, 
bu komşularımızda da alacağımız dostluk isti
kametinde bu yarayı da, tamir etmiş oluruz. Eko
nomimizin hakikaten tahripkâr bir unsurudur, 
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Trafik kazalarının birçok can ve mal kaybma 

sebebolduğunu buyurdu Mehmet Ali Bey arka
daşımız. Doğrudur, arkadaşlar. Bir milyarın 
üzerinde memlekete zararları vardır. Bu amaçla
dır ki, bu sene konuya aşağı - yukarı, komisyonda 
iki buçuk milyon lira fazla ödenek konmuştur. 
Bu sene 1965 yılında telekomünike sistemi ve 
ayrıca radarlı sistemle hiç olmazsa büyük yolla
rımızın bir kısmında çalışmaya başhyaeağız, Bu 
sene İstanbul, Ankara yolları tamamen kontrolü
müz altına girecektir. Gelecek sene de, Ankara -
Adana kontrol altına girecektir. Ümidederim 
ki, yapmış olduğumuz program gayesine zaman 
içinde, bugün ele aldığımız ölçülerde varır ve 
Türkiye'nin trafik düzeni medeni memleketlerin 
sağladığı ölçülerde inşallah altı sene içinde ta
mamlanmış olur. 

Hudut boyları karakolları, bilhassa Doğu -
Anadolu karakolları mühmeldir buyurdular... 
Muhterem arkadaşımın bu ifadesine kısmen işti
rak ederim. Yalnız, iki seneden beri bu mıntaka-
larda aşağı - yukarı münhasıran, karakolları 
Doğu'ya yaptık ve garnizon binalarımızı da ora
larda tesis ettik. Bu sene Cenup'a doğru, geçen 
sene 34 karakol, iki garnizon teşkil ettik. Bu sene 
de daha Cenup'a doğru bu hızı inkişaf ettirece
ğiz. Biliyorsunuz ki, bütçemizde inşaat ödeneği 
yok. Bunu, itiraf edeyim ki, artırmış olduğumuz 
idame ödenekleriyle yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşım, idareciler kanununun, 
idareciler toplantısının çok hayırlı fikirler getir
diğini, bunların kanun tasarıları olarak Meclise 
sovk edilmek üzere bulunduğunu, bir kısmının 
sevk edildiğini söylediler. Ve bunların kadük ol
maması gayretinin gösterilmesini istediler. Bu 
konuya can ve gönülden iştirak ederim. Bunları 
ciddiyetle tafciJbedeceğiz. 

Türkiye'de tefrik zihniyeti ortadan kaldırıl
malı, eşit işlem yapılmalıdır. Tarih içerisinde 
yapılan hataların hâlâ yarası işlemektedir, bu
yurdular. 

Muhterem arkadaşıma temin edeyim ki, tef
rik zihniyetini nerede görürsek orada söndür
meye istidadımız vardır, kudretimiz vardır, buna 
emin bulunsunlar. Ve bilhassa idareailerden bu
gün beklediğimiz şey beklediğimiz Türk Milleti
ne hizmet etmektir. Türk Milletine ve ona lâyık 
olacak şekilde hizmete, tefrikşiz hizmete itina gös
teriyoruz. i 
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Hakkâri Uludere meselesini söylediler. Ulu-

dere işini tetkik ettirdim, gerek 1963 senesinde 
Siirt ili ve Hakkâri ilinin müştereken yapmış 
olduğu, nıutaıbakatan yapmış oldukları bir tek
lifte Uludere'nin Siirt iline bağlanmasını işitiyor
lardı. Diyorlar ki; Hakkâri ile Uludere'nin bir
biri ile münasebeti iki gündür. Halbuki Siirt ile 
Uludere arasındaki münasebet iki saattir buyu
ruyorlar. Teklifi tetkik ettirdim. Bu gibi fek ve 
ilhaklarda başka illerde daima gitmek istiyen ye
nin ili muhalif davranır. Bunda ise gitmek isti
yen de müspet oy kullanmış, gelinmesini istiyen 
yerin ili de müspet oy kullanmış. Mamafih arka
daşın dediği noktada bir tesir varsa, rey bahis 
konusu ise bunu da ciddî şekilde tetkik etti t ele
ğim. (Sağdan, iki saat olamaz sesi) Siirt'e iki sa
atte gidiliyor, yolu vardır. Şimdi bize verilen ra
kamlara ve malûmata göre dki saatlik yoldur. 
Zannediyorum; 120 km. dir. öbür taraftan 130 
kilometredir, ama, yol yoktur. Belki mesafe ya
kındır ama, asıl mesele çok sert manilerin açıl
ması lâzımgeldiğind'en dolayıdır ki, bu yolun 
kısa bir sürede yapılması herhalde şimdilik im
kânsız bulunması sebebiyle bu yola Uludere'İller 
gitmiş olacaktır, («ipek yolu yapılıyor» sesleri) 
Yapılıyor o da.. O da yapılıyor. 

Sayın öemal Tarlan arkadaşım mahallî idare
ler ve belediyeler hakkında bize, bunları güçlen
dirin, vazife göremez bir halde bulunuyorlar, bu
yurdular. Doğrudur, borçları çoktur. 1,5 milyar 
cicarmda borçları vardır. Demin arz ettiğim gibi 
konsolidasyan, emlâk, belediye gelirleri ve pay
lar kanunu çıktıktan sonra bu bünyelere bir sa
lâh gelecektir. 

Sayın Cemal Tarlan arkadaşımız, Köy İşleri 
Bakanlığının kuruluşu içişleri Bakanlığının yet
kilerini ihlâl etmemelidir, buyurdular, Buna cid
diyetle bakıyoruz. Merkezden kalkınma gücünü 
bir topluma gönderiyoruz. Bunun teknik gelişme
lerini Köy işleri Bakanlığı yapacaktır, idari ni
zamı da içişleri Bakanlığı tarafından yapılacak
tı?. 

îdareciler'in yetişmesi ve iller idaresi Kanu
nu hakkındaki sorularına daha evvel değerli ar
kadaşlarımın soruları dolayısiyle cevap vermiş 
bulunuyorum, buna da cevap vermiş olduğum 
kanısındayım. 

idareciler Kongresinin müzakereleri yayın
lanacaktır. 
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Ziya Ayırım arkadaşım, geçen yaz şarkta yay- j 

lada bulunduğu sırada müsademe ve hayvan çal
ma meselelerimin sık sık vukuıbulduğunu, ibura-
da yol kesme hâdiselerinin çoğaldığını söylüyor
lar. Bu meseleleri rakamlar halinde kendilerine I 
arz etmek isterim. Hırsızlık vakası olarak Ağrı 
ilinde geçen sıene 27 tane vaka olmuş, 64 suçlusu I 
varmış, 61 i tutulmuş, iki ffirar, bar meçhul var. I 
Van ilinde 36 hırsızlık vakası olmuş, 79 suçlu var. 
72 si tutulmuş, ikisi firar, beş faili meçftral. Hak
kâri tünde 14 hırsızlık vakası var. 26 suçlu var. I 
15 i tutulmuş, altısı firar etmiş, beş tane faili I 
meçhul.. Kars İlinde 12 tane hırsızlık vakası var. 
16 suçlu var; 16 sı da tutulmuş. Erzurum İlinde; 
18 hırsızlık vakası var, 27 suçlu var. 23 ü tutul
muş, diğerleri firar etmiştir: 4 tane.. I 

Görülüyor ki, bu rakamlar g&qen sene ile mu
kayese edildiğü zaman hemen hemen % 12 bir 
düşüldük arz etmektedir. 

Doğuda Ağrı, Van, Hakkâri, Kars ve Erzu-
rıun vilâyetinde vukııbulan soygun hâdise
lerinin rakamlarını arz ediyorum. Ağrı'da 8 soy
gun hâdisesi vukubulmıış, 46 suçlu tesbit edil
miş, 29 u tutulmuş, 17 si firarda, 12 faili meçhul. 
Van ilinde 14 tane süj-gun vukubulmuş, 48 suç
lusu var, 27 sı tutulmuş, 9 u firardadır. Hak
kâri ilinde 8 tane soygun vııkubulmıı.ş, 3.1. suçlu 
var, 20 si yakalanmış, 8 firar etmiş, 4 ünün faili 
meçhuldür. Kars ilinde 5 tane soygun vukubııl
muş, 1.6 suçlusu var. 15 i yakalanmış, bir tanesi 
halen firardır, fErzurum'da, yedi tane soygun 
vukuatı olmuşlıır. 21 tane suçlusu vardır. Beş 
tane tutulmuştur. 12 si firardadır. Ueçen sene-
ki soygun vakalarına nispeten bu seneki soygun 
vakaları çok azalmıştır. Arkadaşlar; çok azal
mıştır konusunu söylerken bir ferahlık duydu
ğumdan söylem iyonun. Ama, hizmetin ileriye 
doğru daha mükemmel ifa edildiğini ve bu saye
de cesaretimizin artmış bulunduğunu ifade etmek 
amacı ile bunu ileriye sürmüş bulunuyorum 

Sayın Akif Eyidoğan Beyefendi, mahallî ida
relere kaynak bulmadan mahallî idareler için ka
nun çıkarmayın buyurdular. Bu temel felsefeye 
göı*e hareket ediyoruz. Daha evvel arz ettiğim 
gibi evvelâ bir kaynak arıyoruz. Ondan sonra 
da kanunlarını çıkarıyoruz. Bir vücudu teşkil 
ederken evvelâ onun damarlarına kanı bulmadık
ça hareket beklemek de mümkün değildir. Tama
men avnı mesnet fikirlerden hareket ediyoruz. 
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Bucak müdürlükleri hakkındaki sorulan sual

lere demin arzı cevabetmiştim. 56 ve 52 nci mad
deler metruk bir haldedir. Netice alınmamıştır. 
Bu bakımdan bugün bucağın faydalı veya fayda
sız olduğu münakaşası yerinde bir şey olmaz. Bu
cak faydalıdır, buyurdular. Biz de yeni köy 
tatbikatı içerisinde bucağın faydalı olduğuna ina
nıyoruz. 

Trafik Kanununda acık bir madde vardır Va
sıtaların gece kalacağı yer gösterilmemiştir, bu
yurdular. Hakikaten bu, yolların tıkanması gi
bi birtakım şeylere müncer oluyor. Yalnız otel, 
iş hanı, sinama gibi büyük binaların yapımında 
garaj ve oto - park yerlerinin inşaası şimdi mec
buri hale getirilmiştir. Bu yeni bir tatbikattır. 
Trafik Kanununun ilerde alacağı şekil içinde hiç 
olmazsa büyük apartımanlar için de aynı kaydın 
konması faydalı olacaktır kanaatindeyiz. Bu o 
zaman ele alınacaktır. 

Muhterem Akif Beyefendi, içişleri Bakanı 
ile beraber, İmar Bakanının yanyana yağmurlu 
bir havada bir mahalleyi ziyaret etmelerinin ge-, 
rektiğini söylediler. Hakikaten doğrudur arka
daşlar. Yalnız sizlere söyliyeyim ki, bendeniz 
halk içinde yetişmiş bir insanım, halkın ıstıra
bını bilirim, elbette bunlar doğrudur. Bugün be
lediye hizmetleri görülemez haldedir, demin arz 
ettiğim sebeplerle. Yine kendisinin ortaya koy
duğu temel felsefeye dayanıyor. Bunların iktisa
di bünyeleri takviye gördüğü zaman bu hizmet
ler rahatça yapılacak ve o zaman bu gezintileri
miz daha rahat hale gelecektir. 

Kız kaçırma meseleleriyle uğraşmak idarecile
rin medeniyet önderliğidir buyurdular. Doğru
dur. Bugün kız kaçırma hâdiseleri iki bakımdan 
oluş olarak ele alınabilir. Biri; içtimai icapları
mızın birtakım külfetler yükliyen ekonomik kül
fetler yüklemesi sebebiyle, iki birimini anlıyan 
insanın birleşmelerine mâni olunmasından ötürü 
doğan medeni bir anlamın ifadesidir. Bir tanesi 
de gönülsüz olanıdır, (rönülsüz olanları ciridi 
bir şekilde takibediyoruz. Öbürleri için de, mem
leketimiz ekonomisindeki dengeli kalkınma in
şallah bunları 10 sene içerisinde tarihin bir me
selesi haline getirecektir. 

Toplum, asayişi hakkında malûmat arz ettim. 
Havın Mustafa Yılmaz İnceoğlu arkadaşım 

Köy Kanunu bugünkü şartlara uydurulma!idp\. 
buyurdular. Haklıdır. Esasen bu maksatla bir 
Köy kanun tasarısı hazırlamış bulunuyoruz Bir-
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günkü., salma eşitsizliği bir nevi içtimai adaletsiz
liktir. Fukarası da 20 lira veriyor, zengini de 
20 lira veriyor. Bunun bugünün anlamına 
uygun bir salma sistemi haline getireceğiz. 
Yeni kanunumuzda bu vardır. 

Valilere yetki verilmelidir. Bu yetki kayma
kama ve bucak müdürlerine teşmil edilmelidir, 
buyurdular. Getirmiş olduğmuz ti idaresi Kanu
nu ile bu gerçekleştirilir. 

Birçok köylerin nahiye olması mahallî or
ganlar taraf nidan karar altına alındığı halde ha
len nahiye haline gelmemiştir, buyurdular. Haki
katen bunda bir ağır işleme vardır. Bu işleme, 
daha ziyade nahiyelerin bugünkü durumundan 
gelmektedir. Olması ile olmaması arasında çok 
fark vardır. İnşallah önümüzdeki Köy Kanunu
nun çıkmasını takibeden ve buna istinadeden köy 
kalkmması sebebiyle nahiyeler daha geniş imkân
larla ve süratle teşekkül edecektir. 

Jandarma teşkilâtı takviye edilmelidir buyur
dular, her ilçeye subay verilmelidir. 
• Muhterem arkadaşlarım, bugün ancak 180 il
çede subayımız vardır. Bunun dışındaki ilçe
lerde gedikliler vazife görmektedir. Bu, biliyor
sunuz ki, subay membaları meselesiyle ilgilidir. 
İnşallah önümüzdeki sene 114 kişi jandarmaya 
hizmet amaciyle Harbiyeden vazifeli olarak bize 
verilecektir. Ve 1970 senesinde bütün ilçelerin 
ihtiyacı yüzde 80 nin üzerinde, yüzde 90 civa
rında tamamen giderilmiş olacaktır. 

Fehmi Bay soy arkadaşım valilerden beklediği 
ekonomimizle ilgili bir âfeti söylediler. Şap sal
gınından bahsettiler. Bunun karantinalarla vilâ
yet, belediye ve köy karantinalariyle pekâlâ ön
lenebileceğini söylediler. Bunun üzerinde ciddi
yetle durmak lâzımgeldiğini söylediler. Hemen 
bu konuyu yarın ele almak suretiyle gerekli il
lere lâzımgelen uyarmayı bir tamimle yapaca
ğım ve kendim bizzat takibedeceğim. Ayrıca has
talığı asıl teknik mânada vazifeli olarak takibe-
decek Ziraat Bakanı arkadaşıma da-seyrini arz 
edeceğim. 

Jandarmanın motorize hale gelmesi ve muha
bere vasıtalarına sahibolmasmı arzu buyuruyor
lar. Bu da bizim arzumuz içinde bulunan bir me
seledir. Bütçe imkânlarının elverdiği nisbette bu 
imkânları karşılamıya çalışacağız. 

Mezbahaların fennî şekilde yapılması, teknik 
elemanlarla çalıştırılması lâzımdır, buyurdular. 
Esasen idare âmirleri bu konuda hassastırlar. Ay-
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rica bu konuda demek ki bâzı aksaklıklar oluyor 
ki, arkadaşım bu meseleyi buraya getirdi. İdare 
âmirlerinin dikkatini bir genelge ile çekeceğim. 

Anafartalar Emniyet Amirliğinde girişilen 
toplu motorize sistemden ne netice alındığını so
ruyorlar. 

Bundan çok müspet netice alındı. İnşallah 
toplum zabıtası ile de ve yeni araçlarla da elde 
edeceğimiz kadro ve araç fazlasiyle bu motorize 
ve toplu zabıta sistemini geliştireceğiz. 

Sayın Cahit Ortaç. Beyefendi, jandarmadan 
vazife isteniyor ve vazife verilmiyor, buyurdu
lar. Demin arz etmiştim, bu konuyu. Esasen bir 
kısmına kendileri cevap verdiler. Bu sene vasıta 
olarak 10 milyonluk deniz aracı, 3 milyon 900 
bin liralık da kara vasıtası almak imkânına sa-
hibolunacaktır. Bu bile bize bir ferahlık vermek
tedir. Bu konudaki hassasiyetini paylaşırız. Subay 
noksanı vardır. Demin arz ettiğim sebeplerden 
subay noksanı vardır. Ancak önümüzdeki sene
ler bunları telâfi edeceğiz. 

Kaçakçılığın önlenmesi hakkındaki sorularını, 
demin Mehmet Ali Beye arz ettiğim cevabın iç-n-
de karşılamış olduğumu zannediyorum. 

Mademki, ceza evlerinin dış emniyeti jandar
maya gördürülüyor öyle ise Adalet Bakanı bun
ların gerekli şekilde eihazlanmasma iştirak etme
lidir, buyurdular. Şimdi kadro bu konu aklımıza 
gelmemişti, bir adlî vazife görülüyor. Bu noktai 
nazarı ben de paylaşırım ve Adliye Bakanı arka
daşıma durumu arz ederim. 

Jandarmaya NATO yardımı temin edilmeli
dir, buyurdular. Jandarmaya bu sene 37 jecp ve 
200 ü mütecaviz telsiz, NATO yardımı kanaliy-
le verilmiştir. 

İstanbul. Polis Okulunun açılmasını ısrarla rr-
zu ediyorlar. Bu sene İstanbul Polis Okulunu 
muhakkak açacağız. Bütçe Encümeninde bunun 
karşılığı olan para konmuştur. Ve hemen bina 
satıııalıp hizmete geçeceğiz. 

Polisin, meslekî hayatında, rutine girdikten 
sonra ara kurslara tabi tutulmasını istiyorlar, 
faydalı bir şeydir. Hakikaten polis kadrolarını 
asgari anlamda doldurduktan sonra bu yola gH-
mek bizim de arzularımızdan birisidir. Bugün 
buna imkân bulamıyoruz. Kısmen ufak tefek kurs
lar yapıyorsak da polisin tümüne şâmil değildir. 

Polis Koleji âmir yetiştirme kaynağı ve ens
titüye güc veren bir teşekküldür. Bu kaynak 
umumii kadroyla muvazeneli olarak ele alınnıalı-
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dır, buyurdular. Elbette âmir ve memur muvaze
nesi düşünülereik bu kadronun her an miktarları j 
umuma yeter şekilde genişletilmektedir. Bu se- | 
ne aşağı-yukarı geçen seneden yüz tane daha faz
la talebe.Koleje ve diğer tarafa da 90 fazla ta
lebe alınmış bulunmaktadır. 

Tafhdidl sin meselesi, bizim tatbikattaki ar
kadaşlarımız tarafından da münakaşa halinde
dir. Esasen bu münakaşa İdareciler Kongresinde 
do ele alınmıştır. Yalnız Türkiye'nin şartları 
düşünülerek biz bu değişmede- süratli bir neti
ce almak istemiyoruz. Mamafih bir kere daha bu 
konu üzerine eğilir, ümidederim ki en doğruyu 
bulmak için daha derin bir tetkikle bir çalışmayı 
faydalı hale getiririz. 

Millî Emniyet kadrosiyle, Emniyet kadrosu 
birbirinden ayrı olmalıdır, buyurdular. Bu doğ
rudur. Yakında Sıkacak Mt'T Kanunu bize bu 
imkânı verecektir. 

Çarşı, mahallât bekçileri günün ihtiyaçlarına 
uymadığı için özlük halkları da düşünülmemekte
dir, bunlar âdeta bir fiilî tatbikatın içinde bulun
durulmaktadır, buyurdular. Yardımcı polis Ka
nunu ile 'bunların özlük hakları ve değerli bir 
meslek erbabı olmaları sağlanacaktır. 

Apartman kapıcıları dünyanın her .verinde 
bir teşkilâta bağlandığı halde, faizde maalesef bir 
teşkilâta bağlanmamıştır. Üstünkörü bir polis 
tahkikatiyle vazife almaktadırlar. Ook zaman 
birtakım münasibolmıyan işlerin içine girdiği de 
görülmektedir. Bu bakımdan hakikaten bir em
niyet unsuru olarak bunu ele almakta fayda var
dır, tetkik edeceğiz. Teşekkür öderim arkada
şıma, 

Trafik mahkemeleri hakkında, bu mahkeme
lerin daha genişlemecini istiyor arkadaşım. 

İstanbul, Ankara, izmir dışında bu nevi mü
tehassıs mahkemeler bugün bulunmamaktadır. 
Trafik hakkında aldığımız tedbirleri demin aırz 
ettim. Şehre giriş ve çıkışlarda dikkatli ve önemli 
tedbirler alıyoruz ve bunu önemle tetkik ediyo
ruz.. inşallah gelecek 6 sene içinde Türkiye'de bü
tün medeni memleketler gibi trafik tedbirlerini 
alacağız. 

•Bağ ve sol cereyanlarla yalnız zabıta tedbir
leriyle başa çıkılamaz, buyurdular. Aynı kanaat
teyiz, yalnız Anayasamızın taihdidet'tiği sınırlar 
içinde rejimin bekâsını her türlü ha/reiketten ko-
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ruyaeak, can ve gönülden rejime inanmış bir asa* 
yiş kuvvetine sahiböMuğunuzu arz edebilirim. 

Elfbctte bir köyün fikrî seviyesinin kalkındı
rılması o köyde her türlü gericiliği kovar, her 
türlü ifratı yener. Buna kaaniiz. Ama bugün re
jim bekçiliği ödevimiz de hassasiyetle yapılmak
tadır. 

Bir Sivil Savunma Teşkilât Kanununun çı
karılmasını Sayın Akif Beyefendi ileri sürdü
ler. Bu tasarı hazırlanmış ve idareciler kongre* 
«inden geçirilmiş, yakında Yüksek Meclise arz 
olunacaktır. Bugünkü -sivil savunmanın lüzumlu 
teknik teçhizatla eihazlanmasına hemen lüzum ol
duğunu Sayın Akif Beyefendi ileri sürdüler. Bu 
şartnameler hazırlanmıştır. Bu şartnameler bi
ter bitmez fondan .gerekli araçlar temin edilecek
tir. 

İtfaiye teşkilâtı hususunda 7269 sayılı Kanu
nun 2 ne i maddesine ek madde koılmaık hususun
daki kanım Meclise sunulmuştur. Bu şekilde da
ha evvel seferlberlik müdürlüklerine verilmiş olan 
vivdfelcr şimdi Baikanlık görevi olarak Sivil Sa
vunma Teşkilâtımız tarafından ele alınacaktır. 

Tâli memurlar hakkında arzı cevap ettim. 
Hüseyin Kalpakhoğlu arkadaşım, vali, kay

makam tâtyinleri doğru tasarruf değildir, 'buyur
dular. 

Demin arzı ceva'bettiği'm gibi, biz vali ve 
kaymakam tâyinlerini doğrudan doğruya âmme 
hizmetlerinin, yerinde, emniyetle, idareci ve ida
re edilen tarafından emniyetle görülmesi bakı-
nıi'ndan lüzumlu gördük ve yaptık. Bunun için 
itimat buyursun arkadaşım, ne kayırma, ne do 
tecrübesiz ellere vazife tevdii gibi bir arzumuz 
yoktur. Esasen böyle bir şey, icrayı yapan insanı 
«onunda başarısızlığa ve utanmaya sevk eder. 

Muhterem arkadaşım bir vilâyette vali aran
maz, orada bulunan bir paşa, hizmetlerin görül
mesi için aranırsa orada vali yoktur buyurdular. 
Değerli arkadaşıma ""Söyliyeyim ki, Türkiye her 
istikamette gelişmeye muhtaç bir memlekettir. 
Memleketin bütün münevverleri Tünkiye'nin ida
re hayatına ve iktisaden yücelmesinde elinde bu
lunan bütün kuvvetle hizmet etmeye mecburdur, 
Bir paşa iktisadi ve içtimai, idari meselelere il'gı 
gösteriyorsa (bunu takdirden başka söyliyeceği-
m iz bir şeyimiz de yoktur. Kaldı ki, bahset tiki eri 
arkadaş, oraya verdiğimiz vali arkadaş hakikaten 
köy çalışmalarında başarılı bir insandır- Ve bâ  
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arkadaşınız olarak gayriin'sani (hiçbir tertibin 
yapılmasına asla müsait bir anlayışım yoktur. 

Bunu ciddiyetle takibediyorum. En ufak 
bir hâdiseye belki değerinden daha çok önem 
vererek en değerli mülkiye müfettişlerini ora
ya gönderiyoruz. Çünkü bir meselenin ifade
sinden ziyade tutumunun faydası vardır. Sa
yın Demir arkadaşım, dayaksız olmıyacağını 
söylüyorlar. Ama arkadaşlarım bu merhaleyi bu 
yolda tercübe edeceğiz. (Dayaksız idare olma
lıdır, sesleri) evet, bizim de anlayışımız dayak
sın idaredir. 
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na Kalpaklıoğlu arkadaşım iki defa Sayın Di-
keçligil'le beraber teşrif ettiler. Birinde bir bele
diyenin korunma ile olan ihtilâfını bana getirdi
ler. Meseleyi, yerimden telefonla emir vererek 
bugünkü vali arkadaşımın takdiri içinde tama
men kanuna uygun şekilde hallettik. 

İkincisi, bir mektep asayişi meselesi idi. Bu
nu da yine müspet şekle bağladık. Tahmin edi
yorum ki, o vali arkadaşımız, bütün vali arka
daşlarımız gibi ' hizmetini vatandaşa beğendir
mek: ve ona yararlı olmak amaciyle heyecanla 
gören bir insandır. Bu bakımdan endişe etmeme
lerini istirham ediyorum. 

Nakiller ve tâyinler için ödenen yolluklar. Bu 
konuda Büyük Meclisçe bütçemize konmuş olan 
yolluk miktarı 950 bin liradır. Biz bunun 343 bin 
lirasını harcamış bulunuyoruz. 

İlçelerde hâdiseler subay noksanlığından do
ğuyor diyorlar. Elbette bunun da bir payı var
dır. 

Sayın Alâedddhı Çetin Beyefenditrn valile
rin yetkileri mevzuundaki sorusuna, başka arka
daşlara cevap arz ederken cevap verdim. İl İda
resi Kanunu içinde mesele, zannediyorum şifa 
çaresini bulacaktır. 

Köye hizmet edenleri, hizmet götürenleri or
ganize etmeli, bunlara rahatlık sağlamalıdır, bu
yurdular. Yol muhabere vasıta ve araç temin et
mek suretiyle toplu sisteme giden jandarmada 
bunu tatbik ediyoruz. 

Saym İsmail Yeşilyurt Beyefendi arkadaşım, 
Kozaklı'dan Yozgat'a, Yozgat'ın Şefaatli'sine 
bağlanan köyler hakkında çıkan kararname tat
bik edilmedi dediler. Bu kararname tatbik edil
miştir, bu köyler Şefaatli'ye bağlıdır. Vakıa bu 
köylerden bâzdan tekrar eski yerlerine geçmek 
için talepte bulunmuşlardır ama bu konunun tet
kiki henüz sonuçlanmamıştır. Bugün hukukî ve 
fiilî olarak Şefaatli'ye bu dört köy bağlanmıştır. 
Bu bakımdan bir «kararnamenin iptali, bir hak
kın istihsali hakkındaki kaza formülüne ve ida
renin kendi tasarruflarını ıslah formülüne temas 
etmiyorum. 

Sayın Akif Eyidoğan Beyefendinin, kanunun 
hızım, suçlunun hızından üstün tutmak polis ve 
jandarmanın vazifesidir. Fakat dayak atılma
dan, buyurdular. Hemen arz edeyim ki bilhas
sa bu Dahiliye Vekâletinin başında sorumlu bir 

Bu atlı dansöz meselesi var. Ankara, ve İs
tanbul'da hakikaten bu atlı dansöz stiripsiz yap
mıştır. Ama hakikaten İzmir'de bir talihsizlik 
olmuş, bu talihsizliğin büyük bir kısmı dansö
zün yeni tutumuna taallûk ediyor. Meseleyi da
ha da derinleştireceğim. Derinleştirdikten sonra 
Sayın Akif Eyidoğan Beyefendiye arzı malû
mat ederim. 

Saym Artukmaç arkadaşımızın kaymakam 
jcepleri meselesi hakkında demin bir arkada
şıma verdiğim cevap içinde cevap verdiğimi 
zannediyoruz. Vali arabalan hakkındaki kanun 
Meclistedir. Takibediyoruz. İnşallah yakın bir 
zamanda çıkaracağız. Ve valiler bu devrin icap
larına göre çalışmalarını yapacaklardır. 

Sayın Mustafa Yılmaz Inceoğiu arkadaşı
mız telefonlar meselesi üzerinde durdular. Ha
kikaten telefon meselesi önemlidir. Bugün jan
darma kendi imkânları ile ve mahallî idareleri
miz köy birliklerine yardım yapmak suretiyle 
bu konuya ilden ile değişen birtakım önemli 
çalışmalar getirildiğini duyuyorum. Ezcümle 
Niğde ili aşağı - yukarı telefon çalışmalarını 
tamamlamış gibidir. Daha oııdört, onbeş ilde 
de bu telefon çalışmalan cidden memnuniyet 
verici bir haldedir. Yalnız umumi bütçeden 
de jandarmadan da bunlar tiakviiye edilmekte-
div. 

Kahvelerdeki oyun makinalarmda çocuk
ların oyun oynadıkları ve bunların hakikaten 
kötü yollara saptıklannı, buyurdular, 

Biz polis olarak, idare olarak, kahvelerde 
oynanan bu makinalarda oynanan oyunları 
menetmiştik. Fakat bu, ilâma bağlanmak sure
tiyle bunun kumar olmadığı tesbit edildikten 
sonra idarenin, bu tutuma mutavaat etmekten 
başka yepacak çaresi kalmamıştır. 
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Polis halkla temasında ciddî olmalıdır. Vv 

biz bu lâzımeye de itibar ediyoruz. Bunun aksi 
sabit olursa, ibil hassa aksinin sabit olduğu yer
de mütecasiri erini, bu yolda olanları derhal po
lise yakışmadığından cezalandırırız; hattâ kad
romuzdan uzaklaştırırız, beyefendi lütfederler 
ve bu gibilerden bir tanesini ismen verirlerse 
bu gelişmeyi kendilerinde bulamaya çalışırız. 
Bulamazsak onları bu kadrodan uzaklaştırırız. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEO&LU (Afyon) 
,—• Emirdağmdaki nakiller neden yapılmıştır, 
bu hususta ne düşünüyorsunuz;? , 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Çok değerli arkadaşım hemen 
şunu arz edeyim ki, bazan nakiller bir nevi 
terbiyetkâr tesir ifade ederler. Nakil, eğer bu 
terbiyetkâr tesirini ifa etmediyse, bir polis me
murunda ondan sonra gelecek tedbir başka 
şeydir. Elbette bu tedbirin birincisi kendi hak
kında başlanmıştır. 

Sayın Cemâl Tarlan arkadaşımızın trafik 
kazaJarı hakkındaki sorusuna, diğer arkadaşla
rımın sorularına arz ettiğim cevaplarda, ce
vap arz etmiş olduğumu umuyorum. Bu suret
le bir bir arkadaşlarımın sormuş oldukları lü
tuf kâr sorulara cevap verdim. Arkadaşlarım 
gerek yererek, gerek bizi ikaz ederek takdir ede
rek vazifemize ışık tuttuklarından dolayı ken
dilerine teşekkürü bir borç bilirim. Arkadaş
larıma şükranlarım engindir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bâzı sorulan 
vay. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Buyursunlar. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Bu 1965 

yılı yaz aylarında çapulculuk yapan hırsızla
rın önlenmesi için Bakanlığın 1965 yılı için 
Doğu Bölgesinde bir çalışma ve tedbirleri var 
mıdır? 

İkincisi Oüney - Doğıı,daki hudut kazala
rını çavuş yerine subaylarla doldurmaya im
kân yok mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Çapulculuğa karşı bilhassa yay
la zamanı çapulculuğa karşı çareler ara
mak üzere asayiş 'karakolları kuruyoruz. Ge
cen sene bu mevzu üzerinde bilhassa Sayın Mil
letvekili Etem Kılıçoğlu arkadaşımız çok du-
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îLirdu. Bu sene onu tatmin edecek bir seviyeye 
ulaştığımızı zannediyoruz, önümüzdeki sene
lerde bu miktarı daha çok artıracağız, asayiş 
karakolları kuracağız. Jandarma subaylarımızın 
büyük çoğunluğu Şark ve hudut ilçelerinde bu
lunmaktadır. Buna bilhassa dikkat ediyonız. 
Garp kazalarımızın en büyüklerinde dahi jan
darma subayı bulundurmamaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Sami küçük. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Uyuşturucu 

madde, silâh, vergi ve döviz kaçakçılığı ile gayet 
iyi bir mücadele yapan ve kamu oyunun takdiri
ni kazanan malî polis teşkilâtını biraz daha geniş
letmek ve dışarıyla ticaret yapan, veya ticaret de-
miyeeeğim dışla irtibatı olan başka büyük şehir
lerde de bunların şubelerini açmayı düşünüyor 
musunuz ? 

İÇİŞLKRÎ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) —- Polisimizin bugünkü kadro kifa
yetsizliği karşısında bunu daha ziyade i'icaret-
gâh şehirlerimizde yapıyoruz. Ankara, İstan
bul, İzmir'de, bu maksatla kurulmuş teşekkül
lerimiz vardır. Bu kadrolar küçük" olmasına 
rağmen büyük işler başarmaktadır. Kadroları
mızın aded itibariyle gelişmesinden sonra Ada
na, Mersin ve Bursa gibi yerlerde de bunları 
açmak tasavvurundayız, plânımızda bu var
dır. 

BAŞKAN" - - Sayın Inceoğlıı, sualinizi Ko
runuz. 

MUSTAFA YILMAZ İNÇEOÖLU (Afyon 
Karahisar) — -Jandarma Teşkilâtının genişletil
mesi için Millî Savunma Bakanının buradaki 
beyanatını arz edeyim : Bakanlıkça bir talepte 
bulunulmadığından bir tertip ile takviye yapıl
madığını ve yardımda bulunulanııyacağmı söy
lediler. Bu husustaki bilgileri nedir? Bunu ri
ca edeceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) -— Hemen arz edeyim, biz Jandar
manın takviye edilmesi için 10 bin tane er iste
miştik, Millî Savunun adan. E ricanı Harbiye de 
'bize bu on bin eri verdi. Bugün fiilî kadromuz 
64 bindir. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Belediye borçları hakkında bir 
bilgi alamadım, onu istirham ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Bugün belediyelerimizin gerek 
işletme, gerek belediye olarak 1,5 milyar lira 
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borçları vardır. Bu borçlar konsolidasyon ka
nunu ile kaldırılmak: amacındadır. İnşallah İm 
yıl. Mecliste bulunan bu kanun bu borçları or
tadan kaldıracaktır. 

BAŞKAN — Sayın .Okyayuz. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Daha sorularım bitmedi. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sonra, sinemalar hakkında ma
ruzatta bulunmuştum. Bu hususta ne düşünü
yorlar? Ondan sonraki sualim, bilhassa Anka
ra merkezinde çocuk parklarının yapılması vak
tiyle düşünülmemiştir. Bugün de mütemadiyen 
apartmanlar yapılmaktadır. Boş yerler' de var
dır. 

I ÇİŞLERİ BAKAN T ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşıma hemen ce
vap arz edeyim. Çocuk parklarının yapılması 
meselesi önemli bir meselemizdir. Yeni yapılan 
mahallerde çocuk parklarının yapılması için yer 
ayrılmıştır. Buna itina ediyoruz. Bu konuda el
bette İmar Bakanı arkadaşımız daha geniş 'ma
lûmat verir. Belediyelerin çalışmaları bugünkü 
anlayış içinde ancak şu on, on beş senelik teka
mül içinde girmiş bulunuyor. Ankara biliyorsu
nuz ki, 40 bin nüfuslu bir şehir olarak tasavvur 
edilmişti. Bugün yarım milyonun üstündedir. Ihı 
yeni ihtiyaçlar bizi medenî bir yaşamanın zaru
retleri içinde kendi müesseselerini aramak icap
larını yerine getirtiyor. 

MUSTAFA YILMAZ İNCHOĞ-LU (Devam
la) — Trafik hususunda radarlardan bahsedildi. 
Ben bunu anlıyamadım, radarlarla ne yapılacak? 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Muhterem Inceoğlu arkadaşıma 
hemen şunu arz edeyim ki, radar; sürati ve bu 
süratin hangi zaman, hangi dakikada yapıldığı
nı tesbit eden bir vasıtadır. Tabiî mahkemeye 
gittiği zaman kuvvetli bir karine oluyor. Ne de 
olsa karinedir tabiî. Hâkimin takdiri içinde mü
talâa edilen bir şeydir. Ama, bir müessir karine
dir. Ayrıca kamyonlarda vardiyalı şoför çalıştır
mak usulü tarafımızdan da düşünülmektedir. 
Müessir bir kaza tedbiri olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 
CAVİT TBVFİ'K OKYAYUZ (İeel) — Çok 

kısa bir mâruzâtta bulunacağım. Bu sene İstan

bul'da güpegündüz taarruza uğramış bir gazete
ci hakkında polise bâzı mensup kimselerin, bu 
haksız taarruza lâkayd kalması bizi son derece 
üzen bir hâdisedir. Sayın Vekil de bu mevzuda 
hiçbir beyanat vermeımek ile bizleri 'müteessir et
miştir. Bu hâdise hakkında malûmat verirlerse 
memnun olacağım. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Değerli arkadaşımı hemen tatmin 
etmiş olmak için söyliyeyim ki, bilhassa tecrübeli 
bir idarecinin bana sormuş olduğu suallerini ce
vaplandırmadan geçmem. Bunu dikkatsizliğime 
atfetsinler, beni mazur görsünler. Hemen bu hu
sustaki kanaatimi do ifade edeyim. Dayak nerede 
olursa olsun, kime atılırsa atılsın dayağı atanın 
bileğine yapışırız. Ye bu maksatla da dayağın 
atıldığına dair haberi alır almaz meseleyi tetkik 
etmek üzere iki müfettiş gönderdim. Memleketi
mizde âmme hizmeti gören gazetecilerin hizmet 
hayatını kol ayyaştı rmak, bütün prodüktiv çalış
ma veren vatandaşların ayaklarına getireceği
miz hizmet emmiye ti kadar önemli bir emniyet
tir. Bu bakımdan çok değerli gazetecilerimizin 
en rahat şartlar içinde çalışmasını sağlamak el
bette en büyük görevlerimizdendir. Arkadaşımı
zın hassasiyetine ve bu konudaki takipçiliğine 
ayrıca teşekkür ederim. 

1 \ A ŞK A X —• Say i n I )e m i r. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Doğu 

- Anadolu bölgesinde mevcut nahiye ve köylerde
ki nüfus sahibi kimselerin tesbit edilmesi için 
karakol komutanlarına kadar emir verildiği söy
lenmektedir. Böyle bir emir kimin tarafından 
verilmiştir ve ne maksatla verilim iştir? Bunu öğ
renmek istiyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANİ ORHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Doğu - Anadolu bölgesindeki nüfuz
lu kimseleri tesbit için verilen emir, bizim tara
fımızdan verilmemiştir. Böyle bir emir verilmiş 
ise, bu vazife bize düştüğü cihetle, bizim vazi
femiz aşılmıştır. Böyle'bir emir olmaz. 

Böyle bir emir verilmemiştir. Yalnız bunu 
arkadaşım bütçede de sordu, takibedeeeğim. Ben 
sizi aradım, dışarıya çıkmıştınız. Belki kusur 
bende olabilir, hafızamda bir tedahül olabilir. 
Belki siz haklısını/dır. Ben geçmiş olabilirim. Arz 
edeyim; bizim tarafımızdan böyle bir emir veril
memiştir. Böyle emir de verilmez. Türkiye'de 
bir kapalı rejim yoktur, açık rejim vardır. Nü-
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fuzln.su da nüfırzsuzu da bilinmektedir. Yalnız •, 
kanunlar vardır, kanunlara karşı olan adamaları i 
takibederiz, j 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklı oğlu. | 
HÜSEYİN KAT PAKLIOÖLU (Kayseri) — j 

Efendim, benim sorum yeni değil, kürsüden arz 
ve ifade etmiştim. Zannediyorum Sayın Bakan 
'bu sualimi 'kaçırmış, tekrarlıyorum. 

Muhtelif vesilelerle işten el çektirilen beledi
ye reisleri ve köy muhtarlarının ayrı ayrı adedi
nin ne olduğunu. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Köy muhtarlarının adedini bilmiyo
rum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ve bunların partilerinin keza hangileri olduğu- j 
nu ifade etmenizi istirham etmiştim. 

Bir de ödenek Kanununun kabulünden son-ı 
ra merkeze alman kaymakamların adedi ile, o 
tarihteki adedlerini ayrı ayrı rica etmiştim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Şimdi zannediyorum işten el çektiri
len belediye reislerinin adedi beştir. Bunların üç 
tanesi icranın durdurulması suretiyle vazifeye 
avdet etmişlerdir. 

Bir tanesi vazifesinden düşmüştür. Yerine 
yenisi gelmiştir. Bir tanesinin tahkikatı devam 
etmektedir, reis vekili yerine vekâlet ediyor. 
Bunların partileri hakkında bir soruşturma yap
madım. Açıktan söyliyeyim. Yalnız Şarkışla'da-
kini biliyorum. O Adalet Partilidir. Müstakil 
olarak girmiştir. Sonra Adalet Partisine intikal 
etmiştir. Yalnız onu biliyorum. Ondan -başkasını 
hatırlamıyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhtarları biliyor 'musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Muhtarları bilmiyorum, onların işlem
leri bizde olmaz, bize kadar intikal etmez. Büt
çe Encümeninde de bâzı arkadaşlar sordular ve 
bu malûmatı almak için vilâyetlere yazılar yaz
dım. Daha bir cevap alamadım. Bunlar istatis-
tikî bir malûmattır. Cevap geldiği zaman bun
ları soran Milletvekili arkadaşlarıma cevap ve
receğim. 

BAŞKAN — Bir de 'kaç kaymakam nakle
dildiği hakkında sualleri var. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Tahmin ediyorum ki, burada bu-
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lunan •kaymakamların adedlerini söylemiştim. 
Zannediyorum M, ödenek kanunu çıktıktan son
ra 14 civarında kaymakam merkeze alınmıştır. 

BAŞKAN —- Efendim, bâzı arkadaşlarım 
sora müesseessine karşı uzamasından dolayı 
hassasiyet gösteriyorlar. İçtüzükte, soru mües
sesesi tamamiyle ikmâl edilmeden kifayete ge
çilmez, denmekledir. 

Buyurun Sayın Kök, sualinizi sorun. 
ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— İstanbul, İzmir, Ankara belediyeleri, diğer 
(belediyelerde olduğu gibi büyük bir borç için
de ol'ma'kla beraber Hükümetten mütemadiyen 
tahsisat istemektedir. Dahiliye Vekâletinde 
bunların kadroları tasdik edildiğine göre, bun
ların kadrolarında şişkinlik var mıdır, yok mu
dur, bunu rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşıma hemen arz 
edeyim ki, bu konuda bir tetkik yaptırıyoruz, 
bu muhtar teşekküllerin kendilerinin inandık
ları kadro üzerindeki tashihatı kendilerinden 
bekliyoruz. Yalnız İzmir ve Ankara'da müba
lâğalı bir taşma yoktur. İstanbul'da mübalâğa
lı bir taşma vardır. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, kürsüden arz et
miştim. Havai tel 'meselesini unuttular, istir
ham ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Arkadaşıma şunu hemen arz 
edeyim. Bu konuyu bilmiyorum, cevap verecek 
halde de değilim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, bit
miştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Arkadaşlarıma, tekrar teşekkür
ler ederim, sağolsunlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Necip Seyhan, son söz 
sizindir, buyurun. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Şayi ti 
arkadaşlarım 'bendeniz sadece Meihmet Ali Dev
rilir arkadaşımızın Ibir meseleyi vaz'ettiği sı
radaki iddiasını 'vuzulha kaıvuşburmak ilcin (hu
zurunuza 'çıktım, Mesele şu; 'Mehmet Ali De
mir B'ey, 'Son geçinde temsilcisi olduğum 
Hakkâri vilâyetine 'bağlı Uludero kasasının 
Siıirt'e bağlanması sefbelbini, ıkendi partisinin 
UlU'dereYl'e 'fazla oy aldığım» 'bağladı. 
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Üludere kazasının merkez ve köy muhtar

ları on-üşterek bir mazbata yaparak 12 . 3 .1962 
ds ilgili anakaralara îtevdi ekmişlerdir ve mua
mele îl İdaresi Kanununun fek ve ilihak (hü
kümlerine 'göre yürütülmüştür. Şu İhale naza
ran Me'hmet Ali Beyin iddiası Ihıilçjbir §ie-
kilde varit değildir. Bundan (başka, Ulude-
re'nin (bizim vilâyetimıkle yani Hakkâri »vilâ
yeti ile ihiçjbir münasebeti yoktur. Meseıfâ şunu 
arz edeyim; Ibu 7 Haziran seçimlinde bendeniz 
Uludere kazasına 'hayvanla ve yaya olarak ibeş 
günde gittim. Halibuki Ibu kaza otoımidbille Siirt'-
in Şırnak kazasına 2 - '3 saattir. Bundan 'başka 
yazın, otiomioibilin işlediği mevsimde, dalhi, (bi
zim Uludere kazasiyle (bir münasebetimiz ve 
yolumuz yoktur. Bu kazaya motorlu, vasıta 
ile gitmek icaibe'tlbiği zaman Van, Bitlis, Siirt 
vilâyetlerinden dolaşmak suretiyle gidilebilir... 

Bu 'hususu tavzih için huzurunuzla cılktım. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı Emniyet Ge
nel Müdürlüğü, Janıdarnııa Genel Komutanlığı 
(bütçesinin tümü üzerindeki konuşmalar îbit-
•miştir. IB.ö;l!ü)mlere' geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. 

11.000 

12:000 

13.000 

Lira 

12 000 

14. 

1)6.000 

(A/3) 

34.000 

İçişleri Bakanlığı 
ödenelkler 

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

Personel giderleri 106 521 871 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim g ider i r i 9 277 600 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
Malî transferler 25 3i0ö 
BAŞKAN — Kabul edeıüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

491 502 

260 000 

Iüra 
90 000 

870 000 

28 .1.1965 O : 3 
B. 

35.000 (Sosyal transferler 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 (Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

a) — Emniyet Genel Müdüıîüğü 
bütçesi 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesine 'geçiyoruz:. 

(A/ l ) Cari (harcamalar 
12.000 Personel giderleri 195 559 789 

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

13.000 Ylöne'tim giderleri 23 593 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 560 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kuralm giderleri 2 841 358 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 700 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat we taşıt alım

ları ve onarımları 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I - iSerinaye teşkili 
>2.000 Kamulaştırma ve satıııalma-

lar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 77 000 

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

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

36.000 Borç ödenmeleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmişti t*. 

i) — Jandarma Genel Kuman
danlığı bütçesi 

BAŞKAN — Jandarma Genel Kıı-
•ımandıamlığı ibütoç'esanin bölümle
rinle geçiyoruz. 

I(İA/1) Cari Ihaıreamalar 
12.000 Personel gidenleri 175 9(30 500 

BAŞKAN — Ka<bul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

18.000 Yönetim ıgiderleri 114 743 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet ıgiderleri 1 062 00.İ 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum ıgiderleri 15ü 000 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 4 9-81 000 ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kaimi edilmiştir. 

'(Aj/2) Yatırım harcamaları 
28.000 'Malkina, teçhizat ve taışılt alımlatrı 

ye (onarımları 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

28 . 1. 1965 0 : â 
B. Bira 

('A/8 Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve Batınaiûia-

lar 4 300 000 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 120 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 İBorç ödemeleri % 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

Ieişleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jan
darma Genel Kumandanlığı 11905 yılı (bütçesi 
Cumhuriyet S'en'aitlosunca kalbııl edilmiştir. Büt
çenin Türk milletine, İçişleri (Baikanlığı, Emni
yet G'oııel "Müdürlüğü ve Jandarma 'Genel Ku-
nrandan'i'gı ve onun sayın mensutplarına hayırlı 
tozmasını '0. SSenaltlosıı adına, dileriz. '(Alkımlar.) 

Muflılterem arkadaşlarım, yarınki programı
mızın çtok yüklü 'olması naisefbiyle müzakerelere 
devam ed'eföeği^. Mulhterem arkadaşlarımız 
laırada istiralhat edebilirler. Ünlbeş dakika gonra 
rtoplanmaik üzere 'birleşime ara verTyoravm. 

Kapanma saati : 24.00 



D Ö R D Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 00,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN —• Oturumu açıyorum, birleşime 
devam ediyoruz. 

II) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi: 

BAŞKAN — Başkanlık Divanına grup adına 
görüşme talebi A. P. adına Sayın îs'kender Ce
nap Ege, O. H. P. adına Mebrurc Aksoley, 
O. K. M. P. adına Say m Hazım Dağlı olarak bil
dirilmiştir. Diğer Kontenjan Grupu adına Sayın 
Sadi Koçaş, ayrıca şahısları adına, konuşacak 
arkadaşların kimlerini arz ediyorum : Sayın 
Fethi Tevetoğlıı, Sayın Sami Küçük, Sayın Ali 
Demir, Sayın Ahmet Naci Arı, Sayın Yusuf 
Demirdağ, Sayın Ekrem Özden, Sayın Hüsnü 
Dikeçligil, Sayın Ömer Lûtfi Bozealı, Sayın 
I-Yhmi Alpaslan, Sayın Hasan Kangal. Toplu
luk adına. Sayın Enver Kök, Sayin Alâeddin 
(jetin. 

Buyurun Sayın Uge. A, P. Grupu adına. 

ADALET PARTİSİ GRUPP ADINA İS
KENDER CENAP EGE (Aydın) _ Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, Sayın Ba
kan ; 

A. P. Grupunun, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı, 1965 yılı bütçesine ait görüş, tenkid, te
menni ve tavsiyelerini arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarımın; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 2 . 7 . 196;) 

tarih ve 265 sayılı Kanunla faaliyete geçmiştir. 
Çok genç olan bu Bakanlık, henüz kuruluş ha
lindedir. Tenkid ve temennilerimizi bu noktayı 
göz önünde tutarak yürütmeye çalışacağız. Her 
yeni kuruluşta olduğu gibi ibıı teşekkülde de 
zamanın halledeceği meseleler vardır. İşlerin 
tutumu ve personelin işteki tecrübesizliğinden 
dolayı yanlışlıklar vardır. Marazı dikkatle tes
iri t edip objektif me'todla meseleleri tahlil ve 
tenkide çalışacağız. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımızda 

geniş tesir yaratacak olan memleketimizin kal
kınması yolunda gelişmesine bel bağladığımız 
turizm çalışmalarını düzenliyen kuruluş kanu
nuna temas etmeden geçemiyeceğiz. Kanun, 
maalesef eksiklik ve fazlalıklar taşımaktadır. 
Eksikliklerin başlıcalari; turizm eğitimi ve sağ
lık turizmi gibi önemli turizm dal ve hizmetle
rini içine alacak olan dairelerin dar tutulmuş 
olmasıdır. 

Fazlalıklar ise, turizm, tanıtma propaganda
sının arasına politik tanıtmanın da karıştırılmış 
olması, basın ile ilgili İKIZI hizmetlerin Bakan
lığın bünyesinde kalması, Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumunun, Turizm Bakanlığına bil
yonu ile de olsa bağlı bulundurulması gibi ko
nulardır. 

Sayın üyeler; 
Kısaca temas ettiğimiz hususlar üzerinde 

uzun, uzun durmak suretiyle vaktinizi almak 
istemiyoruz. Biz, turizm çalışmalarının tamamen 
teknik meselelerden müteşekkil olduğuna inanı
yoruz. Geniş, yaygın ve girift bir görünüş arz 
eden turizm faaliyetleri, siyasetten tamamen 
uzak, teknik bir Bakanlığın dâvası halinde ele 
alınmasına taraftarız. Koordinatör bir bakanlı'k 
olması icabeden Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
işlerinin çok ve çeşitli olması bakımından ilâve 
konularla uğraştırılmamalıdır. Bugünkü, kanu
nun kifayetsizliğinden doğan tatbikat hizmetle
rinin görülmesini ağırlaştırıp geciktirmektedir. 
Meselâ Sayın Göğüs Hükümet sözcüsüdür. Kıb
rıs çalışmalarında büyük emeği vardır. Bu tarz 
hizmetler takdire değer ve memleket için fay
dalıdır. Ancak kesif bir faaliyet içinde bulu
nan Sayın Bakan, Bakanlığının ana dâvası olan 
turizm faaliyetlerini istemese dahi ihmal etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. îşte bizim dokunmak 
istediğimiz nokta budur. 

Tabiî mesele sadece Bakanın şahsı ile de bit
miyor. Tanıtma Dairesinin ve Haberleşme Da
iresinin hizmetleri de turizmin dışına yönelmek-
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tedir. Halbuki turizmde çok geriyiz. Çok gay
ret göstermemiz gerekiyor. Bunun için teşkilât 
kanununun yeniden gözden ve elden geçirilmesi 
gerekmektedir. 

Turizm Bakanlığı iç ve dış siyasi faaliyetler
den kurtarılmalıdır. Bu yüzden TRT de baş
ka bir Bakanlığa bağlanmalıdır. Turizm faali
yetlerinin tabiatı bizi buna zorlamaktadır. 

Kıymetli üyeler; 
Onbeş yıllık tetkik, araştırma, yazışma ve ra

por hazırlama devri artık kapanmış 'olmalıdır. 
Turizm endüstrisinin yurdumuzda kurulup ge
liştirilmesi için topyekûn seferber hale gelmenin 
zamanıdır. Artık münakaşa ile kaybedilecek 
vaktimiz yoktur. Türk turizm politikasının tek 
hedefi, memleketimize .gelen turistleri her yıl sü
ratle çoğaltmak ve fazla döviz bırakmalarım 
sağlamak olmalıdır. Bu politikanın yürütüle
bilmesi için Turizm Bakanlığı başta olmak üze
re Millî Eğitim, Ulaştırma, Gümrük ve Tekel, 
Çalışma, Sağlık, Bayındırlık, Millî Savunma, 
imar ve İskân ve Maliye bakanlıkları ile ban
kalar, Emekli Sandığı, Vakıflar Genel Müdür
lüğü, belediyeler ve mahallî teşekküller plânlı 
ve programlı bir çalışma görmelidir. Halkın 
ilgisini bu dâva üzerine çekebilmek için resmî, 
gayri resmî ve şahsi gayretlerin ıbiribiriııe ek
lenmesi gerekiyor. Ancak böyle bir espri için
de Türkiye turizmindeki gecikme önlenebilir. 

Dış ticaret dengemiz devamlı olarak yıllar
dır açık veriyor. Bu açığı bir türlü kapatamı
yoruz, yakın bir gelecekte de kapatılması 'güç. 
Ama turizm endüstrisini realize edebilirsek, 
•meselelerin çözümü biribirani takibedecektir. Bu 
tarz bir çalışmayla d:ş ticaret açığı örtüldüğü 
gibi iş sahaları genişliyecek, fazla kazanç top
rağa, madene ve diğer sanayi kollarına aktarı
lacaktır. Bir Hazine uyuyor ellerimizin altın
da arkadaşlar bu hazineyi Dünya ınyasasma arz 
etmeyi öğrenmeliyiz. Türkiye'nin ekonomik 
kaderini turizmin müsbete ve aydınlığa götü
receğine inanıyoruz. Türkiye Akdeniz memleke
tidir. Yunanistan, italya, Fransa ve îpanya'nm 
turizm çalışmaları bize rehber olmalıdır, ikli
mi, sahilleri, plajları, dağları, şifalı suları, sa
nat ve tarihî değerleri ile hepsinden zengin 
olan Türkiye, ideal .bir turizm cenneti olmalıdır. 
Bu konu bizden, hepimizden himmet bekliyor. 

28 . İ . 1965 O : 4 
Muhterem üyeler; 
Turizmde Dünya nerede, biz neredeyiz? Kı

saca bunun izahını yapalım. Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtından öğrendiğimize göre 1961 yılında 
74 memleketi ziyaret eden turiot sayısı 77 000 000 
dur. Bıraktıkları döviz ise 60 milyar Tl. civa
rındadır. Buna karşılık 1961 yılında Türkiye'
ye gelen turist 'miktarı 120 bini geçmemektedir. 

Baş döndürücü bir tempo ile ilerliyen 'bu ba
casız endüstriye diğer sanayi kolları ayak uy-
duramıyor. Her geçen yıl turizmin kaydettiği 
inkişaf diğer sanayi kollarının aleyhine olmak
tadır. Dâvaya, gerektirdiği ehemmiyette bak
tığımız zaman geride kalışımıza üzülmeımeye 
imkân yoktur. 

Turizm endüstrisi alt yapı yatırımları, ko
naklama tesisleri ve turizm eğitiminin halli ile 
mümkündür. Turizm ulaştırmasını aksatmadan 
yürütebilmek için turistik yolların öncelikle ele 
alınması şarttır. Otel, motel ve turistik tesisle
rin kurulması elektrik, sn gibi diğer ihtiyaçla
rın turistik 'bölgelerde giderilmesine bağlıdır. 

Kara, deniz demir ve hava yolları taşıtları 
süratle, emniyet ve gerekli konfora kavuşturul
malıdır. İskele, istasyon ve hava meydanları 
turizm açısından ele alınmalıdır. 

Trafik ve turizm polisi meseleleri hallolun-
malıdır. Gümrüklerdeki başıbozukluk ve lâuba
lilik süratle giderilmelidir. Turistlerin gümrük 
giriş kapılarında bekletilmesi derhal önlenmeli
dir. 

Feri seferleri, 1965 yılında mutlaka başlama
lıdır. Turizmi engelliydi kanun ve mevzuatın 
kaldırılması ve yeni hükümlerin getirilmesi yo
lunda Bakanlığın çalışmaları müsbet olmakla 
beraber Hükümet ve Parlâmento bu meselenin 
üstüne eğilmelidir. 

Konaklama turizminde pansiyonculuk mü
himdir. Pansiyonculuğun genişletilip yayılması 
için tedbirler alınmalıdır. Belediyeler, mahallî 
idareler ve turizm dernekleriyle daha geniş iş 
birliğine gidilmelidir. Bilhassa dernekler mad
di ve manevi yüklerden daha fazla desteğe muh
taçtır. 

Tanıtma Genel Müdürlüğü faaliyetleri sade
ce turizm tanıtması ve propagandasına hasre-
dilmelidir. Tahsisatı da bu yolda kullanılmalı 
ve mutlaka artırılmalıdır. 
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Folklor estitüsü kurulmalı, hususi folklor 

dernekleri ile iş birliği yapmalı ve bu dernekler 
desteklenmelidir. 

Küçük el sanatları, turistik eşya sanayii daha 
geni] çapta ele alın:p finansman kaynakları ar
tırılmalıdır. 

Sağlık turizm faaliyetleri yeterli hızla yü-
rütülraemcktedir. 800 ü mütecaviz şifalı kaynak
larımız onarılmalı ve turistik imkânlara kavuş
turulmalıdır. Dünya çapındaki şifalı kaynak 
merkezlerinin plânlı bir tarzda ele alınması ve 
yürütülmesi için daha geniş bir teşkilâtın ku
rulması gerektiğine inanıyoruz. 

Muhterem üyeler; 
Turizm faaliyetinde eğitim ve öğretimin 

önemi büyüktür. Turizm eğitimi iki istikamette 
yürütülür. 

1. Turizm genel eğitimi, turizme ait genel 
"'bilgilerin ve alışkanlıkların kazandırılması; 

2. Turizm endüstrisinin çeşitli kademeleri 
ve kollarında kullanılacak uzman, personel ve 
hizmetlilerin yetiştirilmesi yani meslekî eğitim; 

Bu hususların tahakkuku geniş bir faaliyeti 
gerektirir. Turizm (Bakanlığı, Millî Eğitim ve 
Çalışma Bakanlıkları bu konuda müşterek hiz
met görmek zorundadırlar. Çocuk, genç ve er
ginlerin eğitilmesinde ayrı metot ve vasıtalar-
kullamlacağı için geniş bir program yapılması 
ieabeder. Bu maksatla bu organizasyonu yürüt
mek için Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bünye
sinde ve Millî Eğitim Bakanlığı içindeki tevek
küller genişletilmelidir. Mutlaka «Turizm Mes
lek ve Teknik Eğitim ve Öğretim Genel Mü
dürlüğü» 'kurulması yerinde bir hareket olur. 

Burada bir kararı şükranla kaydetmek iste
riz. Orduda da erlere «Turizm Balgisi» dersle
rinin verilmeye başlandığını öğrenmiş bulunu
yoruz. Bu davranışı turizmimizin istikbali için 
yararlı bir başlangıç, olarak kaydetmek iste
riz. 

Ayrıca, gençlik teşekküllerinin turizm faali
yetleri de içimize ferahlık verecek bir tarzda 
in!kLşaf etmektedir. Bilhassa Üniversite ve yük
sek okullarda kurulan derneklerin faaliyetini 
çok faydalı .mütalâa etmekteyiz. 

Sayın üyeler, 
Son olarak bir iki noktaya daha kısaca temas 

etmek suretiyle turizm hakkındaki konuşmamızı 
bitireceğiz, 

Turizm endüstrisinin kurulup gelişmesinde 
özel eşebbüse büyük hizmet düşmekledir.. 
Devletin alt yapı yatırımlarını süratle halletmesi1 

ve turizm yatırım kredilerini artırması jvhıyla'-
özel teşebbüsü harekete getirmesi başlıca vazifele-
rindendir. Ayrıca özel teşebbüs erbabına turiz
min istikbali ve elde edilecek gelirler iyice anla
tılmalıdır. Ancak bugünkü tatbikat kendisine 
büyük çapta bel bağladığımız Özel teşebbüsü te
reddüde sevk etmektedir. Kredi müessesesi sakat 
bir tarzda' işlemektedir. Memleketimizde turizm 
yatırımlarına halkımız yeni yeni alışmaktadır. 
Hükümetin yanlış kredi politikası yüzünden kre
di muameleleri ağırlaştırılmış ve yüksek faiz had
leri karşısında özel teşebbüs bocalar hale gelmiş
tir. Bu yanlış tatbikat bilhassa, işten anlıyan fa
kat imkânları mahdut kimselerin kredilerden is
tifade etmesine mâni olmuştur. Bugün kredi 
hadleri öyle tesbit edilmiştir ki, faiz % 11 e ka
dar yükselmiştir. Bu hale son verip bol kredi, 
uzun vâde ve cüzi faiz usullerine gidilmelidir. 

Turizm kalkınmasında yabancı sermayenin do 
yeri büyüktür. Bilhassa İspanya gibi turizmde 
ileri gitmiş memleketlerde yabancı sermayeye bü
yük çapta yer ayrıldığı müşahede edilmektedir. 

Mem'ekctimizde turizm tesisleri kurmak için 
müracaatta bulunan yabancı sermayeyi ürkütmek 
şöyle dursun, teşvik etmemiz ieabeder. 

Muht e rem arkadaşlar, 
Sebep ne olursa olsun turizm gelirlerinin art

ması lâzımdır, bu yol geçmiş yıllara nazaran tu
rizmden elde edilen gelir eksilmiştir. Türkiye'nin 
turizm gelirlerinin düşmesi hem üzüntü yaratır. 
hem de bu sahadaki müteşebbisleri tereddüde; 
sevk edebilir. 

Bir mühim nokta da şudur: Turizm gelirle
rini artunaya gayret ettiğimiz bir devrede turizm 
vasıtasiyle elde ettiğimiz dövize nisbeten yaban
cı memleketlere gidenlerin harcadığı döviz faz
lalığını Önleyici teldbirlere gitmekte fayda var
dır. Nitekim turizmden 7 milyon dolar kazanç. 
sağlarken öte taraftan 20 milyon dolar elden çıka
rırsak bütün çabalar boşa gitmiş olmaz mı! Yu
nanistan turizmden 95 milyon dolar sağladığı 
halde bunun ancak 28 milyonunun dış memleket
lere gitmesini müsaade eden tedbirleri alnı ışı ir, 
Bilhassa Hükümetin bu mühim konu üzerinde 
hassasiyetle durması gerekeceği kanaatindeyiz. 

451 
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Sayın Başkan, sayın üyeler, Sayın Bakan. 
Şimdi de Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru

mu hakkındaki görüşlerimize geçiyoruz. 
Radyonun, siyasi, sosyal, eğitim, öğretim ve 

kültür hayatımızda birinci derecede önemli ve 
yaygın tesiri vardır. Haber almak, çeşitli kotlu
larda bilgi sahibi olabilmek, tiyatro, konser din
lemek, eğlence programları ile hoşça vakit geçir
mek, radyo ve televizyon vasıtasiyle kolay ve 
rahat elde edilen medeniyet nimetleridir. Tür
kiye bu konuda da geri kalmıştır. Radyolar un iz m 
bugünkü teknik noksanları sayılmakla bitmiyecek 
kadar çoktur. Hiçbir verici istasyonumuz birkaç 
yüz kilometre öteden rahatlıkla dinlenebüiı du
rumda değildir. Kendi öz topraklarımızda, ken
di öz sesimizi dinlemekten mahrum bulunuyoruz. 
Yüksek takatte verici istasyonlar ç.oğalmadıkça 
millî menfaatlerimizi tahribedici dış radyo propa
gandalarının tesirlerinden halkımızı koruyamı
yoruz. Kırka yakın yabancı radyo yayın vasıta
siyle Türkiye'yi propaganda yağmuruna tutmak
tadır. İdeolojilerini, zehirli düşüncelerini mem
leketimizin bütünlüğünü yıpratmak gayesiyle ya
tak odalarımıza kadar sokuyorlar. Teknik ve 
programcılık yönlerinden bizden çok ileri olan bu 
radyoların kendilerini halka dinletmesini gayr
iyi bildiklerini de bu arada önemle kaydetmek is
teriz. 

Moral yıkıcı, millî varlığımızı tahribedici bu 
yayınlar karşısında, biz ne yapıyoruz.' Hemen 
hemen hiç; daha, 1925 yılında kurulan (Avru
pa Radyo Difizyon Birliği) ne (faal üye) olarak 
girmiş olan Türkiye'nin bugünkü hali, 1 ek kelime 
ile fecidir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı müzakerelerinde 
de bu konuya temas etmiş radyolar için ayrılan 
80 milyon liralık yatırımı yetersiz bulduğumuzu 
ifade etmiştik. Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu Kanununu çıkarmakla iş bitmiş olmuyor 
arkadaşlar, (feri kalmış bir milletiz. Cehalet, 
taassup ve muzir cereyanlar içten ve dışlan bün
yemizi kemirmeye çalışıyorlar. Bu yıpratıcı ve 
yıkıcı faaliyetlerin karşısına çeşitli tedbirlerle 
çıkılabilir. Ancak hiçbir tedbir ve vasıta radyo 
kadar müessir olamaz. Bundan dolayı yüksek 
takatta verici istasyonlara, yayınların, keliteli 
ve yapıcı, olmasına, yeterli peıroncl ve paraya 
bu müesseseyi kavuşturmak vazifemiz olmalıdır. 

İktidarda olalım, muhalefette bulunalım, rad-
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yo hizmetlerinin ifasında haklı haksız tenkidleri-
miz olsun hiçbir zaman hislerimize kapılmadan bu 
müesseseyi himaye etmemiz gerekir. Yukarıda da 
ifade ettiğimiz gibi radyo, millî sesimizdir. Onun 
yabancı sesler arasında hele kendi öz toprakları
mızda parazite karışıp gitmesi hepimizi mütessir 
etmelidir. 

Muhteren ı arkadaşlar, 
Bu umumi ve kısa açıklamamızdan sonra 

bir nokta, üzerinde önemle ve hassasiyetle dur
mak isteriz. 

Anayasanın 12.1. ııci maddesi ışığında hazır
lanan 351) sayılı Kanunun 1 ııci ve 5 ııci madde
lerinde yayınların hangi anatemel, felsefe ve 
prensipler üzerine oturtulacağı açıkça ifade edil
miştir. Kuruluş Kanununda, bütün yayınların 
millî menfaatleri koruyucu vasıfta olması, ayrıca 
tarafsızlığın da şart bulunduğu kaydolunmuştıır. 
Meselâ, 5 ııci maddenin «d» fıkrasında, «Siyasi 
yorum niteliğindeki yayınları, çeşitli ve karşıt 
görüşleri içine alacak şekilde hazırlanması » ge
rektiği ifade edilmiştir. 

Bu derece vazıh hüküm karşısında radyo mik
rofonlarından, hâlâ tarafsızlığı zedeliyen konuş
maların duyulması bizleri üzmektedir. TRT nin 
temeline millî bütünlüğü zedeleyici ve taraflı 
bir zihniyetin karışmasını asla, kabul edemeyiz. 
Millî sesimize maksatlı ve partizan yorumlar ka
rışmamalıdır. Parlâmentonun bütünü ile üzeri
ne eğilip çıkardığı bir kanunla işbaşına gelenler 
hataya, düşü]) Anayasayı dahi zedeler durum ya-
satamazlar. insanlar fani, müesseseler de
vamlıdır. Sonradan o mevkilere geleceklere kötü 
misaller hazırlamak yersiz ve yakışıksız olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biı müesseseyi içten ve dıştan gelecek yıpratı

cı tesirlerden korumak için konuşuyoruz. Radyo 
ve Televizyon Kurumu, Anayasanın, o Anayasayı 
hazırlayanların, bizim, yani TRT Kurumu Kanu
nunu çıkaranların ve nihayet bütün milletin ma
lıdır. Çalışmalarında tarafsızlığını ve objektif ol
masını istemek hepimizin hakkıdır. Müesseseden 
millet büyük hizmetler beklemektedir. Onu el bir
liği ile koruyalım. Günlük ve politik küçük mc-
>se İçlere alet et m ivelim. En hâlisaino temennimiz 
budur. 

Asla polemiğe girmeye niyetimiz olmadığı için 
bu kadarla yetiniyoruz. 

Simdi, teknik bâzı yönlere temas edeceğiz; 
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Muhterem' arkadaşlar, 
TRT nin elinde bulunan radyolardan yurt içi-

ne yayın yapan iki büyük istasyon vardır. 
1 Uzun dalga Ankara Radyosu 240 KAV. ta

kattedir. 
2. Olla dalga İstanbul Radyosu 150 Kw, ta

kattedir. 
Diğer, orta veya kısa dalga üzerinden yayın 

yapan 11 küçük istasyonun takatleri, 2 veya da
ha küçük KAV. tır. Yüz ölçümü Türkiye'nin l/fi sı 
olan Yunanistan'da bizimkilerden cok yüksek ta
katte 15, İspanya'da ise 150 ye yakın radyo ve
rici'istasyonu vardır. Hal bu iken mevcut rad
yolarımız dahi teknik cihaz ve malzeme ihtiyacı 
içinde kıvranmaktadır. Yabancı uzmanların rad-
yollarımızın bu perişan hallerini gördükten son
ra duydukları şaşkınlığı yakından müşahede ed( il
lerdeniz. 

Ama, idareciler teknik ciheti iyice etüdet-
meden yayınları artırmışlardır. »Son program dev
resi ile birlikte Ankara, İstanbul, İzmir başta 
olmak üzere 205 saatlik yayınlarla haftalık pro
gramlar artı rılmıştır. 

Bu kadar yükü verici istasyonların ve nıalze-
mesizlikten kıvranan teknik servislerin nasıl kar
şı lıyacağım merak ediyoruz. 

Bir taraftan para sıkıntısı çektiğini iddia eden 
TRT nin 200 saatlik yayın ki, ayda 800, yılda 
41 600 saat eder; ilaveyi ne ile ve nasıl karşılıya-
cağı da ayrıca bir sualdir'. Kaldıki, yeni program
ların birçoğu pek az dinlenen, radyoculukta ölü 
saat diye isimlendirilen vakitlere tesadüf etmek
tedir. Bunlarla ne sağlanmak istenmiştir? 

Plânlı bir devrede, santimi hesaplıyacağız di
ye çırpmırken TRT nin bir hamlede yayınlarına 
bunca saatlik programlar yüklemesini anlayamıyo
ruz. 15 saatlik yeni söz programları faydalı ola
bileceği gibi eğer radyoculuk usullerine riayet 
edilmeden hazrılanaeak olursa sıkıcı ve monoton 
olmaktan ileriye gidemez. 

Klâsik Batı musikisi yayınları ve bilhassa bu 
sahadaki bestecilerimize haftalık programlarda 
ayrılan c/c de nisbeti azdır. Reklâm ve ilân pro
gramları, radyolar için kaçınılmaz bir gelir kay
nağıdır. Ancak, bu programlar daha ciddî tet
kikten geçirilmelidir. Seviyesiz, zevksiz ve dinle
yicilerin ilgisini çekmiyen reklâm programları ya
yınlara sokulmamalıdır. 

Meclis.saatinin sadece Ankara Radyosundan 
yayınlanması eksik bir iştir. Ankara radyosu-
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ııım dinlenme sahası düşünülürse yayınlar pek az 
vatandaşa, hitabctmektedir. Meselâ, Meclis saati 
İstanbul ve İzmir'den dahi dinlenememektedir. 
Bu yayının Türkiye radyolarının ortak yayınları 
arasına alınması icabeder. 

İl radyolarının, merkeziyetçi bir zihniyetle 
Ankara'ya bağlı bulunmaları programların mer
kezde doldurulan bantlar halinde gönderilmesi 
hatalıdır. İl radyolarının bölgelerin özelliklerine 
göre program hazırlamaları şarttır. Merkezin mü
dahalesi bir hadde kadar lüzumlu olabilir. Fakat 
bu müesseselerin Ankara Radyosunun minyatürü 
haline getirilmelerini icabettirmez. 

Kısa dalga yayınları ise TRT nin dikkat ve 
hassasiyetle üzerinde durmasını gerektirir bir bö
lümdür. Yabancı memleketlere yayın yapan bu 
servis, maalesef ne teknik ne de programcılık yö
nünden imkânlara ka\ruşturıılmuştur. Bugün
den sonra ne olacak pek bilemiyoruz. Ama bugü
ne kadar kısa dalga servisi, hiçbir tarihte yeterli 
seviyeye yükseltilmemiştir. Türkçe hariç, 14 dil 
üzerinden yayın yapan kısa dalga servisinin de 
ciddiyetle üzerinde durulmasını temenni ederiz. 

Haberler servisi, gazeteci elemanlar tarafından 
kısmen takviye görmüştür. Ancak bu personelin 
eline geçen paranın azlığından şikâyet edilmekle
dir. Genel Müdürlüğün bu şikâyeti giderici ted
birler almasını dileriz. Ayrıca servisin daha ge
niş bir kadroya kavuşturulması şarttır. Radyo 
haber ve gazeteciliğinin özellik ve incelikleri var
dır. Yeni personel gazete ve dergilerden gelmiş 
olsa dahi arzulanan yeterlikte olamaz behemehal 
yet i şt i ril m eleri gerekir. 

Ankara, İstanbul ve İzmir radyoları 15 Ekim
den itibaren günde 6 şar defa ara haber yayınma 
başlamıştır. Radyoculukta sık sık haber vermek 
mûtattır. Yalnız ara haber yayınları sadece ge
niş haber yayınlarının bir özeti olmamalıdır. Kı
sa haberler, yeni ve taze haberlerle süslenmeli-
dir. 

Muhterem üyeler, 
5 Yıllık Kalkınma Plânında radyolara ayrılan 

80 milyon liralık yetersiz yatırım harcamaları da
hi tahakkuk ettirilemez hale gelmiştir. Her ne ka
dar İzmir ve Erzurum 100 Kw. lık verici tesisle
rinin bu yıl faaliyete geçeceği ifade ediliyorsa da 
yine plâna göre 1966 da servise girmesi gereken 
diğer üç vericinin, henüz ne zaman ve nerede ku
rulacağım bilemiyoruz. Bu yıl yatırımlar faslına 
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konmuş olan tahsisat cılız ve yetersizdir. Ayraca 1 
memleketimizde ucuz ve seyyar alıcı cihazlara da I 
ihtiyaç vardır. Bunları temin edebileceğimiz I 
nisbette radyo yayınlarının köy evlerine kadar I 
girmesi mümkün olacaktır. I 

Eğitim ve öğretim problemine gelince; TRT I 
nin personel ihtiyacı fazladır. Mevcut elemanın I 
ve yeniden alınacakların ciddî bir eğitimden geçi- I 
rilmeleri şarttır. Bu problemin arzu edilir sevi- I 
yede ele alınabilmesi için bir teşkilât kurulması I 
gerekir. Her şeyden önce öğretmenlik yapacak I 
çapta uzmanlara ihtiyaç vardır. Palyatif tedbir- I 
lerle işi halletmiye imkân yoktur. Süratle merkez- I 
de bir eğitim daireli kurulmalıdır. Çeşitli spiker, I 
röportajcı, metin yazarı, programcı, anansör, tek- I 
nik eleman, tonmayster, radyo temsilleri elema- I 
nı, çocuk programlan ve show programlan hazır- I 
kıyıcıları,^ Türk ve halk müziği elemanları yetiş- I 
tirmek gibi geniş bir çalışmayı gerektiren organi- I 
zasyonu bu daire yüı ütecektir. I 

Muhterem arkadaşlar, I 
TRT nin itibari sermayesi 300 milyon T. L. 

olup mevcut sermaye 2/3 e kadar artırılabilecek
tir. Bu sermaye henüz kâğıt üzerindedir. Mües- I 
sesenin bu yılki işletme bütçesi 44 milyon 435 I 
bin liraya baliğ olabilmiştir. 5 Yıllık Plâna dâ
hil olan işler karşılığı, 1965 yılında 19 200 000 
liraya ihtiyaç olduğu halde ancak 13 milyonu ka- I 
bul olunmuştur. Gerekli ödenek verilmediği tak
dirde yatırımlarda olduğu gibi işletme giderlerin- I 
de de acık vermek zorunda kalacak olan müesse
senin programlarını ne tarzda realize edeceği so
rulmaya değer ayrı bir sualdir. I 

Sayın arkadaşlar, 
Sözlerimize burada son verirken dinlemek lût- I 

funda bulunduğunuzdan dolayı hürmetlerimizi 
sunarız. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Kontenjan grupu adına Sayın 
Sadi Koçaş. 

KONTENJAN GRUPU ADİNA SADİ KO
ÇAŞ (Cumhurbaşkanında S. Ü.) — Muhterem 
arkadaşlarım, gecen yıl Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı bütçelinde de Kontenjan grupu söz
cüsü idim. Bu kürsüden hevesli, kabiliyetli 
ve enerjik personelden müteşekkil Turizm Ba
kanlığından istediklerimizin en kısa zamanda 
sağlanacağı ümit ve temennisi ile bir dakika- ] 
da inmiştim. Bu yıl grupum namına aynı va- J 
aifo yine bana yerildi. Fakat bir dakikada i 
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1 memiyeceğim. Zira bir sene içinde, umduk-
I larımızı bulamadık, Turizm ve Tanıtma Ba-
I kanlığından. Konuşmalarımızda turizmin tekni-
I ğine girmiyeceğim. Turizm faaliyetlerimizi en-
I gellediğini talimin ettiğim bir kısım noktaya 
I temas etmekle yetineceğim. Turizm hakkında 
I bir fikir sahibi olduğumuz ve memleketimizin 
I turistik değerlerini müşahede edebildiğimiz 
I günden beri, turizmi, millî kalkınmamızın ilk 
I ve esas şartı olarak mütalâa etmiştik. Bunu 
I her vesileyle, her defasında belirtmeye ça-
I bştık. 3 seneden beri Yüce Senatoda da yap-
I tığımız konuşmaların 3/4 ü turizme inhisar et-
I ti. Ama, ya biz veya bizim gibi düşünenler 
I aklanıyoruz veya Türk turizmini geliştirmekle 
I yetkili makamlar randıman alamıyorlar. Çün-
I kü bugüne kadar elde ettiğimiz netice bizim 
I düşüncelerimizle yan yana getirilip mukayese 
I edilirse hiç denebilecek mesabesindedir. Bu-
I nun nedenlerini inceledik. Bu nedenlerin sa-
I dece birkaç tanesini çok kısa olarak arz ede-
I engini. Hepsini saymaya kalksak günler yet-
I mez bu işe. Türkiye'de turizm karınca hızı ile 
j ilerliyor. Her ne kadar «erişir menzili mak-
I suduna aheste giden» diye bir düşünce var ise 
I de biz turizm konusunda bu kaideye uymamak 

lüzumuna inanıyoruz. Çünkü bu memleketin 
kalkınmaya ihtiyacı vardır. Ve bu memleketin 
kalkınmasında istinadedeceği faktörlerin ba-

I şında turizmin geldiği mütalâasmdayız. Bu 
nedenleri yenebilecek faktörler vardır. Bu 
faktörlerin içinde kolay yenilebilecek olanları 

I vardır, güç yenilebilecek olanları vardır. Ko-
I lav yenilebilecek olan engellerin başında da 
I mevzuat engeli gelmektedir. Mevcut mevzuat 

ile Türk turizmini geliştirmek cihetteki müm
kün değildir. Sayın Göğüs bir yıl evvel Bakan 

I olduğu zaman bu hususları kendilerine arz et
miştik. İçinde bulunduğu müşkülâtı hakikaten 

I ve yakhıen biliyoruz. O halde nedir bu mev
zuat engelleri? Kısaca bunlara temas edeyim. 

} Evvelâ Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teş
kilât Kanının, bu Bakanlığın ve Türkiye'nin 

I turizm mevzuunu halledecek nitelikte değildir. 
Bu Teşkilât Kanunu Yüce Senatoda görüşülür
ken dört gün devam cAon mücadelelerimizi ha
tırlatmak isterim. İşte bu kanun o haliyle 

] çıkmasın, mutlaka tadil edilsin diye konuşur-
J kon Türkiye turizminin bugün uğradığı akibo-
i te uğramamasım temenni ediyorduk. Ama ek-
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seriyctin istediği oldu, o kanun çıktı vo Tür
kiye turizmi de bugünkü haliyle yerinde sayı
yor. Bu kanun mevzuunda bizzat Sayın Ba
kanın ve Bakanlık erkânının büyük kısmının 
da bizimle beraber olduklarını tahmin ediyo
rum. Kendilerinden istirhamımız; bu kanunun 
değişmesi icabeden hususlarının süratle Parlâ
mentoya getirilmesidir. Bunların başında ta
nıtma mevzuunun geldiğini söyliyerek bu mev
zua gireceğim. Bizde turizm, yıllarca başı
na eklenen bir «Basın - Yayın»' kelimesinin 
ve 1,5 seneden beri de sonuna eklenen bir 
«Tanıtma» kelimesinin mahkûmu olmuştur, 
mahkûmu olmakta devam ediyor. Yani, Ba
kanlığın Teşkilât Kanunu ve ismi değişti ama, 
işleri değişmedi, gidişi değişmedi. İtiraf et
mek lâzımdır ki, bu hatanın ne Bakanla, ne 
Bakanlık erkâniyle ilgisi yoktur. Ve yine iti
raf etmek isterim ki, bu hatanın en şansız dev
rini maalesef Sayın Ali İhsan Göğüs Bakan 
olarak çekmektedir. Biz bu kanuna muhale
fet ederken 1,5 sene evvel, hâdiselerin bizi bu 
kadar erken haklı çıkaracağını ümidetmemiş-
tik. Fakat şansızlık. Sayın Ali İhsan Gö
ğüs'ün Bakan olduğu zaman turizm'hakkındaki 
heyecaıvnı şu gün gibi hatırlıyorum. Aynen de
vam ediyor bu heyacanı. bir gün dahi bu he
yecan ve isteğini kaybetmediğinin en yakın şa
hidiyim, bu Bakanlıkla ilgili bir arkadaşınız 
olarak. Ama bütün bunlara rağmen bir sene
den fazla zamandan beri Türk turizmi bir ka
rıcık mo-safe kat'etti. 

Sebebi ortada. Bir Kıbrıs işi çıkK El bette
ki bunun turizme tesiri olacaktır. Nitekim Yu
nanistan'ın turizmine de fena tesiri oldu. Ana 
ben, Kıbrıs işi çıktı da Türkiye'ye turist gel
medi, bu yüzden turizmimize engel oldu gibi 
bir fikrin peşinde değilim. Kıbrıs işi ç.ılcnca 
Devlet olarak, Parlâmento olarak, millet ola
rak bu dâvayı benimsedik. Hepimiz imkânı 
olduğu kadar bu dâvaya yardıma koştuk. Ama 
elbette İd yükün büyük kısmı Hükümette. Hü
kümet içinde de en çok Millî Savunma Bakan-
bğuıda, Dışişleri Bakanlığında ve Turizm ve 
Taıntma Bakanlığında. Arkadaşlarım kelime
nin ürerinde tekrar duruyorum, Taırtma Ba
kanlığında diyorum. Bu dâvada taırtma is:ni 
ü-erine al «'in Bakanbğ'n ve şahını r;i o kadar 
çoktur ki, Allah ecir ve sabır versin demek
ten başka bir şey söyliyemiyeceğim, Bu zat, 
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aynı zamanda Turizm Bakanı olursa, turizme 
zaman ayıramaz arkadaşlar. Ayırmış ise ki, 
Sayın Ali İhsan Göğüş'ün çok ayırdığını bili
yorum, büyük başarı göstermiştir. Gençliği
nin, enerjisinin, arzusunun, hevesinin sayesinde 
bu işi yapabilmiştir. Ama, ihtiyacımız bu ka
dar değil, turizm bakımından ihtiyacımız bu 
kadar değil. 

Sözümü daha fazla uzatnnyayım, bu mev
zuda arkadaşlarım. Turizm müstakil bir ba
kanlık olmadıkça, Türk turizmi karınca hızı 
ile ilerlemeye mahkûm kalacaktır. Bu, kolay 
yenilecek sebeplerdendir, dedim. Sayın Ba
kandan tekrar tekrar istirham ediyorum; bu 
mevzuu tadil edecek kanun teklifini Parlâmen
toya getirmekte acele etsinler. Bundan sonra 
yine aynı kanunla ilgili turizm eğitimi mevzuu 
geliyor. Bu, güç yenilecek bir konudur, arka
daşlarım. Hattâ zaman istiyen gayret istiyen, 
bir milletin örfünü, âdetini, alışkanlığım de
ğiştirmesini icabettiren bir mevzudur. Ama biz 
şimdilik bu kadarını istemiyoruz. Sadece mev
zuat İrsmmı istiyoruz. Çünkü mevcut mevzu
atla bu işi yapmaya imkân yoktur. Kanunun 
müzakeresinde, illâ bu mevzuun üzerinde du
ralım, diye ısrar ederken yine bugünkü hale 
dinmemek gayesini güdüyorduk. Mevzuat de
ğişikliği olduktan sonra asd isin güç lcsmı, 
yani tatbikat kısmı karşımıza gelecek. Asıl o 
zaman gayret, feragat,. bil fi. ea^sma istene
cek. Bu işin güç o!duğunu biliyoruz ama, güç 
diye de bundan vazgeçemeyiz. Günkü bu işi 
mutkıka başarmak ve bu memleketi içinde bu
lunduğu müşküllerden bu yolla kurtarmak gay
reti peşinde olmamız lâzımdır, kanaatindeyiz. 

Mevcut eğitim kadrosuyla, yani mevcut 
Teşkilât Kanununun verdiği imkânlarla bu iş 
ancak bu kadar yapılabilir. Ama, bu kanun
da değişiklik yapılsın diye beklemiyclim. İs
tirham ediyorum Sayın Bakandan ve Bakan
lıktan; bu mevzuu biran evvel tatbik sahası
na getirelim. Hiç olmazsa mümkün olabildiği 
kadar. Meselâ, orduda, ilkokullarda, ortaokul
larda turizm bilgisi verecek kadar bir progra
mı mümkünse yaruı sabahtan itibaren tatbik 
etmeye başlıyalım. Bunu söyled'ğim zaman ar
kadaşlar, eilt cilt kitap yazılsın, baktırılsın, 
dağıtılsın fikri peşinde değilim ve bunun kar
ş ınday ım. Hattâ böyle bâzı hazırlıkları gör
düm, özür dilerim benim düşüncelerim bunu 
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da almadı, anlıyamadı. Bir ilkokulu, bir köy 
okulunu gözümüzün önüne alalım. Güney -
Amerika'dan, Uzak - Doğuya kadar memleket
lerin başkentlerini, nüfuslarını, mesahalarım 
öğrenen talebelere 100 sayfa, 50 sayfa turizm 
bilgisi vermeye kalkar, onlara, bir turist reh
beri olacakmış gibi bilgiler vermeye kalkarsak 
bundan da netice alamayız. 

Benim istirhamım şu : Bir daktilo kâğıdı
nın bir veya iki tarafına sığacak kadar onla
rın köyünde, etrafında şahsan kendilerinin ya
pacağı ve yaptıracağı en önemli mevzuları, çok 
basit görülen mevzuları meselâ ne bileyim ben; 
geçen adamın otomobiline taş atmamayı, yerle
re tükürmemeyi, gelip geçen insanlar bir şey 
sorarsa güler yüzle cevap vermeyi öğretelim, 
biz razıyız. Ondan sonra yine mevzuat deği
şiklikleri gelecek, engeller var. Üstelik bun
lar yalnız Turizm Bakanlığının işi de değil ar
kadaşlarım. Zira turizmin bir bakanlık mev
zuu olmadığını, bir Devlet, bir millet, bir Hü
kümet işi olduğunu bilmiyen kalmadı bu dün
yada. Bunu da en iyi bizim bakanlığımızın 
bildiğine kaaniim. Çünkü kendilerinin bu hu
sustaki düşüncelerine vâkıfım. îtiraf ederim 
ki, bütün tarihimizde bu mevzuu ilk idrak eden 
ve ilk tatbikat sahasına getiren de Sayın Göğüs 
olmuştur. Daha Bakan olur olmaz bu gerçeği 
gördüler, bir Turizm Koornidasyon Heyeti 
kurdular, faaliyete geçirdiler. Bu bile büyük 
iştir arkadaşlarım. Yalnız aldığı netice bu ko
misyonun bugüne kadar başardığı netice bizim 
istediğimiz kadar değildir. Biz isterdik ki, bir 
senede varılan bu netice üç ayda sağlansın, şim
di de tatbikata başlamış veya tatbikatın yarı
sını almış olalım. Hiç iş yapmadılar mı suali 
akla gelir. Katiyen böyle bir düşüncenin pe
şinde değilim. Çok iş yaptıklarına kaaniim. 
Hattâ bakanlıkların incelemek ve tatbik et
mek üzere hazırlanıp kendilerine dağıtılan reh
ber hakikaten büyük bir başarıdır. Gerçekleri 
çok iyi görmüş, tahlil etmiş ama aynı şeyi söy-
liyeceğim, biz bunun bir senede değil de üç 
ayda olmasını ve şimdi tatbikatına başlanmış 
olmasını isterdik. 

Tıbbi turizm mevzuundaki ısrarımızda da 
ne kadar haklı olduğumuzu zaman bize göster
di. Bakanlığın bu mevzudaki bütün hüsnüni
yetine, bütün çalışmalarına ve gayretlerine 
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rağmen bugün vardığımız netice, dökme su ile 
değirmen çevirme kabilindendir. Kadrosuna 
bir iki kişi vererek bu kadar muazzam bir 
mevzuu dışarıdan gönüllülerle idare etmeye el
bette imkân yoktur. Tekrar edeyim, ne Baka
nın, ne de Bakanlığın bunda kabahati yok, 
daha çok Parlâmentonun kabahati var. Bu hu
susları da tashil edici kanun tekliflerini Ba
kanlıktan bekleriz. Bu işin güç olduğunu bili
yoruz. Fakat kanaatimiz odur ki, mümkün
dür, gayrimümkün değildir. Güçtür, fakat 
mümkündür. 

Arkadaşlarım, Türkiye'nin turistik değer
leri nelerdir, neler yapmak lâzımdır, bunları 
nasıl kıymetlendirmek lâzımdır? Bunlara te
mas etmiyeceğim. Bunları bilmiyen kimse kal
madı. Hele Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı
nın bu işleri benden en az birkaç misli fazla 
bildiklerinden de eminim. Bunlara temas et
mekte bir fayda görmüyorum. Ben, durup du
rup yine aynı şeye temas edeceğim. Turizmi
miz iptidai idi demiştim, yine iptidaidir. Çok 
ümitli olduğumuz bir seneden beri yapıları işler 
ki bir hayli yapılmıştır, beni tatmin etmekten 
şahsan uzaktır. Meselâ aklıma geldi, söyleme
den geçmiyeceğim. Yeni Bakan olduğu gün
lerde Sayın Göğüş'ü ziyaret etmiştim. Ken
dilerine dedim ki, Türkiye'nin turistik değer
lerini gösteren bir harita bir albüm yok. Der
hal parmak bastılar üzerine. Ben de hazırlı
ğımı çıkardım kendilerine takdim ettim, tşte 
dedim, Bakanlık olarak şöyle bir tamim ya
parsanız, bunun neticelerini alırız. Zile bastı
lar, derhal emir verdiler. Aklımda kaldığına 
göre o tamimde, Haziran veya Temmuz ayları
na kadar illere zaman bırakarak bâzı bilgiler 
istenmişti. Ben o tarihte birkaç ili ve ilçeyi 
gezdim, sordum böyle bir şey geldi mi diye, 
hayır dediler. Bugüne kadar da böyle bir eser 
çıkmadı. Geçenlerde bir harita gördüm, Tür
kiye'nin turistik değerlerini gösteren. Eğer biz
den evvel düşündükleri veya bizim ikazımızla 
yapmaya çalıştıkları harita o ise bizim arzu et
tiğimiz, görmek istediğimiz eser o değildi arka
daşlarım. Bugün hâlâ Türkiye'nin turistik de
ğerlerini gösteren bir harita veya albüm yok
tur; kifayetli surette. Belki çalışma halinde
dirler, eğer öyle ise çok. geç kalmışlardır. Yi
ne söylüyorum; bu kadar ağır çalışmaya Türk 
turizminin tahammülü olmasa gerektir. 
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Bir misal daha arz edeceğim. Yine Sayın 

Bakandan istirham ettim; bir banka kredileri 
mevzuu var. Bankalarımız senede 35 - 40 mil
yon lira ikramiye dağıtıyorlar. Bunu para şek
linde dağıttırın asak da Bakanlığın yapacağı 
plâna göre turistik tesisler yapsalar ve bunları 
ayrı ayrı piyangoya koysalar dedik. Sayın 
Bakan bunu da çok iyi karşıladı. Hattâ o ka
dar ümitlendim ki Sayın Bakanın bu iyi kar
şılamasından, Sayın Cumhurbaşkanından aşa
ğıya kadar her kademeye bunu anlattım. Her
kes beğendi. Ama bir iki ay Sayın Bakan bi
ze yaptık yapıyoruz, oldu olacak dedi, sonunda 
bankalar kabul etmedi dediler. Ben, Türkiye 
turizmini kalkındırmak için bu kadar büyük 
enerji gösteren, bu kadar hevesli Sayın Gö
ğüs'ün, bankalar karşısındaki bu mağlûbiyetini 
kabul etmek istemiyorum arkadaşlarım. Bu iş 
mutlaka yapılabilirdi ama isteselerdi. 

Daha yapılacak pek çok iş var arkadaşla
rım. Sayın Şefik înan'm Omtaş tasarısının çık
tığı günlerde bu Parlâmentoda, bu memlekette, 
bu basında ne açıklar yarattığını hepiniz mü
şahede etmişsinizdir. Ne oldu, bir seneden faz
la zaman geçti üzerinden, Mecliste normal 
kanunlar arasında sıra bekliyor. Eğer Türki
ye turizmini ilgilendiren konular bu sırayı ta-
kibederse netice, bugün ulaştığımız gibi kal
makta maalesef devam edecektir. Yani demek 
istiyorum ki, işimiz acele ama, biz normal alış
kanlıkların dışına çıkamıyoruz. 

Yüce Senatonun verdiği vazife ile Viyana'-
ya gitmiştik. Döndüğüm zaman Sayın Bakana 
bâzı hususları arz ettim. Dedim ki, teşkilâtı
nız çok iyi çalışıyor Viyana'da. Yalnız propa
ganda usullerinde o memlekete uymıyan bâzı 
şeyler var. Teferruatını arz ettim. Üzerinde 
duracaklarını vadettiler, durduklarından da 
eminim. Fakat bir hafta evvel Orta - Doğu'dan 
döndüm, aynı durumu orada da gördüm. Hat
tâ daha ileri gideyim, aynı durumu değil, da
ha kötüsünü gördüm. Şimdi kısaca bilgi ve
reyim. Vinaya'da Bakanlığın, hakikaten ça
lışkan, hevesli bir temsilcisi var. Şimdiye ka
dar dış memleketlerde görmediğimiz birçok 
şeyler yapmaya hevesli ve yapmış. Viyana'nm 
hangi sokağına girdiysek, sokaklarda Türki
ye'ye ait afişler gördük. Muhterem arkadaş
larım, Süleymaniye Camii, Sultanahmet Camii, 
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Ayasofya, Efes, içinde de tabiî manzara ola
rak PMek'in uzaktan alınmış bir tane resmi. 
Türkiye turizmi sadece bunlara inhisar edi
yorsa elbetteki bu memleketin turizminden bir-
şey beklemeye lüzum yok. Ama biz bu kana
atte değiliz. Oradaki arkadaşa sordum, dedi 
ki, efendim biz prensibolarak kültürümüzle tu
rizmimizi geliştirmek düşüncesindeyiz. Misal 
olarak kendisine hemen bizimkilerin yanında 
duvar büyüklüğünde Romanya'nın afişini gös
terdim. Bütün Romanya bir tek afişle Avus
turya'ya girmiş arkadaşlarım. Meşhur Eforya 
ve Mamaya plajlarının resimleriylc. Türkiye'
de her halde güneş, deniz ve kum olmadığın
dan olacak, bir tane tabiî propaganda afişi gö
remedik. Turist sadece güneşe ve denize ko
şar. Turistler İtalya'nın denizine ve güneşine 
götürecek olan yola güneş yolu ismini vermiş
ler. Ve birkaç kilometre de bir de güneşe gi
der diye yazılmış. Ama bizde bir tek Erdek'in 
resmi var, o da o kadar acayip bir resim ki, 
dünyanın her yerinde öyle bir manzara vardır. 
Onu gören adam Erdek'in ne olduğu hakkında 
en ufak bir fikir edinemez. 

Orta - Doğu'ya gelince muhterem arkadaş
larım, orada da bol bol Efes'i seyrettik, Ber
gama'yı seyrettik. Aksine orada da camiler 
yok, veya pek az. Daha fazla bir şey söyle
mek istemiyorum. Ne demek istediğim her 
halde anlaşıldı. Orta - Doğu'da sadece Bey
rut ve Cidde'de bir miktar faaliyet gördük, ge
riye kalan memleketlerin hiçbirisinde faaliyet 
yok. Bu belki yine Teşkilât Kanununun im
kânsızlığı ama bana sorarlarsa Batı memleket
lerinde uzun müddet aynı teşkilâtın mensup-
lariyle birlikte çalışmış, onların faaliyet im
kânlarına vâkıf olmuş bir arkadaşınız olarak, 
ben olsam oradan tasarruf eder bu tarafa kul
lanırım. Muhterem arkadaşlarım, Orta - Do
ğu deyip geçmiyelim. Babalarından, dedele
rinden gördüğü alışkanlıklarla Türkiye'ye, 
Türklere hayran ve âşık bir kütle var. 90 - 100 
milyonu buluyor. Bunlar hâlâ istanbul'un 
hayranı, hâlâ Boğazdan, Adalardan bahsediyor
lar. Ama şu seyahatimde duyduklarımı vak
tinizi almamak için sizlere tekrar etmiyeceğim, 
Sayın Bakana bir boş zamanında anlatacağım. 
Ben, Türk turizmi namı hesabına üzüldüm. Tür
kiye'ye turist olarak gelenlerin yaptıkları şikâ
yetleri tevil edecek kelime bulamadım arkadaş-
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lar. Halbuki orada konuştuğumuz insanlar öy
le birkaç günlüğüne Türkiye'ye gelecek insan
lar da değil. Gelip aylarım, mevsimlerini Tür
kiye'de geçirmek istiyorlar. Ve, «biz altın ver
meye geliyoruz ama istemiyorsunuz.» diyorlar. 
Yani biz çağırmasını bilmiyoruz, çağırmadan 
gelenleri de memnun etmesini bilmiyoruz. 

Turizm mevzuunda temas etmdk istediğim 
son 'konu, turizm sanayiimizin hangi esaslara, 
ihangi iskân prensibine istinadetmesi konusun
da «olacaktır. 

öonrad Hilton'a sormuşlar; otelcilikte ba
şarınızın sırrı nedir diye, verdiği cevap şu : 
«Biz senenin 12 ayında da yani 365 gününde de 
çalışan '.bölgelerde otel yaparız da ondan kaza
nırız.» demiş. Tereddüdedilecek tarafı yok. El
bette ki doğru bir karar. Dünyanın hiçbir ta
rafında zaten turizmin büyük otellere i^tinade-
derek geliştiğini görmedik. Türkiye'de de buna 
•maddeten imkân yok. Dünya bunu denemiş ve 
ibilhacoa küçük -turistik bölgelerde küçük, raihat,-
temiz aile işletmeeilikleriyle İranda muvaffak 
olmuş. Bizde de bunun tatbik yeri olmadığına 
kaanlim. Üç 'tane misal vereceğim : Sinop, De
nizli ve Eskişehir. Hangi düşünceyle olduğunu 
hâlâ anlıyamadığım, üç tane Hilton yavrusu 
otel bu üç memlekette yapılmış, Hava Kuvvetle
ri lütfetmiş Eskişehir'dekini satmalmış zarardan 
kurtarmış. Ben gittiğim zaman Sinop'takiler ve 
Denizli'dekiler bu nasıl işletilecek diye kara 
kara düşünürlerdi. Onların yerine o bölgelerde 
üçer, dörder tane küçük yapılsaydı her halde 
(bugüne kadar kâra geçerdi. Arkadaşlarım, bu 
mevzua temas etmekten kasdımız şudur : Bizim 
kanaatimizce, hattâ bizim kanaatimizce demiye-
yim, turizmde en ileri gitmiş memleketlerde 
şahsan yaptığımız etütler ve •müşahedelerimiz 
neticesinde vardığımın kanaatlere göre, orada 
olduğu gibi bizde de turizmi mutlaka aile iş
letmeciliğine isotinadettirmek mecburiyetindeyiz. 
itiraf etmek isterim ki, bu mevzuu bizde ilk 
kavrıyan ve tatbik eden de yine Sayın Ali İ'lıaan 
Göğüs olmuştur. Bildiğim kadar, yanılmıyor
sam, 'bâzı bölgelerde evlerinin (bir veya birkaç 
odasını ıbu işe ta.'hsis etmek istiyenlerc kredi ver
mek suretiyle 'bu işin öncülüğünü yapmışlardır. 
Devam ettirmelerini, bu halde bırakmamalarını 
bilhassa temenni edeceğim. Büyük bir başarıdır. 
Büyük bir inkılâptır getirdikleri bu yol ama, 
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Türkiye için tatbik yeri şimdi arz edeceğim se
beplerden dolayı azdır. 

Muhterem arkadaşlarım, turizme en müsa-
idolan Ego sahillerimizi şöyle bir gözden geçi
relim. Teferruatına kadar bildiğimiz o güze
lim kasabaları gözümüzün önüne •getirelim, kaç 
tane bu işe vefa edecek bina vardır? Ev vardır, 
mahduttur. Onlar da evlerini asla pansiyon 
olarak vermiyeeek insanlara aittir. Yani bizde 
ıbu iş yürümez. Çünkü bu ça>pta evimiz yoktur. 
Böyle olunca (bir 'başka çare aramak lâzım. Bil
miyorum bu mevzuda Bakanlık yeni tedbirler 
düşündüler mi? Düşündülerse çok iyi, düşün
me dilerse ben böyle tedbirler düşünmek peşin
deyim ve teşriki mesai etmeye hazırım. Ancak 
şunu da söylmek isterim ki, Bakanlık istemezse 
bizim Bakanlığa teklif edecek 'bir şeyimiz de 
yoktur. 

Radyo hakkında şu âna kadar söylenenlere, 
Sayın Ege'nin söylediklerine ilâve edecek bir 
şeyimiz yok. Yalnız yine özür dilerim, Orta -
Doğu seyahatimin verdiği intiba ile birkaç ke
lime ilâve etmek istiyorum. Buradaki gündem 
dışı konuşmamda arz etmeye çalışmıştım; Orta -
Doğuda aleyhimizde muazzam bir propaganda 
var ve bu propaganda radyo ile yapılıyor, de
miştim. Çünkü o memleketlerde okuma - yazma 
nisbeti >az, gazeteler bize nazaran dahi çok geri, 
ama- her Arap'm elinde bir transistorlu radyo 
var. Propaganda merkezlerinden yayılan her 
şey çadırlara kadar giriyor. Sanıyorum bu si
lâha aynı cins silâhla, mukabele etmek mecburi
yetindeyiz. Radyo mevzuunda buna temas et
mekte fayda vardır. Ama bizim radyomuz bu 
işe müessir olacak durumda değil. 

Gittiğimiz memleketlerde evvelâ gaflet ettik, 
Türkiye radyolarını dinliyor musunuz diye sor
duk. Hangi saatlerde dediler, biz de şaşırdık. 
Sonradan, zaten çok zor duyulduğunu öğrenin
ce bu suali sormaktan vazgeçtik. Ama hangi 
saatlerde, hangi dalga üzerinden sualine muha-
tabolrnanın ıstırabı içindeyim arkadaşlar. Ora
da her radyo ve her Devlet kendi radyosunun 
saatlerini ilân ediyor. Beyrut'ta bir yabancı ga
zeteci bana dedi ki; «Siz de bu yola sapsanız.» 
Bunun iki faydası var. Bu kürsüden söylemek 
biraz zor ama, söyliyeceğim. Radyo ile ilân yapın 
ama bilhassa sık sık gazetelere bu ilânı verin, 
dedi. Ve dedi, bizim radyomuz şu saatlerde, şu 
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varlak olduğuna inanan Macellan da bu iddia
larla devriâlem seyahati yapmıştır. 

XVII nci yüzyılında dünyanın hayranlıkla 
andığı ve (Hacı Kalfa) dedikleri tarih ve coğ
rafya bilgini Kâtip Çelebinin yazdığı Osmanlı 
ülkelerinin ilk sistemi coğrafyacı diye adlandır
dıkları Cihannümayı seyahat azmi ile yazmış
tır. 

Kc::a XVII nci yüzyılında Osmanlı impara
torluğu hudutları içinde bulunan geniş ülkeleri 
hemra boydan boya do1 aşmış, Suriye, Irak, Mi
si:*, Kırım, Balkanlar, Macaristan, Anadolu ve 
H'caz bölgeleri ile Almanya, Felemenk, İsveç, 
Lcılıhtan ve Rusya gibi memleketleri de gez:p gö
ren Evliya Çelebi seyahat hatıralarını (Evliya 
Çolnbi Seyahatnamesi) adlı büyük eserde topla
mıştır. 

Gö'Hilüvor ki, eskiden seyahati, bir yeri bir 
kıtayı keşfetmek, görmek için anenk, idealist, fe-
dardır ilim adamları binıbir müşkilâtla yapmışlar
dır. 
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dillerde, şu dalga üzerinden neşriyat yapıyor di
ye her gün verin. Sonra, ilânın değeri 10 dolarsa 
siz karşılığında 50 dolar verin, dedi. O tarafı 
fceni ilgilendirmez 'ama, radyomuzun saatlerini 
yaymak ve onu dinlenobilir hale getirmenin lâ
zım olduğu kanaatindeyim. 

Sözlerimi geçen yılki bütçe müzakerelerinde-
ki temennilerle bitireceğim. Her şeye rağmen 
ağır da olsa, başladıkları yolda Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının Turizm Bakanlığı olarak he
deflerine ulaşacakları kanaat ve imanı içerisin
deyim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Mebrure Aksoley. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEBRURE AK
SOLEY (İstanbul) — Sayın Başkan ve sena
törler, Sayın Bakan ve mesai arkadaşları; 

Î9G5 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanağı Büt
çesi üzer'nde C.H.P. Senato Grupunun görüş ve 
temennilerini açıklamaya çalışacağım. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının ekonomi
mizde oynadığı rol Hükümetimizin bu dâvaya 
verdiği öneım ve öncelikten evvel biraz turizm 
anlamı ve dünyaca verilen değeri üzerinde dur
mak isterim. 

Malûmunuz olduğu veçhile, turist bir mem
leketten diğer memlekete geçici bir zaman kal
mak ve ticaret kastı olmamak üzere seyahat eden 
kimsedir. 

Bu kimseler, memleket görmek, tarihî, arkeo-
loj'k anıt ve eserler üzerinde ilmî incelemeler 
yapmak, gideceği memleketin denizinden, kumun
dan, güneşinden tabiat güzelliklerinden madenî 
ve şifalı sularından faydalanmak ve tedavi edil
mek, dinlenmek, eğlenmek memleket ve insanla
rın yaşayışlarını, geleneklerini görmek ve fikir 
edinmek gibi bir amaçla bir memleketten diğer 
bir memlekete giderler. 

İnsanlardaki bu temayül ve arzu dünyaya gel
diklerinden beri mevcuttur. Bu arzu ve ideale 
kavuşmak iç'n binbir müşkilâta, fedakârlığa kat
lanan bilginler, gemiciler ve yazarlar malûmdur. 

Meselâ XV nci yüzyılda Kristof Kolomb dün
yanın yuvarlak olduğunu hep batıya gidilirse 
doğuya varılacağına inanmış ve bunu seyahatiyle 
ispat ve Amerika'yı da bu seyahati esnasında 
keşfetmiştir. Kristof Kolomb gibi dünyanın yu-

Bugün ilim ve fende ilerleme sayesinde ulaş
tırma vasıtalarında da hamiler yapılmış ve bu
h a r a bu son günlerde füze devri açılmasiyle ka
ra, hava ve doniz yollarında işliyen motorlu araç
ların günden gane çoğalması, senelerce ve ay
larca ulaşılamıyan yerlere pek kısa zamanda va
rılmalının sağlanması, insanlardaki bir memle
ketten diğer bir memlekete, kıtalara gitmek gör
mek temayülü de, mütenasiben artmıştır. Bu su
retle milletlerin birbirlerini daiha yakînen gör
melerine, tanımalarına imkânlar hâsıl olmuş, sos
yal hareketlere yol açılmıştır. 

Bu geziler ekonomik sahada da gelişmelere ve
sile olmuştur. Bilhassa İsviçre dar arazi içinde 
geçim çabası dolayısiyle bütçesinin düzenlenme
linde ve dengesinde belli başlı gelir kaynağını 
turizm sanayiine ayırmış ve çalışmaları iyi mu
vaffak olmuştur. 

Komşumuz Yunanistan İkinci Dünya Harbin
den evvel 1938 yılında memleketlerini ziyaret 
elen 40 bin turistten 6 700 dolar gelir sağlamış
tır. 

1945 ilâ 1950 yılları arasındaki buhranlı dev
relerde duraklamadan sonra Yunan Hükümeti 
turizme gerekli önemi vermiş ve turist sayısı 
yıldan yıla yükselmek suretiyle 1962 yılında 106 
milyon 41- bin 649 dolar gelir sağlamışlardır. El
de edilen istatistik! bilgiye göre başka memle-
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ketlerle karşılaştırıldığında 1961 senesi boyunca I 
Yunanistan'a 500 bin, Yugoslavya'ya 1 milyon 
199 bin, İsviçre'ye 4 milyon 949 bin, Avusturya'
ya 4 milyon 993 bin İspanya'ya 7 milyon 455 bin 
ve İtalya'ya 18 milyon 935 bin turist geldiği tes-
bit edilmiştir. 

Turizm endüstrisini kurmuş olan memleket
ler gelirlerini artırmak için propagandalar ve 
tedbirler aramaktadırlar. Ezcümle konaklama te- I 
«islerinden; halk tipi yerler, döşeli oda ve apart- I 
manlar, turistlerin bütün zevklerini tatmin ede- I 
bilecek eğlence ve sair yerlerle, su şehirlerinde 
sıcak ve madenî su kaynakları ve hamam merkez- I 
leri, diğer tarihî ve arkeolojik ve tabiat güzelliği 
olan yerlerle yat servisleri deniz seferleri, feri
botlar, festivaller, turlar tertipleri üzerinde dur- I 
muşlar ve çok mühim görülen işletmecilik için I 
de personel eğitimini sağlamak üzere muhtelif 
dereceli okullar ve kurslar açmışlar ve burslar 
tanımışlardır. I 

Dünya memleketleri zamanımızın görülmiyen 
ihracatı olarak anılan turizmin, esaslı bir gelir 
kaynağı olduğunu yıllarca evvel anlamış ve ona 
göre teşkilâtlı, programlı olarak Hükümet ve mil
letçe çalışmalarına hız vermişlerdir. 

Sayın senatörler, bizde turizm ilk defa mem
leketimizde 22.5.1953 tarihinde yürürlüğe giren 
6086 sayılı (Turizm endüstrisini teşvik Kanunu) 
çıkarılmıştır. Fakat yıllarca bu konuya maalesef 
gereken önem verilmemiştir. Tedbirler ve çareler 
aranmamış ve istenilen neticeye ulaşmak değil, I 
hattâ yaklaşmak dahi mümkün olamamıştır. 

Devletlerin millî ekonomisinde en esaslı gelir 
kaynağı olan turizme gereken önem verilmiş ol
duğunu dikkate alan Hükümetimiz de bu önemli 
konuyu ele almış, Devlet kalkınma plânında tu
rizme geniş yer verilmiştir. 

2 Temmuz 1963 tarih ve 265 sayılı Kanunla 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adı ile bir bakan
lık kurularak çalışmalara başlamıştır. 

Bu Bakanlığın kısa zamanda iç ve dışta yap
tığı ve yapmakta bulunduğu propaganda faali
yetleri ile memleketimizin bir turistik cazibe I 
diyarı olduğunu anlamış bulunan dış memleket
lerdeki özel ve tüzel kişilerden; turistik tesisler 
kurmak, işletmek ve turlar tertibetmek üzere mü
racaatların çoğaldığını memnuniyetle müşahede 
etmekteyiz. 
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I 1964 yılında bütün resmî sektörle koordine 

çalışmalar yapan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
I 1965 turizm sezonu hazırlıkları için 1965 Nisa

nına kadar alınması gereken âcil tedbirleri 74 
sayfadan ibaret bir kitapta tesbit ettiği ve tu-
•rami engelliyen mevzuatın kaldırılmasına hız 
verildiği de memnuniyetle müşahede edilmekte
dir. 

I Sayın arkadaşlarım, Kıbrıs olaylarının orta-
I ya çıkması üzerine Kıbrıs'taki Türklerin çiğne

nen haklarını bütün dünyaya duyurmak için 
yayın, filim ve sair yönlerden gerekli propagan-

I dayı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı muvaffak şe
kilde sağlamıştır. Bu konuda 30 000 fotoğraf çe-

I kilmiş içte ve dışta dağıtılmıştır. 
Bakanlığın bu uğurda devam eden koordine 

çalışmalarını C.H.P. Cfrupu iftiharla karşılamak
tadır. 

Sayın senatörler bugün için Türkiye'nin ya
bancı memleketlere arz edebileceği hizmet ve 

I maddelerin başında turizm gelmektedir. Türkiye 
I tediye 'bilançosun daki açığı gidermek için büyük 
I ümidimiz turizmin gelişmesidir. Turizmi geliş-
I tirmek için bütün tabiî ve tarihî kaynaklara sa

hip cennet bir vatanımız vardır. 

I Sadece turistin ihtiyaçlarını tam mânasiyle 
I karşılıyacak tesis ve personel henüz daha yeteri 

kadar gelişmemiştir. Uzun zaman memleketimizi 
I tanımaya tanıtmaya da, değeri kadar önem veril

memiştir. Meselâ, yabancı memleketlere gittiği-
I miz zaman onları, evvelâ Türk olduğumuzu inan-
I dırmakta güçlük çekeriz. Üzerimizdeki elbiseler-
I le geldiğimizi söylediğimiz zaman hayretler için

de kaldıklarını görürüz. Elan Türk kadınını pe-
I celi, çarşaflı; Türk aile müessesesini de haremli 

olarak tanıtmaktadırlar. Genç Bakanımızın ve 
değerli mesai arkadaşlarının kaybettiğimiz yıl-

I lan tosa zamanda telâfi edeceklerinden eminiz. 
I Sayın senatörler, Turizm ve Tanıtma Bakan-
I lığının 400 tane tedbir tesbit ettiğini bunların 
I tahakkuku için ilgili teşkilâta bildirdiğini büyük 
I memnuniyetle karşılarız. Ve bu tedbirlerin kısa za-
I manda yerine getirilmesini temenni ederiz. Gru-
I pumuzca radyonun tarafsızlığına da işaret etme-
I yi bir vazife biliriz. 

I Televizyon çalışmalarına ve kuvveden fiile 
I çıkarılmasına önem verilmesi arzusundayız. 
i Şu hususa da işaret ederek sözlerime son ver-
I mek istiyorum. Memleketimizde turizmin geliş-
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mesi, sadece Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
gayretiyle mümkün olmayıp alâkalı bakanlıkların 
ve topyekûn Türk Milletinin göstereceği ciddî il
giye bağlıdır. 

Memleketimizin refaha, saadete kavuşması ve 
kalkınma için bu ilginin gösterilmesi bir millî 
borçtur. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1965 yılı icra
atında muvaffak olma imtihanını geçirecektir. 
Başarılar dilerim. 

Sayın senatörler, 1965 yılı Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki düşünce ve te
mennilerimizi arz etmiş bulunuyoruz. Cumhuri
yet Halk Partisi Senato Grupu ve şahsım adına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin aziz 
ulusumuza hayırlı olmasını diliyerek Yüce Sena
toyu saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y.T. Partisi Topluluğu adına 
Sayın Kangal. 

Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA HASAN 
KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. U.) — Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri 
leri, 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bütçesini 
huzurunuzda tetkik ederken mazisi pek derin ol-
mıyan bu vekâletten insan üstü gayretler bek
lemek zorundayız. Bu vekâleti iki bakımdan tet
kik edeceğiz. Bir turizm mevzuu yahut turizm 
sanayii diğeri ise Türkiye'mizi tanınması bakı
mımdan millî bir vazife gören müessese olarak 
mütalâa edeceğiz. Birinde maddi varlıklarımızı 
kuvvetlendirmek memleketin nıuhtacolduğu ik
tisadi 'kaynaklar vücuda getirmek diğerinde ise 
bütün bir Türk Ulusunun Dünyaca tanınması
na hizmet etmek. Her iki bakımdan uhdesinde 
büyük yükler tahmil ettiğimiz vekâleti mezküre 
bütün mevcudiyetimizle yardım etmek elbette-
•ki, millî bir borçtur. Çünkü bugün birçok 'maddi 
yokluklar içinde insan üstü gayretlerle çırpman 
bu vekâletin dâvası topyekûn millî bir dâva 
olarak önümüzde durmaktadır. Bu dâva muay
yen bir zümrenin muayyen bir kadronun yükle-
nenıiyecvoği kadar ağır şartları bakımından mu
ayyen 'bir kadro ve zümreye terk edilecek bir 
hizmet değildir. (O da insan olarak bu toprağın 
evlâdı olarak hepimizin vazife ve bu vazifede 
hizmetin şeref hissesi olması lâzımdır Ancak 
bu hizmetin rehberi ve bu hizmetlerin öncüleri 
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elbette bu vekâlet kadrosu ile bu vekâletin ba
şında bulunanlara mevdudur. 

Bugünkü yaşayışımız içinde yar ağyara kar
şı yılların aleyhteki propagandalarına millî 
asarımızla cevap vererek bugün gibi dünde me
deniyet alemindeki hizmet ve yerimizi müces
sem sanat eserlerimizle âlem önüne sermek 
mecburiyetindeyiz. Asırlar boyunca Türkler'e 
âdi bir iftira ile barbar gözü ile bakan ve siya
si emelleriyle şeref dolu tarihimizi silmeye gay
ret sarf edenler 20 nci Asrın içinde Kıbrıs dâ
vası gibi haklı bir dâvamızda dahi bu sakîm if
tirayı ortaya atanlara milletçe turizm sahasın
daki gayretlerimizle cevap verme imkânını bu
labileceğiz. Turizm dâvasının bizce en büyük, 
muvaffak olursak eseri dünyanın meçhulü olan 
Türk medeniyet ve asarını cihana tanıtarak 
medeniyet âleminde haklı yerimizin sahibi ol
ma bakımından rolü pekçok olacaktır. Bunun 
yanında temin edeceğimiz maddi kazançlar da 
kalkınma çabalarımız arasında ayrıca bir kâr 
olcaktır. Bu büyük dâva için geçen sene bütçe 
tenkidimizde ifade ettiğimiz gibi topyekûn mil
letçe seferber olmak lâzımdır. Köydeki çoban
dan başlıyarak muhtar, âza, öğretmen, nüfus 
memuru, vali, kaymakam, askerden generale, 
bakkaldan tüccara kadar hepimiz vazifeli ol
mamız icabetmektedir. 

Elbette ki, bu hizmetleri yaparken bunları 
tanzim bu vekâlete düşen bir vazifedir. Şu 
hale göre herşeyden evvel Maarif Vekâleti ile 
mutabakata vararak bir turizm eğitimi yoluna 
girmekte fayda görmekteyiz. Bununla her mm-
takada o mıntaka çocuklarına mmtakanın tu
rizm dâvası haıkkında bilgi verilmeli millî asa
rımız tanınmalı geçmiş medeniyetlerin eserlerinin 
korunması ve ehemmiyeti öğretilmeli, bunlar millî 
birer servet olarak genç nesillere öğretilerek im
hasının önüne geçilmeli, turistin memlekete sağ-
lıyaeağı maddi ve mânevi faydaları hakkında 
bilgi verilmelidir. Türkiye Turizm mevzuunda 
işlemeye çok müsait bir memlekettir. Asırlardır 
meşhur olan Türk misafirperverliği turizm için 
bulunmaz bir zemindir. Bu zemin ancak işlemeye 
muhtaç bir hale geldiğinde ifade etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Dış memleketlerde turizmi teşvik için göste
rilen gayretler korkunç bir bir ilerleme kaydet
mektedir. 20 nci Acırda nasıl foir petrol müca-
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delesi korkunç rekabetlerle yaşıyorsa bugün I 
petrol kadar bir turizm mücadelesi başlamıştır. 
Tabiatın özenerek yarattığı Türkiye'nin tabiî 
zenginliklerine sahibolamıyan rakiplerimiz aley
himizde her türlü g'.yrimcşru rekabet yollarını 
terhibetmektedirler. Bilhassa Yunanistan bu 
mevzuda aleyhimize çok çirkin propagandaları 
yapmaktan geri kalmamaktadır. Ve buna muka
bil çok güzel organize ettiği bir teşkilâtı ile 
turizm:]en büyük faydalar sağlamaktadır. Hat
tâ ve hattâ geliştirdiği bu sanayi ile diğer sa
nayi mamulleriylo ziraat mahsullerine kolayca 
müşteri bulmaktadır. Tütün mevzuunda bizimle 
hayat memat mücadelesi yapan Yunanistan 
Amerika'nın tütün alımlarına turistik yerlerin
den istifade ile büyük satışlar yapmakta Yu 
narı Kiralı bizzat tütün alınlarını turizm sana
yiinin bir kolu olan deniz filikalariyle onları mi
safir ederek bu mevzuda da bizimle mücadele
de muvaffak olmaktadır. Komşumuz israil tu
rizm mevzuunda esefle söyliyelim ki, bir çöl 
içinde suni güzellik yaratarak bizimle rekabet
tedir. Her yolu ariyan ve bulmakta mahir olan 
komşularımızdan İsrail kadınlarının za'fmdan 
istifadeyi de düşünerek bugün İsrail'de en lüks 
kürk mantoları ithal edip maliyetten daha ucu
za satarak turizmi teşvik yollarına başvurmak
tadır. Elimize geçen İsrail broşürlerinde gör
düğümüz baş döndürücü propagandalar bu sa
nayiin ehemmiyetini bize göstermektedir. Kıb
rıs dâvası dolayısiyle bizim bu sene dış memle
ketlere yolladığımız iyiniyet heyetlerini İsrail 
1963 yılında turizm elçileri olarak dış meınle-
•ketlere yollamış ve yalnız Lâtin Amerika'da 
2 000 den fazla turiam acentasmı ziyaret ettir
miştir. Bu heyetlerin tarzı tertibi ve secilisin
deki ihtimam dikkat nazarından kaçmıyacak 
kadar dikkatli hazırlanmıştır. Ve beş yıllık bir 
gayret sonunda tabiatın hasis davrandığı İsra
il'le turizm sanayii 1963 yılında 54 milyon do
lar sağlamıştır. 

İsrail bu sanayiini kurarken lüksü hir ke
nara iterek otellerinde ve turistik yerlerinde 
mütevazi bütçelerin kolayca ağırlanmasına im
kân vermiş bulunmaktadır. Ve yine turistleri 
celbedebilmek için Negev çölünde ve civarında 
ağaçlandırılmış bir bölge inşa ederek orada 
vahşi hayvanların ve kuşların kolayca gezebi
leceği bir park kurmak kararındadır. Turistle- | 
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ri memleketlerinden alarak doğruca İsrail'e ge
tirmek için yeni yeni feribotlar ısmarlamak su
retiyle turistleri İtalya , Yunanistan ve Türki
ye'den geçirerek İsrail'e celp yollarına tevessül 
etmekte, dolayısiyle turistin bırakacağı bütün 
dövizleri kendi gemisi içinde ve memleketinde 
harcatma yollarına tevessül etmektedir. Bugün 
Türkiye ve bahusus İstanbul, Bergama, İzmir'e 
gelen turistler Türkiye'ye ancak çok cüzi bir 
döviz bırakmaktadır. Turist gemide yatmakta 
gemide yemekte ancak turizm şirketlerinin ki
raladıkları otobüslere birkaç kuruş ödemekte
dir. 

Geçen yıl Gümrük ve İnhisarlar bütçesinin 
tetkikinde (Bugün için artık bu müessese dış 
piyasadan iç piyasaya gelecek veya içerden dı
şarıya çıkacak malların kapı ağzı bekçiliği ya
pan memurlardan değil millî bir ekonomi hali
ne gelen turizm mevzuunda büyük vazifeler dü
şen bir müessese haline gelmektedir.) demiş ve 
(Turist kolaylık ve rahatlık istiyen bir kimse
dir keyfi için yaptığı seyahatte gümrük mev
zuatının çerçevesinde rahat geçirmek ister.) 
demiş ve (turistlere karşı daha müsamahakâr 
davranılmasmı) tavsiye etmiştir. Bugün elimi
ze geçen dergilerden öğrendiğimize göre İsra
il Turizm Genel Müdürlüğü, İsrail Gümrük ve 
Tekel Müdürlüğü ile müştereken aldığı bir ka
rar gereğince bundan böyle turistlerin geçtiği 
bütün gümrük merkezlerinde Hostesler çalış
tırılmaktadır. Bu ho3tesler gümrük muayenesi 
işleriyle meşgul olmıyacaklar sadece turistler 
arasında dolaşarak müşküllerini halledecekler
dir. Bunlara hususi bir forma giydirerek turis
tin dikkati nazarlarını üzerlerine çekmek gibi 
gayretten geri kalmamayı düşünmüşlerdir Tu
ristlere bütün bu kolaylıkları gösterir'ken bu 
arada muhtelif memleketlerden film şirketleri
ni ve gazetecileri davet ederek reklâmlarını yap
tırmaktadırlar. B'r sene içinde İsrail'e (233) ya
bancı. gazeteci ve filim ve televizyon grupu celb-
ol un muştur. İsrail bu arada sık sık kongreler 
akdederek 'dolayısiyle bir yığın ziyaretçiye mem
leketlerine celp kararı içindedir. Önümüzdeki 
sene İsrail'de 22 kongre toplanacak ve 15 000 
delege İsrail'e gelerek bu yolda döviz sağlan
ması yolları bulunmaktadır. 

Turizm bakımından İspanya ile Türkiye he
men hemen aynı coğrafi şartlara, sahip iki mem-
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lekettir. ispanya'nın turizmden sağladığı gelir 
ilo Türkiye'nin sağladığı gelir mukayese 'kabul 
etmiyecek kadar barizdir. Bu itibarla turizm 
mevzuunda yakın komşumuz İsrail ile aynı coğ
rafi şartları haiz ispanya'nın turizm politika
sının çok yakından izlenmesi turizm dâvamız 
bakımından bir zarurettir. Geçen sene bu vekâ
letin bütçesini tenkid ederken müzelerin turizm 
sanayiindeki rolünü tebarüz ettirmiş ve turizm 
vekâletinin bu müesseselerle alâkasını tavsiye 
etmiştik. Müzelerimiz birkaç hamiyetli vatan
perver idarecinin elinde kalmıştır. Devletten 
lâyık olduğu alâkayı görmemektedir. Bunlara 
yapılacak yatırımlar mübalâğalı bir beyan ol
mazsa Ereğli Demir Çelik Fabrikalarına yapı
lan yatırımlar kadar ehemmiyetlidir. Müzele
rimizin bir kısmı Maarif Vekâletinin elinde bir 
kısmı Millî Müdafaa Vekâletinin uhdesindedir. 
Her gün basında bu mevzuda acı acı neşriyatla 
karşı karşıyayız. Askerî müzemiz hakkında ya
pılan neşriyat üzerine sırf bu maksatla İstan
bul'a kadar giderek müzeyi gezdim 'müze mü
dürü olan hir Albay insanüstü bir gayret için
de çalışmaktadır. Ve kendi samimî itirafına gö
re (Ben askerim müzeci değilim ama biz asker
ler verilen vazifeyi yaparız ben de bu alışkan
lıkla bu vazifeyi bütün gayretim içinde yapma
ya çalışıyorum.) demekte ve cidden büyük bir 
gayret ve hüsnüniyetle çalışmaktadır. Bina 
e^ki Harbiye Mektebinin arkasında çatısı ahşap 
bir yerdir. Hemen arkasında tamamen 
ahşap eski Harbiye Mektebi vardır. Ufak bir 
ihmal, bir yangın vukuunda tarih boyunca 
hamiyetli insanların büyük bir titizlikle biri'k-
tird'ği mefahirimiz yok olabilir. Personeli or
du mensubu olan 'bu müessese ancak ordunun 
yardımiyle ayakta durabilmektedir. Tarih bo
yunca ser hadlerde zafer nağmelerini kulak
lara dolduran mehter takımı lâyık olduğu alâ
kayı bulamamaktadır. Millî kisveleri giyilemi-
yecek kadar eskidir. Yazın bu elbiseler içinde 
iklim, şartları içinde bunalmaktadırlar, yazlık 
elbiseleri yoktur. Aldıkları ücretler mahalle 
bekçilerinin aldıklarından üstün değildir 

Kanunilerin, Yavuzların, Fâtihlerin ordu
sunun bu müzikasma alâkasızlık tarihe hürmet
sizlik olur. Millî merasimlerde dış memleketler
de bizi temsil eden Mehter Takımına Millî Mü
dafaa Vekâleti kadar turizm Bakanlığı da. alâ
ka göstermeli bütçesinde yardım çarelerini ara- . 
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malıdır. Ve mutlak ve muhakkak müzelerin bir 
elde toplanması ve bunları turizm sanayiinin 
bir işletmesi haline 'konulması gayretinde bu
lunmak vazifesi her müesseseden evvel turizm 
Bakanlığına düşer bir vazifedir. Hükümet nez-
dindc Sayın Turizm Bakanının teşebbüse geç
mesini bir yıl sonra tekrarlamayı bir vazife bi
liriz. Eski eserlere alâka da Turizm Bakanlığı
na düşen bir vazifedir. Bir vazifesi de (Tanıt
ma) olan bu Bakanlık Türkiye'yi ve Türk Mil
letini eski medeniyet eserleriyle tanıtacağjna 
göre bunlarla alâkalı vazifesi cümlesindendir. 
Turist Türkiye'ye gönlünü eğlendirmek için 
gelecek, Türkiye'de tabiatından istifade için 
gelecek ve fakat birçok turist de tarihî yerleri 
görmek için gelecektir. Gelen turiste işte ced
dimiz Türklerin eserlerinden şu gördüğün Pat
rona Hamamıdır, siyasi tarih bakımından bir 
kıymeti olmakla beraber Fransa Kiralının vü
cuduma vaftiz suyundan başka su değmemiştir 
diye iftihar ettiği tarihlerde Türkler bu hama
mı inşa etmişlerdi diye göstereceğiz, bu bina bu
gün yüzümüzü ağartacak yerde bize hicap ve
recek kadar çirkin bir manzara, göstermektedir. 
Bayazıt'taki Sımkeşhane yürekler acısıdır, tu
riste bunu mu göstereceğiz? Osmanlı Türkle

rinin bugün elde kalmış ve günden güne hara-
bolan yegâne sivil ikametgâhı olan makbul ve 
maktul ibrahim Paşa konağı korkunç bir ih
mal neticesinde kelimenin hakiki mânasiyle 
mezbelelik halindedir. Ayasofya, Sultanahmet'i 
gezen turistler buraya da uğramaktadırlar. Bu
rası ile meşgul olan kimse yoktur. Bir kısmında 
adliye evraklarını muhafaza etmekte diğer kı
sımları hanei berduş, serserilerin ilticagâhı 
halinde rezalet yuvası halindedir. Bunu resto
re ederek hattâ müze haline koymak lâzımdır. 

Anadolu'da Selçuk Türklerinden kalan 
Kümbetler Hazine hülyalariyle şurası burası 
sökülerek tahribolunmaktadır. istanbul'da ca
milerin kurşunları sütun başlarında bulunan 
prinç halkalar, çeşmelerin taşlarını tutan de
mirlerin iltisak noktalarında kurşunları çalmak 
için mermerler, nadide prinç parmaklıklar ça
lınmakta bunlara sahip çıkan olmamaktadır. 
Ceza Kanununda bir tadilât yapılarak eski 
eserlere vâki tecavüzlerin cezalarının artırıl
ması yolunda Hükümetten teşebbüse geçmesi
ne zaruret vardır. Yine tekrarlıyacağım Nadi-
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de Türk halıları Türk ve islâm eserleri müze
sinin rutubetli bodrumlarında cürüm ektedir, 
Kıymetleri paha biçilmiyen bu «serler Turizm 
sanayiimizin bir şubesidir. Alâkasızlık içinde
dir. 

Turizm Sanayiinin teknik elemanı rehber
lerdir. Türkiye'de turizm bilgisi ile mücehhez 
rehber yetiştirilmesi rehberlere umumi kültür 
vermek ve onları yetiştirmek vazifesi bu vekâ
lete düşen bir ödevdir. Hattâ garson yetiştir
mekte bu vekâletin alâkadar olacağı işler ara
sındadır. Uzun müddet Osmanlı İmparatorlu
ğunun birer vilâyeti olan Arap âlemi pahitol-
leri olan İstanbul şehrinin meftunudurlar. Bu 
şehrin hasretini çekmektedirler. Din birliği ba
kımından 'bir yakınlık ve İstanbul şehrinin ca
mileri ve havası bakımından burayı tanırlar, 
Bu memleketlerde 'kesif bir propaganda ile 
hunlan İstanbul'a çekmek mümkündür kanaa
tindeyim. Yeni teşekkül eden İslâm Devletleri 
nczdinde bir an evvel propagandaya geçilerek 
turizm mevzuunda fayda sağlaması şayanı tav
siyedir. Boğaıziçinde bulunan Çubukluda Hidiv 
köşkü tamir edilerek tarihî yalılar satınalına-
rak muhafaza edilmeli ve turizm işlerinde kul
lanılmalıdır. Büyük lüks otellerden ziyade ucuz 
otel inşaatı yoluna gidilmeli turisti soyan mü
esseselerle ciddî bir mücadeleye girmeli hattâ 
turizm polisi kurmak yollarını aramalıdır. 

Bu arada geç kaldığına inandığımız (Turis
tik bölgeler kanunu) bir an evvel çıkarılmalı
dır. 

Hediyelik eşya : 
Gereken ihtimam sarf edilirse hediyelik eş

yadan büyük faydalar sağlanabilir. Bilhassa 
Amerikalılar bu nevi eşyaya çok düşkün insan
lardır. Ancak Konya'nın kaşığı ile kapalı çarşı 
da turistlere yutturulan bakır çanaklar bize ge
reken faydayı sağlamaz. Bir an evvel güzel sa
natlar akademisi ile olgunlaşma enstitüsü ve 
Akşam Kız Enstitüsünün değerli hocaları bu 
hususta bilgi sahibi olanlarla bir toplantı yapı
larak bu sanayiin kurulmasına gayret sarf et
mek lâzımdır. 

Bu arada gerek İstanbul'da ve gerekse Tür
kiye'nin muhtelif yerlerinde mevcut hususi tu
rizm şirketleri ile sık sık temasa geçilerek hu
susi sektörün tavsiye ve temennilerini nazara al-
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makta fayda vardır. Her ilmin bir kitabı var
dır. Fakat ticaretin kitabı yoktur. Bu menfa
at tecrübe ile elde olunur. Bu itibarla Turizm 
Bakanlığının muhterem idarecileri basiretli bir 
tüccar gibi hareket ederken tüccarın tecrübe
sinden istifade etmeye mecburdurlar. Buna kar
şı müstağni olmak af kabul etmez bir hata olur. 

Dış memleketlerdeki bütün memullarımız 
turizm mevzuu ile alâkayı bir iborç bilmelidir. 
Dış memleketlerdeki işçilerimize turizm dâva
mız broşürlerle, radyo vasıtasiyle ve her türlü 
vasıta ile öğretilerek onların vücutlarından is
tifade edilmelidir. Türkiye'nin güzel manzara
ları eski eserleri havi resimleri yollanmalı, çalış
tıkları yerlere, evlerine asmaları tavsiye olun
malıdır. Bilhassa dış memleketlerde tahsilde bu
lunan talebelerimiz turizm /mevzuunda vazife-
lendirilmelidir. Geçen sene 9 . 2 . 1964 Pazar 
günü bu kürsüden yaptığımız temenni ve tavsi
yeler bugün hâlâ tazeliğini aradan bir yıl geç
miş olmasına rağmen günlük aktüalitesini ma
alesef muhafaza etmektedir. 29 . 2 . 1965 günlü 
bu görüşlerimiz o günkü mütalâamıza bir ek
ten başka bir şey değildir. 

Yeni bütçenin Türk Milletine hayırlı olma
sını Yeni Türkiye Partisi namına temenni ede
rim, saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi topluluğu adına Sayın Hazım Dağlı. 

C. K. M. P. TOPLULUĞU ADINA HAZIM 
DAĞLI (Çankırı) — Muhterem arkadaşlar, ge
rek Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşımın, gerekse 
Sadi Koçaş arkadaşımızın ve diğer arkadaşları
mızın söyledikleri kısımlar üzerinde fikir beyan 
etmiyeceğim- Onların beyanlarını aynı şekilde ka
bul ve temennilerine tamamen iştirak ettiğimizi 
arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan iki sene evvel 
aynı konu üzerindeki konuşmamda turizm konu
sunun memleketin hayati meselelerinden olduğu
nu ve Türkiye'nin kalkınmasında büyük rol oynı-
yacağını misallerle arz, etmiştim ve demiştim ki, 
harbden sonra yıkılan, ticaretini kaybeden, bir
çok fabrikalarını felce uğratan Almanya'nın harb 
sonrası kalkınmasının nasıl muvaffak olacağı hak
kında ekonomistlerin düşüncelerini arz etmiş ve 
Marşal yardımından yapılan 600, 700 milyon do
larlık paranın sırf Amerikan sanayiine rekabet 
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edemiyeceği için, o hale gelebilmesi için ancak 
turizmle muvaffak olacağını ve bu sahada yatı
rımlar yapılmasını muvafık bulmuşlar ve bu su
retle Almanya sanayii bugünkü hale gelmiş bu
lunuyor. Fransa da aynı şekilde demiştim. Geri 
kalmış memleket olarak da İspanya'nın kalkınma
sından ve Yunanistan'dan bahsetmiştim. Maale
sef o iki sene evvelki görüşlerimizden hâlâ bugün 
Türkiye fazla nasibini almamıştır. Onlar kalkın
dıkları halde biz bu sahada hâlâ yerimizde sayı
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, turizm dâvasını evve
lâ milletçe benimsememiz lâzımdır. Bu hususta 
fazla bir mesai sarf etmemekteyiz. Sayın Sadi Ko-
çaş arkadaşımız, mekteplerde ve orduda bu işin 
yapılması için lâzım gelen tedbirlerin alınmasını 
söylediğim halde, diyor hâlâ yapılmamıştır. Bu 
sene de aynı şeyi söyledi. Ben mekteplerden gay
ri bu işin gayet pratik ve kolay tarafını Yüksek 
Senatoya arz edeceğim. Ellerinde bir radyo var. 
Bugün radyo en mühim talim - terbiye vasıtası
dır. Türkiye'de turizm meselesini hakkiyle anlat
mak için muhakkak bu radyodan istifade etmemiz 
lâzımdır. Eğer Turizm dâvasının esaslarını, bir 
turizm saati tâyin ederek, iyi hazırlamak suretiyle 
10 dakikalık her akşam muntazam halka bildirir-
sek; turizm Türkiye'de yüzde 20, yüzde 30 nis-
betinde halk tarafından benimsenmiş olur. Bilhas
sa bu husus üzerinde İsrarla durulmasını rica edi
yorum. Bir ilk mektep hocası olarak çocuklara mü
temadiyen yaptığımız telkinlerin ne gibi bir tesir 
yapacağını bilmiyorum. Eğer siz her gün turiz
min memlekete faydalarını, turizmin çarelerini, 
turiste nasıl muamele edileceği hakkında radyo 
ile halka bilgi verirseniz her halde birçok şeyler
den daha ziyade memlekete faydalı olmuş olursu
nuz. 

ikinci mesele, turizmi tanıtmak için iyi ni
yet elçilerimiz var arkadaşlar. Avrupa'da, Avru
pa Üniversitelerinde, Amerika'da Amerika Üni
versitelerinde çalışan binlerce arkadaşlarımız var. 
1949 senesinde îndiana Üniversitesinde, her mem
leket talebesi kendi memleketi hakkında konferans 
verdi. îyi bir talebemiz, gayet selis İngilizce, 
Fransızca, Almanca bildiği halde sefarete baş 
vurdu, aman dedi Mısır, Yunanistan, Beyrut, 
İran talebeleri birer film getirdiler, gösteriyor
lar, on beş, yirmi bin talebe var, bize de bir şey 
gönderin. Alâkadar olan olmadı arkadaşlar. Eğer 
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Turizm Bakanlığı memleketimizin turizm sahala
rını, turistik sahalarını iyi tesbit eder, ki gördük; 
bir tane geçen sene burada gördük, gayet güzel 
bir film hazırlanmıştı. Bunlardan kopya yapı
lır, bu Amerika'daki talebe elçilerimize gönderir
sek, memleketimiz yüzde bir nisbetinde olsa dahi 
kalkınmış olur, arkadaşlar. 

Birtakım turistler gelsin diyoruz. Gelir - gel
mez daha adam taksiye biniyor; taksi bir felâket... 
Ne terbiye var, ne para meselesi var. Bunları hal
letmek lâzımdır arkadaşlar. Tayyareden indim, 
bir Amerikalı ile bir şoför konuşuyor, Şişhane'
de terminalden Hiltona götürmek için 15 lira is
tiyor. Değil onlardan, bizden bile istiyorlar. Bu
gün her hangi birimiz bir taksiye binerken kor
karız evvelâ cebimizdeki paraya bakarız. Deriz ki, 
bu adam bizden fazla para ister, ya kavga etmek, 
yahut da istediği parayı vermek mecburiyetinde 
kalırız. Turizm meselesini memlekette tatbik ede
bilmek turistleri memnun edebilmek için evvelâ 
taksilerin bilhassa bir nizama sokulması lâzımdır. 
Eğer bu taksiler bugünkü rayice göre kâfi mik
tarda para kazanamıyorlarsa onu ayarlamaları lâ
zımdır, fakat bir taksi şoförünün arabasının kapı
sını açmasını, turiste iyi muamele etmesinin ve 
hakkı olan paradan fazla almamasının, turistin 
Türkiye'ye gelmesinin birinci şartı olarak kabul 
etmek lâzımdır arkadaşlar. Turizmin Devlet eliy
le olmıyacağı bütün dünyaca bilinmektedir. Yal
nız bilinmediği bizim Türkiye'dedir. 

Bir bankamız vardır. Bu bankamız bâzı tu
ristik otelleri filân işletir, fakat mütemadiyen 
zarar eder. Meselâ İstanbul'un en güzel yerinde 
bulunan Yeniköy'deki otelin, «ğer hesabını vere-
bilirlerse, her sene ne kadar zarar ettikleri aşi
kârdır. Bu müessese hususi şirket tarafından 
büyük kiralarla kiralanmak istendiği halde, banka
ya büyük faydalar temin edilmesi istendiği hal
de her nedense verilmez arkadaşlarım. 

Ancak kendileri yaparlar, kendileri mütema
diyen zarar ederler. Ve bu suretle memleketimi
zin başına belâ olurlar. Bu hususta eski 
Bakanla çok mücadele ettik. Aynı bankanın he
yeti idaresinden dört, beş âza bu bankanın yap
mış olduğu suiistimaller hakkında, gittiği yol
lar hakkında şikâyette bulundukları halde Tu
rizm Bakanlığına, maalesef o şirketin idare he
yeti âzası bu bankaya bir müfettiş getirteme-
miştir arkadaşlar. Birinci Koalisyon zamanında, 
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İkinci Koalisyon zamanında olmuştur, maalesef 
'gelmemiştir. Şimdi ne olmuştur, bilmiyorum. 

Bu banikadan 'bir heyet (bu sene Almanya'ya 
gitmiştir arkadaşlar. Niçin? Sbovkr getirmek, 
ibu Boğazdaki güzel oteli işletmek için. Kimi 
getirir biliyor musunuz? Orada bir îbraihim Yıl
maz mı nedir, bir Türk müzisyeni alırlar, 3 bin 
lira verip getirirler. Yani oraya kadar gitmeye 
hacet yek. Fakat gitmek lâzım ama, onu getir
mek lâzım her nedense. 

Yine bu banka personelleri merkezde çalı
şırlar, bankadan da ek vazife olarak para alır
lar. Bunlarla Vekâlet alâkadar olmaz. Bütün 
halikın şikâyetlerine, gazetelerin şikâyetlerine 
rağmen nedense iş buraya geldi mi her şey du
rur. Ve şimdi ne haldedir 'belli değil. Binaen
aleyh, dünyada hususi sektörün ancak yapaca
ğı işleri bizim memleketimizde Devlet eliyle 
yapıyor. Böyle müesseseler nerede olursa olsun 
zarar ediyor. Onun için Maliye Vekâletinin ya
yınladığı, dövizler 'hakkında bir kararname var. 
Bu kararname ile Türkiye'ye mal getirip, ithal 
edip de fakat bedeli döviz olarak ödenmiyen, 
bloke edilen bir kısım milyonlar var. Maliye 
Bakanlığı bir anlayış göstererek bu paralar, 
Türkiye'deki turizm müesseselerine yatırıldığı 
takdirde Türk parası ile ödeneceğini kaydet
miştir. Fakat bir şart koymuştur. Haricî Ser
maye Kanununa göre yarısını da hariçten ge
tirmesi lâzımdır. Halbuki adamın burada arsası 
vardır, adamın burada milyonları vardır. Adam 
burada zaten 'bir tesis yapmak niyetinde değil
dir. Ama şu parayı kurtarıp işletebilirim diye 
çırpınmaktadır. Ve bir kısım müesseseler gel
miş demişler ki, Maliye Vekâletine, bizim bu 
paraları bırakın biz gelip eşya da getiririz. 
Hayır, Maliye Vekâletinde iki tane ufak me
mur «bu böyle anlaşılmıyor» demişlerdir. Bunu 
Iböyle yapmıyacaksmız. Ya nasıl yapacağız? Siz 
bu 200 lirayı Tüıkiye'de sarf edebilirsiniz, tu
rist getirin. Onlar da ne yapmışlardır? Hemen 
Yunanistan'ın kenarından ve Arap memleketle
rinden 200 liranın 50 lirasını onlara sarf etmiş
lerdir, diğer 150 lirasını ceplerine koyup kaçır
mışlardır. Adam diyor ki; bu daha fazla para 
ediyor. Ama öteki taraftan diyor ki, sen bura
da turistik tesisler yapamazsın. Çünkü yarısı
nı getirmek şartiyle diğer bankalara bu hususta 
rica ettik, anlattık, hak verdiler, Maliye Ba
kanı ile konuşalım, dediler. Maalesef konuşul-
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madı. Yeni Bakanın bu kararname üzerinde 
ısrarla durmasını ve bizim ısrarla ecnebi serma
ye getirmek için ve birtakım müesseseler kur
mak için yapacağımız bütün mücadelelerimizin 
en kolay şekli budur. Bilhassa bunu rica ediyo
rum. 

Yine Türk kanunlarına göre, burada turist
lere açılmak suretiyle bir kumarhane açılması 
kararlaştırılmıştır. Bu kumarhanenin ihale et
mek hakkı, işletmek hakkı Turizm Bakankası-
na verilmiştir. Turizm Bankası, muvaffak olan 
bu büyük banka, her nedense bu hususta büyük 
alâka göstermiş ve Avrupaya heyetler gönder
miş. Orada bir firma ile anlaşmışlardır. Muka
velesi daha tasdik edilmediği halde, bu firma
nın bu işi beceremiyecek kabiliyette olduğu alı
nan haberlerin doğru olmadığı, bunun Alman. 
ya'daki bankalardan ve diğer müesseselerden 
sorulması lâzımgeldiği ikaz edildiği halde, her 
nedense bu yapılmanın ve bunun üzerine ihale 
edilmiştir. E ne oldu? 2 sene oldu hâlâ yok. 
Çünkü banka 2 senedir bu bankadan faiz alı
yor, yahut tazminat alıyor. Meselâ mukaveleye 
göre bankanın 6 ay içinde bu kumarhaneyi kur
maca lâzımgeldiği halde 6 ayda kurmuyor. Kur
madığı takdirde şartı cezaî konmuştur. Ve demiş
lerdir ki, eğer banka 6 ay içinde kurmazsa 300 -
500 bin lira miktarını bilmiyorum yahut 1 mil
yon para verecektir. Bu müessese bunu kurmu
yor, kuramıyor; çünkü kuracak takati yok. 
Ama bu müessesenin bir kazanç tarafı var. 
Beyrut'taki kumarhaneler diyor ki; «Sakın ha, 
Türkiye'de bunu kurmayın, bizim ekmeğimiz 
gider. Biz size buradan biraz para verelim o 
faizleri oraya verin.» Ve nihayet bu 6 ay 1 sene, 
2 sene devam etmek suretiyle maalesef sonra 
bâzı teşebbüsler sayesinde bankayı tehdit filân 
derken nihayet mukavele feshediliyor. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyi esaslı bir su
rette, memleketin bünyesine göre ve yapılabile
cek şekilde mukaveleler tanzim edilmeli ve ona 
g'ire yapılmalıdır. Diğer firmalar müracaat et
miyor. Niçin etmiyor? Şartlar ağır; bankaya 
20 milyon lira verecek. 20 milyon lira verecek 
ama, bankaya bedava vermiyor. Banka o, 20 
milyon lirayı sermaye yapacak o, paranın faizi
ni de vercek, ama 20 sene müddetle mi yahut 
15 sene müddetle mi ondan istiyocek. Sırf bu
nun için banka diğer firmalara bunu vermiyor. 
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Gaye memlekete turist celbetmek, gaye mem
lekete para kazandırmak ise, bunların doğru yol
larını bulmak lâzımdır. 

Radyonun muhtar müessese olduğu Anaya
sada teminat altına alınmıştır ve Anayasa bu 
müesseseyi muhtar hale getirmek için kanun çı
karılmış ve bu müessese muhtar hale gelmiştir. 
İşitiyoruz ki, Hariciye Vekâleti radyo üzerinde 
müessir oluyor, şu konacak, 'bu konacak, hu 
kommıyaeak diye. Millî menfaatlere ait haber
lerin neşrine müdahale değil, çünkü Radyo İda
resi müstakil bir idaredir, o tâyin edebilir, ama 
biz biraz daha ileri gidelim, millî menfaatlere 
ait hususlar üzerinde radyoya böyle tesir olun
sa dahi her hâdise üzerinde radyoya müessir 
olmamalarım, bilhassa Bakanın bu işle alâkadar 
olmasmı rica ediyoruz. Radyo müessesesinin de, 
kendi muhtariyetini temin için bunun, bu hak
larını koruması lâzımdır. Radyo müessesesi de 
bu haklarını korumakla mükelleftir. 

Gene radyodaki haber alma servisinde çalışan 
arkadaşlarımız var. Bunlar klâsik memur zihni
yetiyle hareket ettiriliyor. Halbuki 212 sayılı 
Kanunun hükümlerinden faydalanmaları için 
vekâlet bunları formüle etmelidir. Bunun üze
rinde durulmalıdır. Madem ki, 21.2 sayılı Kanun 
var; kendi memuruna, gazeteci arkadaşlara di
ğer gazeteci arkadaşlara tanınmış olan hakların 
tanıması lâzımdır. 

Gene mikrofon başında sorumluluk taşıyan, 
en güç metinleri halkın anlıyaeağı şekilde oku
maları gereken spikerlerin bugün aldıkları para
lar 500 - 600 liradır Bunların bir kısmından 
memnunuz bir kısmından memnun değiliz. Bun
lardan iyi spiker yetiştirmelerini ve bunları ka
biliyetleriyle buraya getirmelerini bilhassa rica 
ediyoruz. 

Turizm meseleleri hakkında söylenecek çok 
şey var. Arkadaşlar etraflıca söylediler... Bizim 
ricamız, bu hususların genç, Bakan tarafından 
dikkate alınarak memlekete ve millete hayırlı, ba
şarılı işler yapmasıdır. Bu bütçenin millete ha
yırlı olmasını dileriz. Hürmetlerimle... 

(Alkışlar). 
BAŞKAN — Sıraya göre söz alan arkadaşla

rı arz ediyorum. 
Sayın Fethi Tevetoğlu, 
Sayın Sami Küçük, 
Sayın Mehmet Ali Demir, 
Sayın Naci Arı, 
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Sayın Demirdağ, Sayın Ekrem Özden, Sayın 

Hüsnü Dikceligil, Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı, 
Sayın Fethi Alpaslan, Sayın Enver Kök, Sa-
yı<n Alâedd'n Çetin. 

Başkanlık Divanı aldığınız karara göre, on 
dakikalık müddet üzerinde hassasiyetle, vaktin 
ilerlemiş olması sebebiyle duracaktır. Saym Fe!;-
hi Tevetoğlu... Yok. Sayın Sami Küçük. 

SAMİ KÜÇuK (Tabiî Üüe) — Sayın Başkan, 
Bakan ve muhterem arkadaşlarım : 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi dolayı
sıyla birkaç konu üzerinde düşündüklerimi arz 
etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım. 
Turizm, büyük ümitler bağladığımız bir ko

nu olup dış ticaret açığımızı bu sanayi kolunun 
temin edeceği döviz gelirleriyle kapatmayı dü
şündüğümüz bir devrede bulunuyoruz. 

Turistler genel olarak yaz aylarında yurdu
muzu ziyaret etmektedirler. Yaz aylarındaki se
yahat tarihi eski eserleri görmekle beraber Tür
kiye'nin bol güneşli ve altın kumlu kıyılarında 
deniz hasretlerini gidermek için yapılır. 

Durum böyle olunca; acaba, biz turistlerin 
bu isteklerine cevap verecek tedbirleri almakta 
mıyız? Buna evet demek mümkün değil. 

.Bugün Tekirdağ'dan İstanbul'a ve istanbul'
dan İzmit'e kadar olan kıyılar ile Ege'de hemen 
hemen bütün kıyılar, özel kişilerin ellerine geç
miş ve buralarda lebi deryadan itibaren plaj ev
leri ve villaları yapılmış, yapılmakta ve yapıla
caktır. 

Lebi deryadan itibaren özel kişilerin evleri ve 
villalariyle dolmuş kıyılarda turist ve bu arada 
Türk halkının deniz ihtiyacına cevap verecek 
plajlar bulmuş yakın gelecekte mümkük ola mı-
yacak'ır. Bugün, turistlerin denizle ilk karşılaş
tıkları Tekirdağ'dan İstanbul'a kadar olan kıyı 
tamamen, dolmuştur. 

Kıyıların, milyonların deniz ihtiyacını kar
şılama yerine, birkaç bine tahsis edilmesinin hu
kuk ve insan hakları anlayışına uygun olamıya-
cağı aşikârdır. Şu halde bu kıyılar, eğer bu
gün yapılmazsa, gelecekte muhakkak surette ka-
mulaştırılacaktır. Ancak o zamana kadar da bu
gün boş olan sahalarda dolacak, bunların tama
mının kamulaştırılması ise milyarlara varacak 
millî servetin heba olmasına sebebolacaktır 

Henüz zaman vardır. «Zararın neresinden 
dönülürse kârdır.» Atalar sözüne uyulara k kıyı-
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larda, lebi deryadan itibaren belirli bir derinlik
teki sahanın kamulaştırılarak buralarda inşaat 
yapılmasına sureti katiyede mâni olunması için 
gerekli kanunların Meclislere şevkini bilhassa 
istirham ederim. 

Anadolu ajansı : 
Muhterem arkadaşlarım; 
Demokrasilerin kamu oyuna dayanan siyasi 

rejimler olduğu, kamu oyunu yaratmada da ba
sın organlariyle radyoların ve bunların haber 
kaynaklarını teşkil eden ajansların önemi hak
kında fazla söz söylemeyi fuzuli addederim. 

Ajansların ve radyoların aldıkları haberleri 
tarafsız ve objektif bir görüşle yaymasının ve ha
ber kaynaklarını muayyen ve belirli ajanslara 
bağlamıyarak zıt kaynaklardan da beslenmesinin 
önemi büyüktür. 

Eğer Anadolu Ajansı ve radyolarımız bu me
totla hareket etse idi, 1952 de millî bir istiklâl 
hareketi olarak başlıyan Cezayir olaylarını isyan 
ve oradaki millî mücahitleri asi olarak ilân et
mez ve kamu oyunu bu yolda yanlış istikametle
re sevk etmezdi. Hem öyle yanlış bir istikamete 
sevk etmiştir ki; Fransızlar Eviyon'da, hariçte
ki, Cezayir Hükümeti temsilcileriyle mütaki1 Ce
zayir'in kaderini tâyin etmek üzere resmî toplan
tılar yaptığı sırada bile, haberlerini Fransa ve 
Fransa tezini savunan bâzı Batı ajansı kaynakla
rından alan Anodolu Ajansı ve onun haberlerini 
seslendiren radyolarımız, Cezayir millî mücahit
lerine hâlâ asi demekte idi. Bunun neticemi ma
lûm.. Cezayir'de iki sene evvel Büyükelçiliğimizi 
açtığımız halde, müşterek tarihimiz bulunan Ce
zayir milletinin temsilcisini hâlâ aramızda göre
miyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün Afrika'nın ortasında, Kongo'da bir 

facia vereyan etmektedir. Bu faciayı, yıllık büt
çeleri Türkiye bütçesinin 10 misline varan ya
bancı şirketlerin mensuboldukları devletler; asi
lerin meşru idareye isyanı, diğer bir kısım dev
letler ve onların resmî ajansları da Mustafa Ke
mal'in yaydığı gibi, enperyalizme karşı millî bir 
hürmet ve istiklâl mücadelesi telâkki etmektedir
ler. 

Radyolarımız, son günlere kadar haberlerini 
yalnız Belçika ve şirketlerinin mennfaatlerini 
destekliyen kaynaklardan almakta ve Türk kamu 
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oyunu yalnız bu haberlerle beslemekte idiler Son 
günlerde radyo yayınlarının daha objektif bir 
hale getirildiğini ve karşı taraf hakkında da bilgi 
verdiğini görmekle memnun olmaktayım Ana
dolu Ajansının da, millî bir ajans olarak bu 
olumlu yola girmesini temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yanlış haberlerle kazanılan efkârı umum iye

nin hakikatler karşısında bazan paniğe uğradığı 
ve bazan da yanlış inanışta direndiğini dikkatte 
tutarak, Anadolu Ajansının, zıt fikir ve dâvala
rında savunan ajansların haberlerinden faydalan
masını ve yargıcın kamu oyuna terk edilmesini 
zaruri telâkki etmekteyim. Şirket olumunun 
asıl maksadı da objektif olma zaruretinden doğ
maktadır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bugün Anadolu Ajansı, dünya ajanlarından 

yalnız haber almakta ve fakat Türkiye'ye ait ha
berleri dünyaya yaymak imkânına sahip bulun
mamaktadır. 

Kıbrıs olayları sırasında, senelerce evvel ku
rulmuş bulunan Anadolu Ajansından, haberle
rimizi dünyaya ulaştırmak hususunda maalesef 
faydalanılamamıştır. Haberlerimizi yaymak 
için Türkiye'deki yabancı ajansların muhabirle
rinden faydalandık.. Takdir edersiniz ki o ajans
lar haberleri yayarken her şeyden evvel kendi 
mülk menfaatlerini ön plânda tutmuşlardır 

Birçok alıcı cihazlarla mücehhez bulunan 
Anadolu Ajansının, maliyetleri en fazla 30 000 
dolar olan verici cihazlarla da teçhizinin, Türki
ye'nin resmî bir ajansı olan Anadolu Ajansı için 
kaçınılmaz bir zarurettir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
TRT nin, 15 - 20 yıldan beri devanı eden 

kısa dalga bâzı yayınlarını programından çıkar
mak husuhunda aldığı karar hakkında da birkaç 
kelime ile düşüncelerimizi arz edeceğim. Kalka
cak yayınlar; italyanca, İspanyolca, Lehçe, Ma
carca ve Pistocadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yalnız Macar radyolarından günde Türkçe 

olarak beş defa, diğer milletlerin radyolarından 
da bir o kadar yayın yapılmaktadır. Bu yayın
ların asıl maksadının Türk kamu oyunda kendi 
lehlerine bâzı kazançlar sağlamayı hedef tuttuğu 
ve köy ile kasabalarda bu radyoların da dinlenil-
diği bir gerçektir. 
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haberlerin, daha evvelce verilen haberler özeti 
olmaktan ziyade bunlardan sonra gelen haberlere 
inhisar etmesinin daha faydalı olacağı aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerime son vermeden evvel geçen sene Ay

dın ve Muğla bölgesinde yaptığım bir seyahata 
ait küçük bir anımı ve bu arada takdir hislerimi 
bu yüce kürsüden ifade etmekten kendimi ala
mıyorum. 

Bu bölgede Fethiye'ye kadar yaptığım gezide 
ilkokul öğrencilerinin geçen turist arabalarını se
lâmladıklarını ve turistlere çiçek verdiklerini gör
mekle göğsüm kabardı. Yavrularımıza bu terbi
yeyi veren o bölgedeki okullardaki öğretmenlere 
buradan takdir hislerimi ulaştırmak isterim 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin ba
şarılı olmasını temenni ederek sözlerime son ve
rir, hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 
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Yapılan bu kesif propaganda yayınlarına kar

şı, Türk radyolarının da günde onbeş dakikalık 
italyanca, Lehçe, Muharca İspanyolca ve Piş-
toca yaydığı yayınların faydası aşikârdır. 

Radyolarla yapılan propagandaların önemini 
takdir eden büyük ve küçük devletler yayın prog
ramlarını genişletmek için çaba sarf ettikleri bir 
sırada, biz de, turizm yılına girdiğimiz bir devre
de ırk, dil ve tarihî bağlarla bağlı bulunduğumuz 
ve milletlere karşı yapılan neşriyatı tatil ediyo
ruz. Bunu faydadan ziyade mahzurlu telâkki 
etmekteyim. Zira, yayın organlarına olduğu gi
bi, radyoda da bir günlük yayın duraklama bü
yük ölçüde dinleyici kütlesini kaybettirir. Aynı 
dinleyici kütlesini tekrar kazanmak için seneler
ce uğraşmak lâzımgelir. 

Bu itibarla bu kararın tekrar gözden geçiril
mesini, ba§ka maksatlarda kullanılmak üzere ta
sarrufu arzu ediliyorsa bunun hal tarzının prog
ramları iptal eden yayını durdurmak suretiyle 
değil, fakat radyolarımızın takat ve kapasitelerini 
artırmak suretiyle yapılmasına zaruret vardır. 
Bu maksatla lüzumlu ödeneklerin de verilmiş ol
duğuna kaani bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında yeni radyo is

tasyonları için 80 milyon liralık bir yatırım, ön
görülmüştü. Bununla beş aded 100 kilovatlık 
istasyon kurulacaktı. Beş Yıllık Planın üçüncü 
yılını idrâk etmekteyiz. Bugüne kadar bu istas
yonlardan kaçı realize edilmiştir?... Ayrıca aca
ba beş aded 100 kilovatlık kısa sesli radyo yerine, 
sesini yurdun her tarafında ve yurt dışındı du
yuracak daha kuvvetli istasyonların yapılması 
daha uygun olmaz mı idi?... Bu hususların da 
açıklanmasını samimiyetle temenni ederim 

Muhterem arkadaşlarım; 
Radyonun müzik yayınları hakkında da bir 

kelime ile fikrimi ifade etmek isterim. Kanaatim
ce Türk müziğinin istikbali çok sesli müziktir. 
Fakat maalesef radyolarda hâlâ tek sesli müzi
ğin büyük yer kapladığını görmekteyiz. Türk 
halk müziğinin çok sesli bir müzik halinde armo
nize edilmesi ve orkestralara fazla yer verilmesi
nin zaruretine inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ankara Radyosunun bütün günü kapsıyan ye

ni programının ve ara haberlerinin çok faydalı 
olduğuna kaani bulunmaktayım. Bundan dolayı 
da, TRT idarecilerini tebrik ederiz. Yalnız ara 

BAŞKAN — Sayın Demir. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Bakan, 

Bugün huzurlarınızda bütçesi görüşülen Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı yıllarca sözü edilen 
teşkilât kanununa kavuştuğunun ikinci yıl dönü
münü idrak etmektedir. Bakanlığın bünyesinde 
mevcut genel müdürlüklerden, arzulanan işle
rin cümlesini gerçekleşmiş görmek hepimizi mem
nun edecektir. Fakat yıllardan beri beklenen 
ve arzulanan cümle işlerin kısa bir zamanda ger
çekleşmesini de ilgililerden istemek haksızlık ol
sa gerek. 

Muhterem arkadaşlar, bunu böylece tesbit et
tikten sonra Bakanlığın bünyesinde bulunan ge
nel müdürlüklerin hizmetine sırasiyle temas 
etmek isterim. 

T R T bugün için sadece haber alma, edinme 
cihazı olmaktan çıkmıştır. Eğitim ve öğretim va
sıtası olmuştur. Memleketimizde ifa ettiği hizme
tin düşünülürse, henüz basınımızın girmeye mu
vaffak olmadığı köylerimiz, birer radyoya kavuş
turulmalıdır. Karma Bütçe Komisyonunda ista
tistik Umum Müdürlüğünün Bütçesinin müzake
resi sırasında Genel Müdür izahatları arasında 
Japonya ile yapılan anlaşma gereğince her biri 
70 lirayı geçmek kaydı ile halk tipi radyolar sa-
tmalınmakta mutabakata vardıklarını ve köy 
muhtarlarına zimmet mukabilinde hediye kabilin
de verileceğini ifade etmişlerdir. İlgililerin bu 
müspet icraatlarını şükranla karşılamamak elde 
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değildir. Yine Ankara Radyosunun yurdun her I 
tarafında dinlenir bir duruma getirmek amacı 
ile üzerinde çalışıldığını memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Ankara Radyo İstasyonunun taka
tine muvazi olarak hudut boylanmızdaki radyo- j 
ların takatlerinin ele artırılması yerinde olur. 

Bu vatan sathında yaşıyanlarm sesleri o sese 
yıllardan beri hasret yurt dışındaki soydaşlarımı
za rahatlıkla duyuıulmalıdır. Bu ve buna ben
zer temennilerimiz her yıl yalnız burada ifade 
edilmekte kalmamalıdır. Bakanlığın bu hususta | 
görüş ve çalışmalarını da Öğrenmek isteriz. Bil- I 
hassa memleketimiz aleyhine muzır neşriyatta bu
lunan istasyonların neşriyat yaptıkları saatlerde 
o istasyonları dinlcmiyecek ve itibar görmiyecek 
şekilde cazip radyo programları hazırlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, hizmetlerinde bâzı ak
saklıklar olmakla beraber geçmişteki yıllarla kı
yaslandığı an bugün için T R T mümkün oldu
ğu nisbette bitaraf haberleri aynı açı ve ölçüden 
vermek hususunda âzami titizlik göstermektedir. 
Bilhassa Parlâmento çalışmaları vatandaşa inti
kal ettirmekle görevli Meclis içinde vazifeli kim
selerin, tamamen bitaraf iktidar ve muhalefet 
mensuplarının en sivri noktalarını ihtiva eden 
konuşmalarını dahi aynı ölçüler dâhilinde umumi 
efkâra intikal ettirmeye gayret sarf eden vazifeli 
kimselere teşekkür etmekle iktifa edeceğim. Te
mennimiz gelecekte de hangi parti ve Hükümet 
iktidarda bulunursa bulunsun bunun böyle devam 
ettirilmesidir. Bugün için T R T nin çalışma
sında ufak bir, iki aksaklık var ise bunlar da za
manla giderilmelidir. | 

Burada mevcut bir adaletsizliğin ortadan kal
dırılması bakımından şu hususa değinmeden ge-
çemiyeceğim. Anadolu Ajansı ve diğer basın te
şekkülleri ile hemen aynı görevi yapmaya baslı-
yan T R T haberleri merkezi mensupları da bi
rer basın mensubu olduklarına göre 212 sayılı 
Kanunumuzun basın mensuplarına tanıdığı hak
lardan bunların da aynı derecede faydalanmaları 
gerektiğine kaaniim, Sayın Bakanın bu hususlar
daki görüşlerini öğrenmek isterim. 

Basınınıza gelince, Anadolumuz bugün için 
sayısız sosyal ekonomik problemlerle şerefli Türk 
basınının karşısında durmakta ve ondan yardım I 
beklemektedir. Basma intikal eden haberlerin de 
sıhhatli olabilmesi ancak basın mensupları ile ha
ber kaynakları arasındaki mevcut engellerin ber- | 
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taraf edilmesine bağlıdır. Engeller bertaraf edil
melidir. Basın ve basın mensuplarımız tam bir 
hürriyete kavuşturul malıdır. 

Anadolu basınınıza gelince bugün için ölümle 
pençeleşmektedir, istikrardan mahrum prensipler
den yoksun, maddi baskılar her geçen gün Ana
dolu basınımızı ölüm çukuruna doğru bir adım 
daha yaklaştırmaktadır. Bakanlığı ile ilgisi az ol
makla beraber, ömrünü basın mensupları arasın
da hattâ a:le geçimini bu yoldan temin eden 
Üçüncü inönü Hükümetinin Sözcüsü bulunan Sa
yın Bakandan 212 ve 95 sayılı kanunlardaki ak
saklıklar şimdiye kadar giderilmeliydi. Bunun 
kendilerinden bekleme bütün basın mensuplarının 
hakkı olsa gerek. Anadolu basınına esaslı bir 
canlılık verilmelidir. İlân ve basın ile ilgili ka
nunların aksak tarafları giderilmelidir. Hüküme
tin bir üyesi ve sözcüsü olarak Sayın Bakan bu 
hususta ne düşünmektedir? 

Anadolu Ajansına gelince birçok imkânlardan 
hattâ o kaçlar ki, yeni alınan bir makinayı ve ya
pacak vazifeli kimseleri oturtabilecek"'bir sandal
yeyi dahi yerleştirmekten mahrum ve gördüğü 
hizmetle mukayese kabul cdilmiyecek şekilde ufak 
bir binada vazife. görmektedir. Bu müessesede 
vazife demlide eden kimselerin azimleri ve yorul
mak bUmiycn gayretleridir ki, başta Anadolu ba
sınımıza olmak üzere bütün basınımız 
kendilerinden beklenen vazifeleri aksa
madan yapmaktadır. Verimli mesailerinden 
ötürü huzurlarınızda ilgilileri tebrik etmekle ik
tifa edeceğim. 

Turizm Genel Müdürlüğü: Beklenen Türki
ye'nin sosyal ve ekonomik alanda kalkınmasın
da yeraltı, yer üstü servetlerimiz kadar turiz
min de önemi büyüktür. Turizmin ha'kiki ser
mayesi, hammaddesi hepinizce bilinen tarihî 
eserler ve tabiat güzellikleridir. 

Yurt sathına serpilmiş olan güzelliklere, ta
rihî ciorlcre, akar ve şifalı sulara, bol güneşli 
nadide 'kıyılara sahip bu vatan başlıbasma bir 
hazinedir. Ne yazık ki, ne iktidardaki hükümet
ler ne de hususi sektörler bu hazineleri değer
lendirememişlerdir. 

Bugüne kadar tatbikatta değil mahzenler
de yerini bulan yabancı ve yerli mütehassıslara 
rapor hazırlamakla iktifa cdilmijtir. Ve yıllar 
yıl: b'zleriıı aleyhine başkalarının lehine olmak 
üzere turizmin bol propagandası yapılmıştır. 
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Komşumuz Yunanistan, İtalya, isviçre gibi 

bir çok memleketler yıllık bütçe açıklarının bü
yük bir kısmını turizmden temin ettikleri gelir
lerle kapattıkları hepimizce bilinen bir hakikat
tir. 

BAŞKAN — Sayın Demir, .'bir dakikanız 
kalmıştır. 

MEHMET ALİ DHMİK (Devamla) — Ta-
«nam efendim, 'bitiyor. 

Yalnız muhterem arkadaşlarını, geçen sene 
de bu bütçede ve ve Karma- Bütçe Komisyonun
da temas etmiştim. Muhterem arkadaşlarım, 
bazen büyük işlerin arkasından koşuluyor. Fa
kat i'bcn şahsan şu kanaatteyim ki, bâzı küçük 
işler vardır ki, onlar, büyük Her i yapmaktan 
daha fazla gelir getirir. Bendeniz de bir nebze 
Avrupa,ve Amerika'yı gezen bir kimse olarak 
bu işleri etiid ettim. Turistik her hangi bir 
Avrupa memleketine gittiğiniz zaman kaldığı
nız bir otelin bir köşesinde hâtıra eşyaları sa
tan ve. orada teşhir eden vitirinler vardır. Hattâ 
oraya gelen turistlere kolaylık olmak için bura
lar, posta pulları satmaya dahi mecbur kılın-
'mı^tır. Şimdi işe önce basitten 'başlamak lâzım. 
Biraz evvel arkadaşımın temas ettiği gibi, Irii-
yük turistik oteller yapıp zarar etmektense, bu 
işleri muhakkak surette otellerde ve motellerde 
hâtıra eşyaları satmayı mecbur tutmalıdır ve 
bundan da büyük bir gelir teinin edileceğine 
kaaniim. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, dış memle
ketleri gezenler görmüşlerdir ki, gittiğiniz bir 
şehirde kaldığınız otelde hattâ 'kibrit kutuları
nın arkasında bile o bölgenin ufak bir plânı var
dır ve tarihî eserler o plân üzerinde gösterilmiş
tir. Bizde ise asla böyle şeylere raslanmaz. ön
ce bu basit içleri halledersek, büyük işleri de 
halledeceyimize kaaniim. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Naci Arı. 
A. NACİ ARI (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler Sayın Bakan ve ve me
sai arkadaşları; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (bütçesi mü
nasebetiyle değerli arkadaşlarımız önemli ko
nulara vukufla temas ederek fikirlerini açık
lamaktadırlar. 

Ben; gelecek için, -çalışmalarından büyük 
fayda beklediğimiz bu Bakanlığın, tanıtma 
fonksiyonu üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

28 . 1 . 1965 O ; 4 
Türkiye'nin turistik varlıklarının, ve ulu

sal değerinin, tüm olarak, her alanda, tarihçi 
dokümantasyonunun hazırlanması, her türlü 
araç ve fırsatlardan faydalanarak^, tanıtma hiz
metinin, içerde ve dışarda gereği şekilde yürü
tülmesi, Bakanlık Tanıtma Dairesinin başgö-
revidir. 

Bu hizmet ve görevin, içte ve dışta, büyük 
ölçüde başarılabilmesi memleketimizin, ulusumu
zun her yönü ile tanıtılabilmesi kesif propa
ganda faaliyetleriyle mümkün olur. 

1964 bütçesinde Türkiye'nin tanıtma faali
yetleri için 15 milyon liralık bir Ödenek kon
muştu. 1965 yılı bütçesinde ise gerek Hükü
metçe istenen miktar, gerekse komisyonca ka
bul edilen miktar, 14 700 bin liradır. 

Halbuki: Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
tanıtma faaliyetleri için yıllık dilimlerin 30 
milyon liradan aşağı olmıyacağı ifade edil
miştir. Plânın öngörüldüğü hedeflere ulaşıla-
bilmek ve tanıtma hizmetlerinin aksatılmadan, 
arzulanan seviyeyede başarılabilmesini temin 
için, ödenek ayrımında artış kaydetmek gerek
lidir. 

AKSİ halde, tanıtıcı hizmet ve faaliyetler
den ümidediien sonuca varmak' güç olacaktır. 

Tanıtma çevrelerinin her geçen gün geniş
lemesi ihtiyaçlarının artışı, teşkilât ve diğer, 
şartların zorlaması karşısında, bu imkânlarla 
ne derecede ıbaşariyle bir tanıtma hizmeti gö
rüleceğini, plân hedeflerine nasıl bir sihirle 
ulaşmak imkânının bulunabileceğini kestirmek 
bilmemki koiay olacak mıdır? 

Plân ve Bütçe Komisyonu liaportörünün 
hazırladığı rapor incelendikten; 1964 yılı için
de tanıtma hizmetlerinde Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının öngördüğü hususlar, Bakanlıkça ele 
alınmış; tanıtıcı yayımlar, fotofilm, dış müna
sebetler, politik tanıtma, turistik gösteri ve 
törenler, folklor ve arkeolojik varlıkları de
ğerlendirme, 

Yurdun turistik, ekonomik, politik ve kültü
rel yönlerinden de Türk ulusunun tanıtılma
sına gayret edildiği öğrenilmektedir. 

Ancak; bu tanıtma hizmetlerinde memleket 
turizminin gelişmesi için yurt içi ve bilhassa 
yurt dışı faaliyetleri, bir değerlendirme, katla
nılan külfetin, yapılan masrafın, edinilen ni
met ile terftzilendirilerek ölçülmesi, ve hangi 
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kefenin ağır 'bastığını, nedenleri île tesbit ede
rek gerekli tedbirleri almakta elbette isabet 
payı olacaktır. 

Bakanlığın mütevazf imkân, iyi niyet ve gay
retlerine rağmen dış tanıtma,hizmetlerinin arzu
lanan seviyeye henüz erişemediğini, görevin 
ağır aksak yürütüldüğünü, yayınların hedefine 
ulaşamadığını, ulaştınlamadığını, vazifelerin; 
hizmetin önemi ile orantılı bir gayretin için
de bulunmadığını, hemen hemen her zaman ba
sından, dışarıdan gelen işçi, dost ve arkadaşla
rımızdan öğrenmekteyiz. 

Cumhuriyet Türkiye'sinin kuruluşundan bu 
yana da ağır aksak çalışma, önemsememe, t alım i-
.11 imce: Dış ülkelerdeki "bir kısım hizmetlilerin, ya
rının çıkarları için -hayalhanelerine çöreklenen 
düşünceleri gerçekleştirmek çabasından, veya 
iuane yoksulluğundan ileri gelmektedir. 

Oysa ki; hu vazifeler, memleket yararı için, 
her şeyin üstünde mütalâa edilerek, insan du
tu bir gayreti icabettirmektedir. 

Bu düşünce ve gayretin içinde olan vazi
feleri iş başında gördükçe. Bakanlık bu konu
daki kararlı ve isabetli tutumunda devamlı ol
dukça elbette istenilen hedefe daha çabuk ve 
kolay varılacaktır. 

Bu sözlerimle; halen girişilen isabetli, fa
kat yetersiz tutumu yermek ve kınamaktan- zi
yade; 

Türk ulusunun bütün yönleriyle tanıtılma
sının ve Türkiye'nin turistik imkânlarından 
beklenilen faydanın olanca hızı ile istihsalini, 
arzuladığımı ifade etmek istiyorum. 

Turizmin ana şartlarından biri propagan
da, turizm enstitülerinin en önemli kolu da, 
tanıtma olduğuna göre, bugün diğer uluslarca 
tatbik edilen usul ve vasıtalara başvurularak, 
esaslı bir teşkilâtı kurarak, düzenli bir propa
ganda, .sistemli ve-bilgili bir tanıtma çalışma
larına doğru gitmek, zorundayız. 

Sayın senatörler : 
Dar bir zaman içerisinde sığdırmaya çalış

tığım. tanıtma hizmetleri için, elbette daha pek 
çok söylenecek şeyler mevcuttur. 

Ben; beni olduğu kadar, 'hepinizi de üzece
ğini tahmin ettiğim iki örneği sırası gelmiş
ken sunmakla sözlerime nihayet vereceğiz. 

Birincisi: 2 Ocak 1964 tarihinde,11160 sayılı 
.Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan, Tuncer 

B'onokoırü Liege mektubudur. Gazetegföi aldı
ğım kupürden aynen okuyorum. Liege (Belçika) 

1. Hani bizini pazara inrniyen dağ köyle
rimiz vardır. Dünya ile fazla alâkası olmıyan 
köyler, Avrupanın ortasında enteresan bir şe
hir burası. İstanbul Teknik Üniversitesinin 
basketbol takımı ile bir haftadan beri hurda
yız. Takım Noel Turnuvasına katılıyor. Her 
y i • k ı t olan turnuva bu y.l iyi ekipleri katıl
mış ama Liege-geliri öylesine bir şehir. -Gazeteler 
bizden nasıl bahsediyorlarsa aynen şöyle (Os
manlılar geliyor) ne at, ne kılıç ne de uçan 
sarıklarımız var. Tertemiz kıyafetli Avrupa
lıdan daha Avrupalı, Liegelideıı daha 'kül
türlü bir takını. 

Acaba, turnuvaya katılan talkımları saha
da nasıl takdim ediyorlar! diye sahaya gittik. 
Saçlarımız diken gibi oldu. Uzun bir kırmızı 
şal üzerinde sağa bakan (L) şeklinde bir ay, 
'bir ele yıldız. Hak verdik cahillik ayıp değil 
diye getirdiğimiz bayrağı verdik onu astı-
la«. 

İkincisi: Ankara'da Kavaklıdere'de merke
zi ıbulunaıı, Petropar isimli bir Fransız şir
keti, bir yıldan fazla bir süredir yurdumu
zun Diyarbakır Bölgesinde petrol konusunda 
sizmik araştırmalar yapmaktadır. Bu şirketin 
halen vazifelerinden bir yurdundaki Paris 
'Match mecmuasına abone olmuştur. Kendisine 
gelen.mecmuadır. Aynen şu adres mevcuttur. 

M A Faıılconicr 
Societe Petropar 

Hazro - Diarbekir - Kurdıstan 
Turquıe 

Şimdi: Bütün iyi niyet ve gayretlerimize 
rağmen «Bu kadar da olur» dememek, durumu 
küçümsememek ve işi, hizmeti sımsıkı tutmak 
gerekmektedir. 

Bakanlığın böyle bir gayret içinde olacağı
na inanç besliyorum. 

Memleket sevgisi, bilhassa tanıtma göre
vinde hepimizi yarışa sevk etmelidir. Turizm 
bizim için bir çıkar yol, bir istikbâl ümidi ol
duğuna göre, davranış ve tutumumuza yön ver
mekte titiz olmalı, en ufak aksaklık ve hatala
ra göz yummamalıyız. 
• Bu inanç ve özlemle 19(35 yılı bütçeleri-. 

ııin hayırlı ve çok başarılı olmasını diliyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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-îh;BAî§^AN — Sayın Demirdağ, siz sıranızı I 
Savın Alâeddin Çetin'e verdiğinizi bildirdiniz. 
Buyurun Sayın Alâeddin Çetin. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Çok muh
terem Balkan, çok 'muhterem arkadaşlarım, va
kit çok ilerledi, onun için kısaca bir iki nokta
ya temas etmekle iktifa edeceğim. 

Efendim, Turfanı ve Tanıtma Bakanlığı Türk 
Milletini ve Türk yurdunu tanıtacak. Ve bü
tün hareketlerinde Türk Milleti ve Türk yurdu 
menfaatlerine (göre hareket edecektir. Bu se-
•beple çok millî 'bir vasfı var ve çok da bitaraf 
•olması icabeden bir müessesemizdir. Kanunla
rında da bu cihet (bilhassa gözetilmiştir. Hükü
met de her zaman Ibu iddiada bulunmuştur. Fa
kat, maalesef bu hüviyetini her zaman, belki de 
'basında Sayın Bakanın da (gayretlerine rağmen j 
muhafaza edemediğini görmekle üzülmekteyiz. 
Malûmunuz dış ticaret açığımızı ilk vehlede ka
patmak için ümit 'bağladığımız iki ümidimiz 
var, birisi turizm endüstrisi, bir de dış mem
leketteki işçilerden gelecek dövizler. Bu ikisi
nin de muvaffak olması, milletçe üzerinde elbir
liği ile hassasiyet göstermemize ve ehemmiyet 
vermemize bağlıdır. 

ikinci nokta, biz Şarkı, hele Afrika'yı ta
mamen ihmal etmişiz. Afrika istikbalin en zen- j 
gin. ve kudretli ülkelerinden biri olabilecektir. 
Çünkü, hudutsuz menabii var, kaynaklan var
dır ve geniş bir İslâm âlemine sahilbolduğu için 
Türk Milletine karşı büyük sevgisi vardır. 
Orta - Şark (biraz da (bizim hatalarımız, biraz da 
'bugünkü dostlarımızın, müttefiklerimizin Bi
rinci Dünya Harfti ve İstiklâl Savaşından son
ra kendi politikaları icalbı Orta - Şarkı, Arap 
âlemini bilhassa aleyhimize kışkırtmaları yü
zünden alkil almıyaeak kadar 'halk kütleleri aley- ! 
himizde yanlış fikirlere sahiptir. Sonradan sol j 
cereyan da bu aleyhte fikri teyidetmiştir. Vak- I 
tiyle bilmünasefoe benim de bulunduğum Irak'ta j 
Bağdad'da edindiğim intiba şu olmuştu : Biz- i 
zat Araplar en çok bundan şikâyet etmişler
dir. Atatürk zamanına kadar oradaki Türkler, | 
alâka gördüklerini, sonra unutulduklarını şikâ- | 
yet etmişlerdir. Şu halde Tanıtma Bakanlığının j 
<iış polialka ile, millî politika ile çok sıkı bir ; 
alâkası vardır. Türk Milletinin millî düşünüşü j 
ne ise, dünyadaki politikası ne ise, mede- | 
miyet âlemine ilıâve edeceği fikirler ve me- '! 
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deniyet âlemine taşııyaıcağı meşaleiler • ne işe 
tonu dünyaya tanıtacak olan, Tamıtm-a Ba
kanlığıdır. Onıuın için bu devletlere, Afri
ka'ya ve Orta - Şarka çok, ehemmiyet vermesini, 
Endonezya'ya kadar Müslüman âleme çok ehem
miyet vermesini lüzumlu görmekteyiz. Buradan 
foize kütle halinde de çok turist gelecektir. Hem 
ilham almak için, hem de bu güzel memlekette 
istirahat etmek için. Yalnız Orta - Şarktaki tu
rizm dâvamızın muvaffak olması, devam eden 
kaçakçılık ve Türk parasının orada da bulun
ması mevzuu mühimdir. Maliye Bakanlığının 
maalesef bugüne kadar, - Ticaret Bakanlığının 
da - bir etüdü olmamıştır. Turizm Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı (bu kaçak
çılığın devamına seibebolan ve 'bol bol bulunan 
Orta - Şarktaki Türk parası mevzuunu bir for
müle bağlamadıkça, yahut da Türk parasını bu
ralarda kıymetli paralar, dolar, sterling gibi 
millî ihracatımıza, ithalâtımıza zarar vermiye-
cek bir şekle sokmadıkça buradan bize turist 
gelemiyecektir. Çünkü ekseriya Türk panasiyle 
geliyorlar diye bunlara müşkülât göstermekte 
veya iltifat etmemekteyiz. Bu halledilecek mü
him bir mevzudur. Yoksa yapılan propaganda
ların hiçbir kıymeti yoktur, döviz gelmiyecektir. 

Efendim, en mühim iki istirhamım var; bir 
bülten çıkar Turizm ve Tanıtma Bakanlığında, 
ıgizli bülten. Burada dünya radyolarını dinler, 
onu neşreder, bir de dünya matbuatından muh
telif mühim bulduğu yazıları alır, onları neş
reder. Bunlar zannımea buradaki Turizm ve 
Tanıtma Komisyonuna gelir, gizli olduğuna 
göre, muayyen Devlet dairelerine gider, gizli
dir, siyasidir. Şu halde evvelâ bunun gideceği 
yer milletvekili ve senatörler olması lâzımgelir. 
Senatörlerden sadece bir komisyondaki üyelere 
ıgidip, diğer milletvekili ve senatörlere verilme-
yişinin sebebi nedir, ben bunu anlıyamıadrm 

İkincisi; bu kadar siyasi mahiyette olan,bu 
bültenlerin hiç siyasetle alâkadar olmaması lâ-
zımgelen mercilere ise hasseten gönderilmesinin 
sebebi nedir! Bunun üzerinde durmak lâzım. 
Ordunun en küçük kademelerine kadar bu bül
tenler gönderilir. Ama milletvekillerine gön-
derilmezse olmaz bir. 

İkincisi bu bülten millet parasiyle Hazine
nin parası ile neşredilmektedir. Fakat bakarız 
ki burada, muhalefet partilerinin aleyhine 
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olan dünya matbuatmdaki ve rajclyolarmdaki | 
yazılar neşredilir, iktidarı övücü, ve onun le
hinde olan yazılar neşredilir. Garip nokta da 
şudur: Aşağı.- yııkaıı bugünkü Halk Partisi ik
tidarını tutan gazetelerin ağzı ne ise aynı ma
kaleler sanki onlara tercüme edilmiş, tekrar I 
bize tercüme edilmiş gibi Ufak tefek değişik
liklerle akseder. Merak ederlerse bir sözlü so- I 
ru mevzuu yapar buradan birçok pasajlar oku- I 
yabiliriz. I 

Benim istirhamım şudur, buna bir veçhe I 
verilsin, bu bültenler de, Türk mebusunu, Türk 
parlömanterlerini, Türk politikacısını ilgili 
Türk dairelerini, Türk memurlarını ve âmirle
rini (ilgililerini tabiî) aydınlatıcı mânada bize 
dünyayı tanıtıcı, onları bize tanıtıcı mânada 
neşriyat olursa bu faydalı olur. Herkes her li
sanı bilemez. Nihayet bütün dünya neşriyatı 
ve radyolarını politikacıların dinlemesine ele 
imkân yoktur. Böyle bir hizmeti olursa Tu
rizm Bakanlığının, bununla uğraşırsa müteşek
kir oluruz. Ama, bu hizmeti mümkün olduğu 
kadar bitaraf bir eda ile yapması îâzımgelir. 

İkincisi Anadolu Ajansının durumunun 
memnuniyet verici olmadığı malûmdur. Ana
dolu Ajansının işittiğimize göre idare heyeti ! 
Ankara'da değildir. Bâzı gazetecilerin, bir ve
ya iki gazeteci isminden bahsedilir. Bunlar 
idare meclisindedir. İdare meclisi İstanbul'da, 
merkezi Ankara'da. Gayet tabiî bu müessese 
yürümez. Böyle müesseseler, ki millî vasfı var
dır, istirham ediyorum, arpalık demij^eceğim 
ama, bir nev'i iltifat vesilesi, bir nevi tatmin 
vesilesi olmaması icabeder. Burada, idare mec
lisinde kimler vardır. Bunlar birer dedikodu 
ise memnun oluruz. Eğer dedikodu değilse, 
bakanlığın bunlara bir çeki düzen vermesi, 
Anadolu Ajansının başına bu işten anîıyan in
sanların getirilmesini rica ederiz. Maruzatım 
bu kadardır, hürmetlerimi arz ederim, efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Hüsnü Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) - Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; gecenin 
bu vaktinde, saatinde vazifemizi yerine getir
mek için konuşmuş bulunuyoruz. Bilhassa Sa
di Koçaş Beye teşekkür etmeyi bir borç bilece
ğim. Sebebine gelince: Hakikaten turizm me
selelerine vukufla temas ettiler. Ve bilhassa 
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(Ma - Boğu meselesinde önemle durdular. Se
natoda bu Orta - Doğu'mıh-ihmal edilmemesi 
keyfiyeti üzerinde duruldu. Hakikaten bu me
sele mühim bir dâvadır. Bu mühim olan mese
leyi ele almak zaruridir. Hiçbir imparatorluk 
payidar olmamıştır. İngiltere'de İmparatorlu
ğunu kaybetmiştir, fakat oralarla ilgisini kes-
memistir. Çok daha randımanlı çalışmıştır. 
Ama buna mukabil biz, koca imparatorluğu 
dağıttıktan sonra Batının tesiri ile ilgimizi kes
mişiz. 1950 senesinde Şam lisesi, ben İsken
derun'da müdür iken oraya geldi. Bizi de da
vet ettiler oraya gittik, o gene çocuklara Türk 
düşmanlığını aşıladıkları Batılıların - tabiî ti
cari münasebetle - o temasımızdan sonra ne 
kadar sıkı olmuştur, hakikaten hayran oldum. 
Çünkü oradaki bütün maarifçilerin hepsi Türk
çe biliyordu. Hepsi İstanbul Darülmulliminde 
okumuşlardır ve bizim propagandamızı yapı
yorlardı, biz ihmal ediyorduk. 

Beyrut'ta Kıral Abtullah ölmüştü, benim 
Türk olduğumu bilmiyordu, arkamdan bir ses 
geldi; «oh oldu bu adama» dedi. Ben de dön
düm niçin dedim, «çünkü bu Halife ordusuna 
kurşun atmıştı, İngilizlerden para alarak.» de
di. Bu tarihî kıymetimizi biz elimizle bertaraf 
ettik. Arkadaşımın dediği gibi gayet zengin 
olanları bir tarafa attık. Efes'te Meryem Ana 
var dedik. Bunu da yapmak lâzım. Ama bu
na mukabil İslâm âlemini çekmek için bir ema
neti mübareke vardır, asmadık. Ne zihniyet.. 
Hiçbir insan bilhassa 20 nei asırda bu sahala
rını ihmal etmiş değildir. Ama biz ihmal ettik. 
Ve turizm haritasından arkadaşım bahsetti; ha
kikaten çok doğru. Fakat o haritaya bakınız, 
Şark memleketinin turistlerini çekeceğiz, hiçbir 
surette Türk eserlerinin yei'i gösterilmemiştir, 
noksandır. Sadece antik değer eserler. 

Turistlerin rehberi olan şu eser, hakika
ten ciddî çalışan Bakanlığın rehberi olmalıdır. 
Baştan aşağı sanat tarihi bakımından hatalarla 
doludur. Ve Konya Selçuk!arı diye bahseder, 
tarihte böyle bir şey yoktur. Bunu ilkokul ço
cuğu dahi bilir; Anadolu Selçukluları, Büyük 
Selçuklular diye geçer. Ve bir eserin, restore
sinden bahsedilir; 1474 tarihinde restore edil
miştir. Halbuki eserin yapıldığı tarihtir. Ve 
ardakaşlar bu 87 sayfadan çok misaller verebil 
liriz. Ben yukarda bunun üzerinde durdum, 
«Ne yapalım, dağılmış»1 dediler. Ama çalışmak 
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ist.iyen, , gayretli bir Bakan bu ciddî; rinesel eler 
üzerinde durmalıdır. Biz bunlarla kendimizi 
yanlış tanıtıyoruz. 87 nei sayfada, Erzurum'
da Lala Mustafa Paşa, yani Mimar Sinan ta
rafından yapıldı denir, ondan sonra külliyesi 
yanlış olarak bahsedilir. Alıî Baba Kümbeti 
denir, halbuki Yakutiye Kümbeti olması lâzım. 
Yani bakınız, baştan aşağı tarihî hatalarla 
doludur. Böyle bir kitabı turistlere vererek, 
onlara memleketimizi tanıtacağız.. Sonra ço
cuklarımız da bunları okuyacak, gelip turist
lere tarihî bilgi verecek. Dünyanın hiçbir ye
rinde bizim kadar tarih» eserlerini çocuklarına 
öğretmiyen bir millet yoktur. Onun için tarihî 
âbidelerimiz ihmal edilir ve harabedilir. Çok 
feci.. 

Arkadaşlar, Bakan çalışıyor, gayret edi
yor ama, hakikaten ciddî durulmalıdır bu me
sele üzerinde. Ben size misal vereyim; Alman
ya'da kuşe kâğıtlarla 300 bin tane eser basıl
mıştır. Hataları gözükmüştür, 300 bini de 
imha edilmiştir. Bunun mesulü kimdir? Yu
karda sordum; yok. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALI İH
SAN GÖĞÜS (Gaziantep Milletvekili) - Yok 
böyle şey. ' 

HÜSNÜ DtKEÇLÎDlL (Devamla) - Na
sıl yok, bu bir vakıadır. Teferruatiyle, vesi-
kalariyle ispat ederiz. Yukarda zatıâliniz, üze
rinde duracağım dediniz. Şimdi burada vakit 
dardır, ben bunu sözlü soru olarak getiririm, o 
zaman ispat ederiz. - Şahitleriyle beraber. -

Muhterem arkadaşlarım, şimdi radyo me
selesine temas edeceğim. Sayın Sadi Koçan 
arkadaşımız, radyomuz Orta - Doğuda dinlen
miyor, dedi. istirham ederim, Türkiye'de din
leniyor mu bizim radyomuz? Ye samimî olarak 
söylüyorum; Türkiye halkının ruhuna hitabede-
biliyor mu? Arkadaşlar, ben 1950 den 1955 e 
kadar Dicle Öğretmen Okulu Müdürlüğünü 
yaptım. Ve bizim oradaki arkadaşlarımız 
Türk Radyosunu dinliyemezlerdi. Bu seneler
de gittim, Siirt'teyim, sabahleyin .kalktı m,-
başka bir radyo yayın yapıyordu. Ve bizim 
kanımızdan olan bu insanlar bizim radyomuzu 
değil, yabancı propaganda ve Kürtçe neşriyat 
yapan radyoları dinliyorlardır. Bizim kanımız
dan bunlar. Ve hakikaten bu milletin soyun
dan. Ama bir milletin içinde o milletin radyosu, 
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Doğu - xVnadöîu'y^, Gçüney --Anadolu'ya hitabet? 
miyor. Türkiye Cumhuriyetine J}akmız:.;,Y£Mr-
gazete çıkıyor Gaziantep'te; -Barzani'yi/nrilli" 
kahraman olarak gösteriyor: beyefendi. Evvelâ. 
kendi kendimizi bizden olan nesillere tanıtalım 
biz, tanıtmakla mükellef olalım. Bu millî me
seleler üzerine hassasiyetle, eğilmemiz lâzımV 
dır. Ve eğilmek iddiasında olan 45 yılın Cum
huriyetiyiz, bizden olan insanlara bizden oldu-. 
ğunu tanıtamadık, yazık.. :..-'. 

BAŞKAN — Sayın Dikeeligil, bir dakikanız 
kalmıştır. 

HÜSNÜ DÎKEÇLIGİL (Devamla)..• •- Efen
dim, diğer taraftan bu'mühim meseleler üze
rine hassasiyetle eğilip, hassasiyetle durmak 
lâzımdır. Halk, kendi radyosunu diııtemökr1; 
ten mahrum. Beyefendiler, radyolar sadece 
büyük şehirlere hitabe.tmez, muayyen dinleyi
cilerinin tatmini için çalışmaz. Büti'ın halkı, içi
ne alacak eğitici bir vazife görür. Dünya tele-, 
vizyon ile halkını eğitiyor. Ama .televizyon'bi
ze çok geç gelecek. Ondan ümidimiz yok, ümi
dimiz olmamalıdır. Yalnız radyoda hakikaten 
Meclis saatleri güzel yayınlanmaya başladı. 
Diğer saatlerin de böyle ol in asını istirham ede
rim. Bence açıkça, samimiyetle söylemek lâ
zım : Türkiye Devleti hükümetleri ciddî olarak 
meselelerin üzerine eğilmemiştir, eğilmemckte-
dir. Bir lâubalilik, bir disiplinsizlik, vardır, 
Bunu açıkça söyliye.ljm. Ve artık kendimizi 
meselelerimize yermemiz lâzımdır. Neden bir-'! 
birimizi ökşıyalım? Benee en iyi adam, nok
sanını söyliyen adamdır ve noksanını da kabul 
eden kişilerdir.-

Bu memleketin çocukları bu memlekette; 
kendi radyolarını dinliyemiyorlar.. Hangisine,. 
kime, nereye propaganda yapacaksınız? Dışa
rıya bırakın, kendi kendimize önce propagan
da yapalım, istirham edeyim Umum Müdüre;; 
bu husus üzerine eğilsin. Eğer 'para yetmiyor-:; 
sa, radyo istasyonumuz zayıfsa, getirelim t)de-.\ 
nek, 100 milyon l i rakoyalım. Lâzım/ olan. 
ödeneği verelim. Birinci mesele bu. B i r S u r L 
ye, Irak radyosunu dinleyiniz, onlar bizden da-; 
ha kuvvetli.• Koça TürMye-Cumhuriyeti ve- bir ; 
imparatoi'luğun nesilleri, ' çocukları bu büyük' 
millet. .-'.' 

Efendim, bizim .millî' hassasiyetimiz haki
katen ayakta durabilmek- İçin millî -eseri:erimizi,.:.". 
örflerimize, yasalarımıza, kendi kendimize -kıyf / 
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met vermekle olur. Aşağılık duygusundan 
kendimizi kurtarmalıyız ve o da; <eiddî mesele
lere kem alî samimiyette eğil mekle .'kusurlarımı
zı bilip bujjfûlda gide©«ğiz demekle olur. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN - Sayın Ömer Lûtfi Bozcalıi. 
Yok. Sayın Fehmi Alpaslan? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) - Vaz geç
tim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim başkaca görüşecek yok. Sayın Tu

rizm ve Tanıtma Bakanı, buyurunuz. («Yarına 
kalsın* sesleri) 

Efendim, müsaade buyurursanız programı
mızı bitirelim. Bayram içi çalışma zaruretinde 
kalınmasın. 

TURİZM VE TANTTMA BAKANI ALI İH
SAN GÖĞÜS (Gaziantep Milletvekili) -
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, 

Turizm konusunda yapılan tenkidlere te
şekkür etmekle «özlerime bağlıyacağım. 

Yirminci Yüzyılın önemli bir çalışma alanı 
olan turizm, ekonomik kazançları yanında psi
kolojik, sosyolojik ve pedagojik yönleriyle de 
memleketleri milletlerarası gelişme hareketine 
ulaştırmıştır. Bir bakıma iktisadî değerlerle, 
kültürel değerlerin takas edildiği turizm en
düstrisi sadece konaklama, ulaştırma, tanıtma 
problem ve çalışmalarını kapsamıyor, bir yetiş
miş eleman, bir toplumsal anlayış çizgisini de 
beraberinde getiriyor. 

Bugün gelişmekte olan ülkeler yanında yer 
alan Türkiye, kıt üretim kaynaklarından ras
yonel yararlanmayı amaç edinen plânlı kalkın
ma çabası içinde turizme büyük önem veren bir 
politika izlemektedir. 

Bu önemin halka duyurulması çalışmaları, 
turizmi milletçe ele alman bir konu çerçevesi
ne sokmuştur. Bugün turizmin önemi, fertlere 
düşen görev ve sorumlulukların hudutları, çe
şitli yollarla halka duyurulmuş ve Türkiye'de 
turizmin gelişmesi için toplumsal bir ortam ha
zırlanmıştır. Bu ortamı hemen her yerde mü
şahede ettikçe büyük bir kıvanç duymaktayım. 
Bu konuda Turizmin Bilgisi ve Eğitimi adlı ki
tap yazılmış, Türkiye'deki Halk Eğitim Mer
kezleri ve Turizm bürolarına dağıtılmıştır. Tah
lil ve Tavsiyeler adlı ikinci bir kitabın da da
ğıtımı yapılmıştır. 
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ie.BasmT-îyoliyie, zaman zaman turizmle ilgili 

haberler ve yazılar yayınlanmıştır. Halkın tu
rizm yönünden eğitimi'için Zonguldak. 'Düzce, 
Gaziantep, Urfa, Diyarbakır', Mardin, Elâzığ. 
Tunceli, Malatya ve Kayseri'de seri-turizm eği
timi konferansları verilmiştir ve bu konferans
ların verilmesine devam edilecektir. 

Turizm endüstrisindeki çalışan personelin 
eğitimi için de birçok yerlerde kurslar 'açılmış 
ve bu konuda olumlu sonuçlar alınmıştır.-Bu 
kurslardan 1 578 kişi mezun olmuştur. Son kurs, 
Hoca Eğitim Kursu olarak Ankara Palas ve An
kara Otelcilik Okulunda devam etmektedir. 1965 
yılında 70 il ve ilçe merkezi tule personel eğiti
mi kursları açılacaktır. 

Etkili bir kütle aracı olan radyoda 13 .Şu
bat 1965 tarihinden itibaren «Haftanın Turizm 
Panoraması» adlı yarım saatlik bir programla, be-, 
şer dakikalık hergün tekrarlanacak eğitici tu
rizm programları bağlıyacaktır. 

Nisan'm ilk haftasına kadar bütün yurt vii-
zeyinde turizm eğitiminin sağlanması için iki 
aylık bir eğitim plânı hazırlanmıştır. Film .vo
liyle de halkın eğitimi için çalışmalar yapılmış, 
bir film çekilmiştir. Bu filmi diğer eğitim film
leri izliyecektir. Ayrıca hizmet içi eğitim prog
ramları çerçevesinde bütün teşekküller ve Ba
kanlıklar personelinin Turizm Eğitim Seminer
lerine iştirakleri için program hazırlanmıştır. 

İlkokul 4 ve 5 ne i sınıfları için turizm bilgi
leri ders kitabı yazılmış. Ortaokul ve Liseler 
için de yardımcı Turizm Bilgileri Ders kitap
larının hazırlık çalışmaları bitmiştir. 

Turizm çalışmalarının başarısı için böylece 
eğitim ilkesi ön plâna alınmış bulunmaktadır. 

Bakanlığımız politikasının ana unsuru, tu
rizmi özel sektörün iş alanı olarak 'kabul etmek 
ve özel sektörü bu alanda, kredi ile destekle-
ımektedir. Bununla beraber, kısa ve ' geçici bir 
devre için Devlet, sırf öncülük görevini yerine 
getirebilmek ve örne'k sayılacak bâzı yatırımlar 
yapmak ihtiyacını hissetmiştir. Bu sebeple 1965 
yılı içinde 6 kamp ve 5 de mesire yeri hazırla
nacaktır. 

Bakanlığımız yatırımcı bir daire olmaktan 
çok, bir koordinasyon, bir plânlama ünitesidir. 
Bu koordinasyon çalışmasının en son misali, 
1965 turiz-m sezonu hazırlık tedbirleridir. Bu 
tedbirler bütün kamu ve özel sektörü kapsa-
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^;iktiV-vo.tesbit edilen dört yüze yakın tedbi
rin gerçekleşmesi halinde turizm çalışmaları 
yeni bir hız ve güç kazanmış olacaktır. i 

Bakanlığımızın çalışma . alanına .giren alt 
yapı yatırımlarını, öncelikle ele alınması gere
ken bir problem olarak görüyoruz. Turistik bir 
merkezin yolu, suyu, elektrifikasyonu, sahilde 
işe iskele veya liman inşası, telefon bağlantısı 
gibi tesislerin Devlet tarafından yapılmasını 
öngörmekteyiz. Bu konuda hazırlamış bulun
duğumuz öncelik listesi, 1965 yılı. programın
da kısmen, 1966 yılı programında tamamen ger
çekleştirilecektir, 

Turizm dâvasında karayolunun önemi Yük
sek Senatonun malûmlarıdır. Turistik addedilen 
ve öiHLinüzde'ki 10 yıl içinde asfalt olarak ta
mamlanması icabeden 12 000 kilometre tuta r 

rında karayolu teşbit edilmiş ve dunun Bayın
dırlık Bakanlığına bildirilmiştir. Ayrıca 1965, 
1966 ve 1967 yıllarında yapılması icabeden yol 
miktarı 4 498 Km, olup, işin malî potresi 
211 365 000 liradır. Bu senekarayollarına 1 300 
•kilometrelik yeni asfalt yol katılmıştır. 

1965 turizm sezonundan itibaren yabancı bir 
şirlvete ait feribot, Hayfa, izmir. Pire. İtalya 
arasında seferlere başlıyacak, bir Fransız fir
masına-sipariş edilen 'kendi feribotumuz ise 
1966 sezonunda hizmete girecektir. Bunların dı
şında ayrıca bir açık deniz yolcu araba va
puru kendi tezgâhlarımızda yapılacaktır. 

Hudut kapılarından aldığımız gayriresnıî ra
kamlara göre 1964 yılı içinde memleketimize 
giren yabancı sayısı bütün menfi dış etki
lere rağmen, 477 404 tür. Plânın öngördüğü 
1964 yabancı sayısı ise 270 000 dir ki, bu sene 
'bütün menfi şartlara rağmen 477 404 rakamına 
ulaşmamız, elimizdeki kıt imkânlarla ne.'kadar 
etkili bir dış propaganda yaptığımızın delili
dir. 

477 404 tür. Bu rakamın, her geçen yıl art
ması karşısında konaklama tesislerinin de artı
rılması gerekmektedir. Bakanlık kayıtlarına 
göre turizm müessesesi belgesini haiz halen 100 
otel, 17 motel, 3 pansiyon ve 5 oberj faaliyet 
halindedir. Bu tesislerde toplam olarak 3 224 
banyolu oda, 1 321 duşlu, 1 282 banyosuz ol
mak üzere. 5 877 oda mevcuttur. Bu odalardaki 
yatak sayısı 10 388 dir. Halen turistik belgesi 
olmayan otellerdeki 57 300 yatağı da buna ilâ-
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ve edersek, ,'jııemleketimizde 67 688 yatak var* 
dır. Fakat ©erek belgesiz otellerin.bir kısmınııi 
kalitesiz oluşu ve gere'kse artan &ırist akının 
karşısında- bunun ihtiy^eeı karşılamayacağı acık 
bir gerçektir. 

Bu durum karşısında memleketimizde tu
rizm endüstrisinin teşviki için 6086 sayılı Turizm 
Endüstrisini Teşvik Kanununda (müteşebbis-le
hine bir kısım değişiklikler yapılması zorunlu 
görülmüş ve bu hususta hazırlanan kanun tasa
rısı Millet Meclisine sevk edilmiştir, 

Şurasını belirtmeliyim ki, arkadaşlarım, bu-
: rada benden evvel Bakanlık yapmış olan arka

daşlarım bulunmaktadır, insaf ile söylesinler, 
6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu gibi dev bir kanunu bir sene içerisinde bü
tün engelleri yenerek B. M, M. ne sevk etmek: 

, başlıbaşına bir hâdisedir. 
Bu tasan ile formaliteler azaltılmış, kuruluş 

ve işletme olmak üzere iki çeşit belge ihdas 
\ olunmuş, işletme belgesi almış olanların 5 yıl 

müddetle Kurumlar ve Gelir Vergileri ile eğ-' 
, lenee ve tabelâ resimleri gibi hizmet karşılığı 
. olmıyan'belediye vergi ve resimlerinden, mı 

müesseselerin kendi ihtiyaçları için i thal .ede
cekleri malzeme, gümrük vergisi ve bununla, 
ilgili vergi ve resimlerden, satın alınacak gay-

; rimenkuller Emlâk Alım Vergisinden muaf tu
tulmuştur. Pansiyonculuğun teşviki baklanın
dan da pansiyonlara tamamen vergi bağışıklığı 
tanınmıştır. 

Ayrıca halen yürürlükte bulunan Turistik 
müesseselerde aranacak vasıflar yönetmeliği,, 
müesseselerde aradığı vasıfların ağırlığı sebe
biyle turizm endüstrisinin istenildiği kadar ge
lişmesine engel olmuştur. Bu bakımdan bu yö
netmelikteki ağır ve sert hükümlerin, bu arada 
uygulanmamış olan bâzı vasıf terimlerinin kal
dırılması ve bâzı kuruluşlara ait vasıfların ek
lenmesi zorunluğunda kalınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Vasıflar Talimatname
si hazırlanırken, kütle turizminde, sosyal turizm
de ileri memleketlerin vasıflar talimatnameleri 
teker teker tetkik edilmiştir. Bu tetkik, tahmin 
edersiniz ki, kolayca ve süratle yapılacak bir tet
kik değildir. Bir memleketin konaklama politika
sına tesir edecek ve bir memleketin' konaklama 
politikası yanlış olduğu takdirde, turizmin gele
ceğini tehlikeye sokacak bir vasıflar talimatna-
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Juesi dldii bittiye getirilemez. Bunun i^in ciddî 
bir çalışma -gerekirdi.' İşte, yanlış konaklama po
litikası bugüîı başarıya ulaşmış gibi görünen İs
panya; ve İtalya'yı büyük bir -tehlikenin içerisi
ne sokmuştur. Acelecilik ve yığma politikası. bu
gün İspanya'yı tekrar tatil mefhumunu kaybet 
mis 'olan' turistik bölgelerini parçalamaya doğru 
gitmektedir. İtalyan' endüstrisinin mihveri hali
ne gelen iturizm endüstrisi,, bugün otelleri boş, 
yüzde 32;:.-kapasiteli çalışmakta,' mihveri haline 
gelmiş ekonominin, o : ekonomi, eğer tı-ıri?-m en
düstrisi bir çöküntüye-martız- .kaldığı, takdirde 
top/yekûn ekonomiyi çöküntüye götürmekte. İş
te Yunanistaır'm geçirdiği tecrübeler .gözümüzün 
önünde. Yunanistan birtakım ielari formalitele
rin içerisine .boğulmak' suretiyle Turizm Bakan
lığını - bir yatırımcı bakanlık olarak ele almak 
suretiyle belki 1961 yılına kadar başarı kazan
mıştır. Ama bugün idari formalitelerin içerisin
de-boğulmuştur ve elindeki bütün turistik tesis
leri çıkartma yoluna gitmektedir. Biz, Turizm 
ve Tanıtma..Bakanlığı olarak, • bütün bu geçiri
len- tecrübelerden faydalanmak mecburiyetinde
yiz. Yeni bir şey keşfedecek,, yen i bir şey icade-
deçok durumda değiliz arkadaşlar. Aklın, tecrü
benin emrettiği istikamette emin adımlarla, ba
siretli,,, âcil olmadan, ama gayretle yürüyeceğiz. 

•" • Bugünkü r ve gelecekteki turizm endüstrisin
de geiıel eğilim ve gelişme, lüks değil, konforlu 
ve orta sınıfa uygun kuruluşların artmasıdır. 
Bu ilkeden hareket edilerek yeni bir Vâsıflar Yö
netmeliği hasırlanmış ve bu yönetmelikte inşaat 
ve işletme maliyetinin ucuzlatılması öngörül
müş ve. bu suretle turistik tesislerde fiyat düşük
lüğü sağlanmış olacaktır. 

• 'Değerli arkadaşlarım, bu fiyat düşüklüğü ve 
nfaliyet hesaplarının', düşmesi- elbette ki. yatırım-
cHçin başta, gelen bir husustur..'. Misal-.olarak ta
til köylerini verelim. İki tatil köyü tipi var. Va
sıflar talimatnamesine bu iki tatil köyünden hali
sini alacağız?.'Akdeniz tipi tatil köyü mü, Avrupa 
klübünün tatil köyü mü! İkisi de dev -müessese
lerdir. Akdeniz tatil klübünün 18 tatil köyü vaı\ 
Tahiti'deri İsrail'e, kadar. Avrupa Kİübü? O da 
büyük bir teşekküldür. Herbirinin 400 er bin üye
si var.: Bu. iki. klüMn tatil. köylerinden vasıflar 
tîiHm/jtnamesitı.e hangi-sini: alacağım?: Avrupa Klü
bünün- tatil:köyü'vasıflarında, her dinlenme evi
nin bir tuvaleti var, banyosu var,-Akdeniz Klü-

bünde bu, anonim, müşterek. Bir tuvalet ve bir 
banyo iki bin lira. 800 yataklı bir tatil köyünde 
maliyete 1 milyon 600 bin lira ekliyor. Demek 
ki, vasıflar talimatnamesine koyacağınız bir şey,. 
turizm endüstrisinde telâfisi gayrika'bil birta
kım kayıplara yol acar. Onun için değerli arka
daşlar, bütün bunların hepsi dikkatle, ilmin ışı
ğında, tecrübenin ışığında incelenmektedir. Yok
sa turizmi geliştireceğiz, turist gelsin demekle 
olmaz. Turizm, dikkat ister, sabır ister gayret 
ister. Ve turizmde hiçbir zaman hedefe varıla
maz. Hedefe vardığınız anda yeni meseleler kar
şınıza çıkacaktır. Bugün 10 bin yatağın mesele
siyle uğraşırsınız, yarın 1 milyon turist geldiği 
•zaman 100 bin .yatağın meselesi karşınıza çıkar. 
100 bin yatağın şu kadar eğitilmiş personeli ve 
şu 100 bin yatağı 12 aya şu kadar gecelemeye 
devamlı olarak sahip kılabilmek için şu kadar 
turist çekmek için şu ulaştırma vasıtalarına sa-
hibolmanız lâzım, şu kadar hara meydanına, şu 
limana ihtiyacınız var ve demek ki, geliştikçe 
yeni yeni alt yapı meseleleri, moral meseleleri, 
eğitim meseleleri her gün karşınıza çıkacaktır. 
Bu yol güç yoldur, zor yoldur. Bir kere de kate-
dilecek bir yol değildir. 

Turizm endüstrisinin teşvikinde rol oynı-
yan konulardan biri de «Turizm Kredisi» dir. 
6086 sayılı Kanunda kredi fonunun miktarı 50 
milyon lira iken tadil tasarısında bu miktar 
150 000 000 liraya çıkarılmış ve fonun teşkili 
için her yıl bütçesine en az 5 000 000 lira konul
ması kabul edilmiştir. 6086 sayılı Kanunla ku
rulmuş bulunan bu fonda, İller Bankasında 1953 
yılından beri 20 000 000 lira toplanmış ve bugü
ne kadar bu fondan 19 000 000 lira % 4 - 5 faiz
le özel sektöre dağıtılmıştır. 

Geçen yıl temin edilen 25 000 000 liralık AID 
fonundan 38 müteşebbise 24 614 800 liralık kre
di tahsis edilmiş ve bu fondan kredi alan 11 mü
essese işletmeye açılmıştır. 

İşçi Sigortaları Kurumunun Turizm Endüst
risine kredi verebilmesi konusunda, bu Kurumun 
teşkilât kanununda değişiklik yapılması gerek
miş ve bu kurumun kredi fonunun 300 000 000 
liraya çıkarılması ve bu .miktarın bir kısmının 
turizmin kredi fonu olarak kullanılması öngö
rülmüştür. 

Bu yıl özel sektöre tahsis edilmek üzere 
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75 000 000 liralık bir kredi fonunun tesisi yo
lunda AID ile temasa geçilmiştir. 

25 milyon lirayı güçlükle dağıtan, dağıtıl
masına yol açan bir turizm zemini yerine, bu
gün 75 milyon liralık bir kredi müzakeresine yol 
açan bir turizm zemini üzerine gelmiş bulunma
mız, katettiğimiz mesafenin açık delilidir, arka
daşlarım. Bugüne kadar takibedilen kredi poli
tikası neye istinadediyordu? Bu bir sene içinde 
bunu da getirdik arkadaşlar. 

Kredi fonunun % 25 i lüks ve birinci sınıf 
tesislere. Ne diyoruz? Lüks tesislerden orta sınıf 
ve daha ucuz tesislere doğru gideceğiz Bunun 
için kredinin dağıtımında bir nisbet dâhilinde 
lüks tesisler yerine orta tesislere tahsis edilen 
kredinin miktarını yüksek tutuyoruz. 

% 65 i ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf te
sislere, % 10 u turist misafir odaları ile seyahat 
acentalarma tahsis edilecek, turizm bakımından 
birinci derecede önemli merkezler fonun % 70 
ini, ikinci derece önemli merkezler % 20 sini, 
üçüncü derece önemli merkezler ise % 10 unu 
alacaklardır. 
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geçmiş tatbikatta teminat hususundaki zorluklar 
hafifletilecektir. 

Bu arada teminat olarak gayrimenkul ipote
ğinden başka şahsi kefalet de kabul edilecek ve 
ayrıca borcun ödenmesinden doğacak riskin kar
şılanması için faiz nisbetinin bir kısmı «risk fo
nu» olarak ayrılacak ve bu şekilde teminat mik
tarında bir düşüklük sağlanacaktır. 

Bu suretle krediyi dağıtan banka, ya bu 
borcu alamazsam endişesiyle kredi tevziinde 
ağır davranmakta iken, şimdi risk fonu ile, ar
tık aİamıyacağı borcun karşılanacağı düşünce
siyle kredi dağıtımında elbette ki, eskisine nis-
betle daha büyük bir kolaylık sağlıyacaktır 

Ayrıca, bina meydana getirildikten sonra 
gayrimenkuller üzerindeki ipoteğin çözülmesi de, 
kredi dağıtımında elbette ki, bir kolaylık sağlı
yacaktır. Bundan evvelki tatbikat; bina meyda
na geldikten sonra dahi gayrimenkuller, diğer 
gayrimenkuller üzerindeki ipotek devam ediyor
du. Bunlar, banka ile borçlu arasındaki müna
sebetlerdir. Bakanlık olarak bu münasebetleri 
de tanzim etmiş ve kredinin süratle dağılması 
ve konaklama ihtiyacımızın süratle giderilmesi 
için kendisine düşen görevi eksiksiz ve süratle 
yerine getirmiştir. 

Sayın Senatörler, 
Bugün memleketimizde konaklama tesisleri 

yapılniaktâ ve yabancı memleketlerde memleke
timize yönelmiş bir turizm isteği bulunmaktadır. 
Bütün mesele bu arzla talebi birleştirici unsuru 
temin etmektir. Memleketimizde Seyahat Acen-
taları denilen bu birleştirici unsur, hakikî mâ-
nasiyle ya yoktur, veya çalışmaları tatmin edici 
olmaktan uzaktır. Turizm Büro ve Seyahat Acen-
talarının düzenlenmesi için yeni bir kanun tasa
rısı hazırlanmış ve Büyük Meclise sunulmuştur. 
Bu tasarı ile Turizm Büro ve Seyahat Acenta-
ları nakliyecilikten tamamen ayrılmış, bunların 
diğer turizm tesisleri gibi teşvik ve himayesi yo
luna gidilmiş, kredi yolu ile desteklenerek geliş
melerinin sağlanması öngörülmüştür. 

Memleketimiz şifalı kaynaklar bakımından 
dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. 67 ilde 
yapılan araştırmalar neticesinde 882 aded hid-
romineral su tesbit edilmiştir. Bu rakam yal
nız miktar çokluğuna dayanmayıp, fizik ve şi-
mik nitelik üstünlüğü de göstermektedir. 

1964 yılında yapılan anket çalışmaları sonu-

Iki proje geldi; bir tanesi turizmde öncelik 
kazanmış, birinci derecede bir bölge, diğeri de 
ikinci derecede bölge. Vasıfları ikisinin de ay
nı, projelerin ikisi de rantabl, Hangisini tercih 
edeceğim? Birinci derecede öncelik kazanmış ola
nı tercih edeceğim, işte öncelik kazanmış bölge
ye göre kredi dağıtımındaki politikam\ işte te
sislerin karakterine göre kredi dağıtımındaki po-
litikamdır. 

Bu kredi fonundan üç çeşit kredi verilebile
cektir. 

a) Yatırım kredisi; binanın inşaat ve bütün 
tesisat ve teçhizatı ile meydana getirilmesi halin
de 20 ilâ 25 yıl vâde ve % 4 faizle, 

b) Teçhizat kredisi : Teçhiz, tefriş halinde 
8 -10 yıl vâde ve % 4,5 faizle, 

c) İşletme Kredisi : 5 yıl vâde ve % 5 faiz
le verilebilecektir. 

Nitekim değerli arkadaşım Sadi Koçaş, geç
mişte, bundan 5 - 10 sene evvel başlanmış bulu
nan ve hatalı olarak başlanan bâzı tesislerden 
bahsetmiştir. Bugün bunlar işletmeden mahrum, 
boş duruyor. Tabiî ki, bütün bu acı tecrübeler
den istifade ediyoruz. 

Bu krediler sitüasyonlar şeklinde ödenecek, 

— 479 — 



a Senatsu B : 32 
cunda mütekâmil ve ilksel şekilde işletilen lıid- i 
romineral kaynaklarımızın 3 700 000 kişi tara
fından ziyaret edildiği anlaşılmıştır. ITidromi-
neral ve klimatik kaynaklarımız, millî ekonomi
mizde büyük bir roy oynamaya aday olmasına 
rağmen, şimdiye kadar gerçekçi ve faydalı bir 
nizama bağlanmamıştır. 

Kim karışır? Belli değil. Turizm ve Tanıtma ı 
Bakanlığında teşkilât kanunu ile bir şube ihdas 
edilmiş. Sanayi Bakanlığı maden nizamnamesi 
ile sahip çıkar. Sağlık Bakanlığı Sağlık tesisidir, 
der. Vakıflar mülkiyet üzerinde hak iddia eder, 
özel idareler ve belediyeler bütün bu karışıklık 
içerisindedir. Bunun babası kim? Evvelâ baba
sını tâyin etmek lâzım. Bunun içindir ki 1938 
den beri yapılan bu çalışmalar 1963 yılma ka
dar bir neticeye ulaşmamışsa, insaf edilsin 1963 
ten 1964 yılma kadar Ali îhsan Göğüs'ün bir 
senelik Bakanlığı zarfında Türkiye'nin 4 mil
yar yatırım istiyen bir mevzuat bakımından keş
mekeş içerisinde bulunan, sahibi bulunmıyan bir 
dâva bir senede gerçekleşir mi? Eğer 20 senede 
gerçekleştirirsek başarıdır arkadaşlar. Fransa 
kaplıcaları, Avusturya kaplıcaları, Almanya 
kaplıcaları kaç senedir modern turizm anlayışı
na uygun olarak işletilmekte? Bunların asgari 
100 senelik mazisi vardır. Avusturya'nın iki kap
lıca şehri 125 milyon dolar gelir sağlamaktadır. 
Türkiye'nin 1 000 e yakın kaplıcası var, ama ip
tidai tesisler ve konaklama imkânına sahip de
ğil, yalnız iç turizm hareketine sahne olan bu te
sislerin hepsini birden geliştirmeye kalkarsak. 
mahdut olan imkânlarımızı dağıtırsak, elbette 
ki, bir netice alamayız. 

Mahdut olan imkânlarımızı en verimli şekil
de, en iyi yerde kullanmak zorundayız. Bu da 
bir araştırma konusudur arkadaşlarım. Bunun 
için ne yapmışız? îlk defa olarak bir Türkiye 
Tıbbi Turizm Millî Konseyi kurulmuştur. Bu 
Türkiye Tıbbı Turizm Millî Konseyinin kurul
ması da şu bir senelik Bakanlığım devresine isa
bet etmiş olması hakikaten benim için bir bahti
yarlıktır, bir kıvanç kaynağıdır. 

Yurdumuzdaki şifalı kaynakların va^ıflandı-
rılması, sınıflandırılması ve bu kaynakların 
memleket ekonomisi bakımından değerlendiril
mesi şartlarının tesbiti ve «Türkiye Tabiî Kay
naklar ve Kür Yerleri Hakkında kanun tasarısı» 
nm ve millî serveti yönetecek teşkilâtın esasları- | 

28 . 1 . 1965 O : 4 
nm hazırlanması amaciyle, Devlet Brıkanhğr, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Turizm ve Ta
nıtma îmar ve İskân Bakanlıkları, Ankara üni
versitesi yetkili temsilcilerinin katılmalarıyla 
20 . 1 . 1965 gün ve 6/4222 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile Türkiye Tıbbî Turizm Millî Kon
seyi kurulmuştur. 

Bu konseyde yer ayan Ankara Üniversitesinin; 
değerli profesörü aynen bu kararnameyi sevk et
me kararını aldığım zaman şunu ifade etmişti, 
Eğer bunu üç ayda gerçekleştirirseniz başarıdır, 
demişti. Ama biz bu kararnameyi bir haftada ger
çekleştirdik. 

Bu konseyin çalışmaları sonucunda tıbbi turiz
min de mevzuata ve teşkilâta kavuşacağı inancın
dayız. 

Turistik bölgelerin korunması için bir kanun ta
sarısı hazırlanarak Başbakanlığa sunulmuştur. 

Bu tasarı ile, yurdumuzun turistik .yönden 
önemi olan bölgelerin tesbiti, değerlendirilmesi, 
gelişigüzel yapılara meydan verilmemesi için her 
türlü etüt ve plânları hazırlamak ve uygulanma
sını gerektiren tedbirleri almak suretiyle turizm
den beklenen verimli neticeyi elde etmek amacı 
güdülmüştür. 

Hâtıra eşyasının imali ve satışının teşviki ko
nusunda 1 000 000 liralık bir döner sermaye teş
kil edilmiş ve buna ilâveten 1965 yılı Bütçe tasa
rısına 500 000 lira konulmuştur. 1 120 aded hatı
ra eşyası toplanmış olup, bunlar teşhir edilmekte
dir. îmalâtı desteklenecek hâtıra eşyaları tesbit 
edilmiştir. 

Türkiye'deki bütün yatılı okul yatakhaneleri 
ve yurtları bir hostel zinciri halinde organize edi
lecek ve yabancı öğrenci turistlerin yararlanma
sına açılacaktır. Gençlik ve izci turizminin geliş
tirilmesi halen etüdedilmektedir. 

6 aydır devam eden envanter çalışmaları sona 
ermiştir. Bundan sonraki çalışma 67 vilâyotte dol
durulan anket fişlerinin değerlendirilmesi ve bir 
kitap halinde bastırılması safhası olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, envanter çalışması ko
lay bir şey değildir. Eleman ister, ekip ister Yal
nız Güney - Batı Anadolu'nun yol şebekesini mey
dana getirebilmek için fizibilite çalışması AID 
teşkilâtına verilmiş ve bunun için de asgari bu 
teşkilât bir senelik müddet istemiştir. O eskiden 
gelen uzman, Türkiye'nin genel envanter çalış-
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ması için bir senelik müddet istemiştir. Bunlar, I 
büyük dev teşkilâtlardır. Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı mahdut imkânlariyle 15 - 20 elemanı
nı 67 ile seferber etmiş, 500 kaza, 12 medeniye
tin izleri, tarih tabiat iç içe, av turizminden tu
tun, dağ sporlarına, kıyı turizmine, yol meselesi, 
elektrik meselesi, telefonu, rıhtımı, iskelesi ve 
hattâ o kasabadaki berberinden lokantasına va
rıncaya kadar, en küçük teferruatına varıncaya 
kadar en küçük şeyin tesbiti nihayet bir sene 
zarfında yapılmış, bunu değerli arkadaşlarım 
yapılmış olmasını burada herhalde bizim için 
bir eksiklik olarak değil, bir iyi iş olarak belirt
mek gerekir. Envanter çalışmaları yapılmadan 
ne yapılırsa hatalıdır. Neyi nerede yapacağını 
bilmeden, suyu var mı, elektriği var mı, ne ka
dar mesafeden su elektrik gelir, oraya bir ko
naklama tesisi yapabilir miyim, bütün bunları 
araştırmadan sağlam bir konaklama politikası 
takibetmek mümkün mü? Bir turist çağırma po
litikası takibetmek mümkün mü? Çağıracağım 
Antalya bölgesine Türk Rivierası buyurun diye- | 
ceğim, Antalya'nın hava meydanı büyük jet I 
uçaklarının inmesine müsait değil, Antalya' ya 
ulaşan yol şebekeleri müsait değil. Kimi çağıra
cağım? Frankfurt'tan kalktığı zaman üe günde 
karayoluyla Edirne'ye gelir, üç günde de ora
dan Antalya'ya gidecek turisti. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu envanter ça
lışmalarını, benim temel yatırımlarımı ivice tes-
bit etmeden bir tanıtma, bir konaklama ;. ol it ika
sına girişmem mümkün mü? Bugün bunların 
hepsi yapılmıştır arkadaşlarım. 

Turist eğilimleri çalışması. Bu da güç bir 
çalışmadır. 1 milyon 100 bin Amerikalı üzerin
de yapılan turist eğilimleri anketi şu neticeyi 
veriyor: Bir turist ne maksatla gelir, bir turisti 
harekete sevk eden sebepler, âmiller nelerdir? j 
Büyük seyahat acentaları, dev seyahat acentala- J 
rı, büyük mecmualar, otelcilik şirketleri bu an
keti beraber yapıyor. Ve bu anketin sonunda 
yüzde 60 ı tatil maksadiyle, yüzde 24 ü akraba 
dost ziyareti, yüzde 8 i de öğrenci. Demek ki 
1 milyon 100 bin turistin yüzde 60 ı tatil yap
mak maksadiyle geliyor. O halde tatil mefhu
muna cevap verecek bir konaklama, bir tanıtma 
politikasına girişmek lâzımdır. Bu turistleri sevk 
eden unsurlar nelerdir? Tesbit edilmiştir ki, bi
rinci sırayı seyahat acentaları işgal ediyor. Yani 
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artık bugün bir turist hangi memlekete gidece
ğini altı ay evvelden birtakım seyahat acentala-
rmın tur programlarına girmek suretiyle, ken
di iradesinin dışında o seyahat acentasmın ira
desine tabi olarak yola çıkıyor. Gelişigüzel de
ğil, bugün seyahat acentaları tur programlarını 
tâ geçen Ağustos'ta hazırlamışlar. Bu önümüzde
ki Nisan'da başlıyacak turizm mevsimi için. Se
yahat acentalarından sonra en büyük yeri der
giler işgal ediyor. Hangi dergiler? Amerika'da 
en çok Life birinci sırayı işgal ediyor. Demek 
ki, dışarıda bir dergiye ilân verilirken, o der
gi iyi seçilmelidir. Bunlar ciddî anketlerin so
nunda, turist eğilimlerinin tetkik sonunda gi
rişilecek ilân esaslarına uygun bir tanıtma kam
panyası olursa ancak bir netice aldırabilir. Ve 
bizi başarıya ulaştırabilir. 

Envanter çalışmalarını kitap halinde bastıra
cağız. 

Turizmde gerek milletlerarası teşekküller 
ve gerekse komşularımızla sıkı bir işbirliği ya
pılması yoluna gidilmiştir. Görüşmeler sonun
da turizm alanında işbirliği hususunda Bulga
ristan'la 24 . 10 . 1964 tarihinde yapılan anlaş
ma Bakanlar Kurulunca 31 . 12 . 1964 tarihin
de onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konu
da Yugoslavya ile de 26 . 1 . 1965 tarihinde ay
nı mealde bir anlaşma parafe edilmiştir Her 
iki Hükümetin tasdikinden ve tasdi'k nüshaları 
teati edildikten sonra yürürlüğe girecektir. 

Avusturya'dan Yugoslavya, Bulgaristan üze
rinden geçen ve iskenderun'a ve bir ueu da 
Doğu - Bayazıt'a varan karayolunun tanıtılma
sı işini müştereken yapacağız. Film halende ta
nıtma işini Bulgarlar üzerine almıştır. Bu yol 
üzerinde turistik cazibe merkezleri var motel
ler, benzin istasyonları v.s., v.s. 

Harita işi : Bu sene 300 bin civarında bası
lacak ve Yugoslavlar bunu üzerine almışlardır. 
Radyo ve basın yoluyla tanıtma işini de Tür
kiye üzerine almıştır. Bu yol üzerinde vukubu-
lacak bir aksaklığı gidermekte üç devlet müş
tereken hareket edecektir. Türkiye eğer Kapı
kule ile P]dirne arasında her hangi bir müşkül
le karşılaştığı zaman bu aksaklık aynen Bul
garistan veya Yugoslavya'nın aksaklığı imiş 
gibi her iki devlet Türkiye'nin yardımına koşa
caktır. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, eğer izahatınız 

çok uzıyacaksa, saatin dörde gelmesi hasebiyle 
bir ara vermek zaruretini duyuyoruz. Bâzı talep
ler var. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALÎ ÎH-
ŞAN ttöĞÜŞ (Devamla) — Yüksek Heyetiniz 
konuşmama... («Yarınki toplantıyı kaçta yapa
caksınız» sesleri) 

BAŞKAN — Programda yazılı efendim, kaç
ta yapılacağı. 

Sayın Bakan, izahatınızı dördü çeyrek 
geceye kadar bitirmeniz mümkünse (Yarın sabah 
sesleri) (Yarın kaçta toplanılacak sesleri) Prog
ramda yazıyor efendim kaçta toplanılacağı. 
(Bırakalım, 10.30 da gelelim sesleri) Sayın Ba
kan izahatınız uzun mu? 4,15 te bitmesi anüm-
Ikünse devam edelim. Sahur meselesi bahis konu
su. Bu hususta arkadaşlarımızdan gelen teklifler 
var. 

TURÎZM VE TANITMA BAKANI ALÎ İH
SAN GÖĞÜS (Devamla) — Efendim; Türkiye'-

28 . 1. 1965 O : 4 
nin büyük bir dâvasını burada, Yüksek Senatoda 
turizm dâvasını en geniş şekilde izah etmek be-
n'm vazifemdir. Bunu tabiatiyle kısa kestirmek 
de, uzakmak da Yüksek Senatonun takdirine kal
mış bir husustur. 

CAHİT AKYAR (Denizli) — Sayın Başkan; 
yarın sabaha teklif ediyorum. 

SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bu akşam bitirelim, icabederse yarın sabah bir 
saat geç başlarız. 

BAŞKAN — Efendim, Saym Bakanın beyanı 
mevzuun, ehemmiyeti yönünden en ince teferrua
tına kadar her türlü izahatı vermek arzusu mer
kezindedir. Bütün izahatı dinlediğiniz takdirde 
sabaha kadar kalmamız mümkündür. Saat dört 
olmuştur. Bu sebeple Birleşimi bugün saat 10,40 
ta açmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 3,55 
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