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meşini menfi yönde etkileyecektir. Memleketi
mizde esasen bir fiyat artışı olduğu birçok
projelerin maliyetinin daha şimdiden ilk hesap
lamalarda tespit edilen rakamları aştığı gözönünde tutulacak olursa, öyle sanıyorum ki, arz
ettiğim bu mahzur daha çok önem kazanacak
ve yatırımların gerçekleştirilmesi bakımından
muhtemelen önemli bir mâni karşımıza çıkacak
tır.
Bu sebeple, 84 ncü madde hükmünün tasarı
dan çıkarılmasının veya bunun bu şekliyle ol
duğu gibi, bir nihaî kesinti değil,. Hükümete
bir yetki şeklinde öngörülmesinin arz ettiğim
mahzurları gidermek bakımından Hükümetçe
gerekli görüldüğünü yüce Heyetinizin takdirle
rine arz ediyorum.
Teşekkür ederim sayın Başkan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, Hükümet adına söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Hükümet adına buyurun, sa
yın Millî Savunma Vekili.
İHSAN BİNGÖL (Muş) — Kaç tane Hükü
met var?
REFET RENDECİ (ıSamsun) — Sayın Baş
kan, Hükümet adına konuşuldu.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler;
84'üncü maddenin müzakeresi münasebetiy
le Maliye Bakanı sayın Müezzinoğlu arkadaşı
mın maruzatına Millî Savunma Bakanlığı yö
nünden bâzı hususları eklemek istiyorum.
Bütçenin 1 ne i maddesiyle tüm bütçe öde
nekleri toplamından % 6.5 oranında bir kesinti
derpiş edilmektedir. 84 ncü maddeye göre de
Bütçenin tümü üzerinden % 10 oranında bir
kesinti derpiş edilmektedir. Bu suretle % 6,5 ve
% 10 kesinti yapıldığı takdirde, bunun Millî
Savunma Bütçesine intikâli 1,5 milyar lira ci
varında bir kesinti demektir.
Yüksek huzurunuzda Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesini arz ve izah ederken, memleke
tin mâruz bulunduğu tehditleri ve bu tehditle
rin, SALT Anlaşmasına ve karşılıklı ve denge
li kuvvet indirimi müzakerelerinin başlamış ol
masına rağmen. Türkiye'nin mâruz bulunduğu,
karşı karşıya bulunduğu tehditlerinde devam
ettiğini belirtmiştim. Ayrıca, karşılıklı ve den
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geli kuvvet indiriminin Merkezî Avrupada ya
pılmasının görüşülmesi sebebi ile buradaki muh*
temel kuvvet indiriminin ve indirilen kuvvetle
rin yeniden sonuçlandırılması neticesi olarak,
memleketimizin karşı karşıya bulunduğu tehdit
lerin bir ölçüde artacağını da ifade etmiştim.
Ayrıca, memleketimiz ile ilgili olarak, civa
rımızda bulunan komşularımızın silâhlanma du
rumunu da yine mâruzâtım meyanmda belirt
meye çalışmıştım.
Sonra, Bütçemizin nasıl hazırlandığını izah
ederken, yüce Senatonun esasen malûmu olan
hususları da hatırlatmak suretiyle, şöyle maru
zatta bulunmuştum:
Malûmu âlileri olduğu üzere, hükümetler,
Anayasanın 110 ncu maddesinin açık hükmü
muvahaeesinde memleketin iç güvenliğinin ve
Silâhlı Kuvvetlerimizin savaşa hazırlanmasın
da yüce Parlâmetoya karşı mesuldürler. Bu
mesuliyet idraki içinde hükümetin hazırlamış
bulunduğu; savunma stratejisi esas olmak üze
re bu ilkeden hareketle tespit edilen öncelik,
ilkeler ve programlar esas alınmak suretiyle sa
vunma ihtiyacımızın, kuvvet hedeflerimizin ve
milletlerarası
taahhütlerimizin gereği olan
kuvvet hedeflerimizin de gözönünde tutulması
suretiyle Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı tespit
edilir ve sonra bu ihtiyacın bütçelenmesi sure
tiyle de bütçe hazırlanır. İşte, huzurunuzda bu
lunan Bütçenin de bu suretle hazırlanmış oldu
ğunu arz ve izah etmiştim.
Şimdi yine maruzatım meyanmda bu yılki
Bütçemizin 6 program halinde tertiplendiğini
de kaydetmiştim. Bu programların; alt prog
ramlar, hizmetler ve hizmetlerin altında da
projeler şeklinde oluşup geliştiğini de beyan
etmiştim.
Bu itibarla, Bütçe Kanunun 1 nci ve 84 ncü
maddeleri ile derpiş edilen ve toplamı 1,5 milyar
lira olarak ifade edilen ve Millî Savunmaya
inikas edecek olan bu kesintinin yapılması,
«Program bütçe» esasına dayanan bu hizmetle
rin birçoğunun tümü ile ortadan kaldırılması
demektir.
Ayrıca, 1601 sayılı Kanun ile Yüce Parlâ
mento Hükümete 10 yıl için ve gelecek yıllara
da şamil olmak üzere geçici yüklemlere girişme
yetkisi vermiş ve bu yetki gereğince her yıl
bütçesine 1 milyar 6O0 milyon lira ödenek ko-
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