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mistir; fakat Yedek Subay Okuluna gitmek
için sıra beklemektedirler. Birçok gençlerimiz
hayata atılmıştır, evlenme çağındadır fakat
askerliğini yapmadığı için beklemektedir. Biz.
bugün nüfusumuza göre, eğer silâh altına
alacak olursak aşağı - yukarı 5 milyondan
fazla mükellefi silâh altına almamız gerekir
ki, bunu beslememize de imkân yoktur. Şu
halde, memleketin malî gücüne de destek ol
ması bakımından, hiç vakit geçirmeden as
kerlik çağma gelen kimseleri silâh altına al
mamız ve onları Devletin diğer sektörlerinde •
çalıştırmamız gerekmektedir.
Bedele gelince :
Bedel, çok faydalı bir netice verecektir
arkadaşklar. Demin Sayın öztürkçine arka
daşımız hesabını da yapmıştır. Bedeli ver
mekle büsbütün askerlikten çekilmiş olmaya
caktır bu mükellef. Fakat, Devletin malî gü
cüne, ordumuza büyük ölçüde yardımcı ol
muş olacaktır.
Şu halde özetliyorum; askerlik çağı gelen
mükelleflerin bekletilmeden, bilhassa ihtisaslarıyle ilgili sektörlerde çalıştırılması ve bu
sürelerinin de askerlikten sayılması;
ikincisi, bedelin kabul edilmesi.
Bu, gittikçe çoğalan nüfusumuzun ve onun
ihtiyacının
karşılanması, bakımından mut
laka faydalı olacaktır kanaatindeyim.
Saygılar sunarım.
Tümü üzerinde söz isteyen sayın Üye?...
Buyurun sayın Millî Savunma Bakanı Mehmet
izmen.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
İZMEN Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Huzurunuzda müzakere edilmek üzere bu
lunan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş
kilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yeni
lenmesi amacı ile Millî Savunma Bakanlığına
gelecek yıllara sâri yetki verilmesi hakkındaki
kanunun tümü üzerindeki sayın hatiplerin
konuşmalarını beraberce dinledik.
Sayın hatip arkadaşlarıma, evvelâ hepsi
nin müştereken kanunu esas itibariyle tasvibetikleri, bu kanun hedef ve istikâmetinde
savunma gücümüzün savunma politikamızın
memleket ihtiyaçlarına uygun şekilde teşkilât
lanması, takviye edilmesi ve müessir hale ge— 807
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tirilmesi temennisinde bulundukları içim, müş
terek görüşleri böyle olduğu için, hepsine
teşekkürlerimi sunmakla sözüme başlamak is
tiyorum.
Konunun ehemmiyetine işaret ettiler. Ha
kikaten konu, son derec ehemmiyetli bir ko
nudur.
Değerli hatiplerin konuşmalarına evvelâ
genel olarak cevaplarımı arz edeceğim, sonra
bazı arkadaşlarımızın temas ettikleri tek tek
mesafeler var, onlara da kısaca cevaplarımı
arz edeceğim.
ilk önce Sayın Tunçkanat arkadaşımızın
görüşleri üzerinde durmak istiyorum.
lar ve konuşmalarının ağırlık noktasını teşkil
eden, Silâhlı Kuvvetlerin bugünkü mevcudu
nun azaltılması, yani bugünkü mevcudu ile bu
kanunla istenilen takviyenin yapılmasının müm
kün olup olmadığı hususunda tereddüt izhar et
tiler.
Muhterem senatörler, yüksek malumları ol
duğu üzere, Anayasamızın 110 ncu maddesi
savunma politikasının tertibinde, tayininde, sa
vunma gücümüzün memleket gerçeklerine uy
gun şekilde finanse edilmesinde Hükümetin
Meclislere karşı sorumlu olduğu hükmünü taşı
maktadır.
Yine, bu kanun maddesine göre; Genelkur
may Başkanı hazerde ve seferde Silâhlı Kuv
vetlerimizin komutanıdır ve Genelkurmay Baş
kanının yetkileri de kanunla tayin edilir. Bu ka
nun da, yine yüksek malumunuz olduğu veçhi
le, 1324 numara altında çıkarılmış, yürürlüğe
konulmuştur. Genelkurmay Başkam bu kanun
la kendisine verilen yetkilerin kullanılmasında
Bakanlar Kuruluna karşı, Başbakana karşı me
suldür. Şu halde, memleketin savunma ihtiyacı,
savunma politikası ve kuvvet hedefleri, Anaya
samızın arz ettiğim şu hükümleri muvacehesin
de, yine Anayasa ile tadadedilen yetkili merci,
mesul merci ve makamlarca tayin ve tespit edi
lecektir ve edilmektedir.
Bu kanun hükmüne göre, Genelkurmay Baş
kanlığı tarafından, kuvvet hedefleri de dâhil ol
mak üzere, kanunumuzun gerekçesinde ve ka
nunun Millet Meclisi ve Yüce Senatoya izafet
le kanunu tetkik eden komisyonlardaki müza
kereler neticesinde tanzim edilen raporlarda işa
ret edildiği üzere, bu, Silâhlı Kuvvetlerimizin
bugün içinde bulunduğumuz şartlar muvacehe-

