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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
Yapılan yoklama sonucunda yeter çoğunluk 

olmadığı anlaşıldığından saat 10,30 da toplanıl
mak üzere. Birleşime ara verildi. 

İkinci oturum 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde yazılı sürelerle, izin verilmesi kabul 
edildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi kabul 
olundu. 

Saat 14,30 da toplanılmak .üzere Birleşime 
ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Ferruh Bozbeyli 
Kâtip 

Süreyya Öner 

Üçüncü oturum 
Başbakan ismet İnönü'ne yapılan menfur 

suikast teşebbüsü dolayısiyİe, 
Başkanlık Divanı adına Başkan vekili Fer

ruh Bozbeyli, 
A. P .Grupu adına Mahmut Rıza Bertan, 
Y.' T. IV Grupu adına ..'Fahrettin Kerim 

Gökay, . ...... 
.0. K M P. Grupü adma'Veli Başaran, 

v O. II. P. (Irupu adına Kemali Beyazıt, 
ve M. P. Grupu adına Hüseyin Ataman, te

essürlerini ve geçmiş olsun temennilerini bildir
diler.' 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
kabul olundu. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanun tasarısının bölümleri kabul edile
rek tümü açık oya sunuldu. Birleşime ara ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Ferruh Bozbeyli İsmet Kapısız 
Kâtip 

Samsun 
İl yas Kılıç 

Dördüncü oturum 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı kabul olunarak tümü açık oya 
sunuldu. 

Adalet Bakanlığı bütçesi kabul edildi. 
Açık oya sunulan Beden Terbiyesi ve Vakıf

lar Genel Müdürlüğü bütçelerinin açık oylama
sında yeter çoğunluk elde edilemediğinden bu 
tasarıların gelecek Birleşimde tekrar oya sunula
cağı bildirileti. 

22 . 2 . 1964 Cumartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere (1,05) te Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Mekki Keskin Nevzat Şener 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 
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1. — GELEN KÂĞITLAR 

l1 asanlar 
1. — 1963 Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 

(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 'yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/654) (Karma Büt
çe Komisyonuna) 

2. — 1962 bütçe. yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/655) (Sayıştay Komisyonuna) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka
nununa ve bu kanuna ek 3818, 3904, 4777, 6223, 
6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması ve bu kanunun 9 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/656) (Tarım ve Plân komisyonlarına) 

4. — ömeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı (1/657) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

5. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında 
kanun tasarısı' (1/658) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

6. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 
Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra eki en m esim; 
dair kanım tasarısı (1/659) (Plân Komisyo
nuna) 

Teklif 
7. — Kütahya Milletvekili gadrettin Tosbi 

ve 7 arkadaşının Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/663) (Ticaret 
ve Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 
8. — İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/826) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

9. —• Kaş ilçesinin İslamlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı tsaoğlu, 
Uukiye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zey-
bek'in, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/827) (Adalet Komis
yonuna) 

Rapor 
10. — Dilekçe Karma Komisyona Genel Ku

rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı Kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 1 1 . 1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 
5/75; C. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı: 
605; C. Senatosu S. Sayısı : 372) 



B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 10,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), llyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 59 ncu Birleşimıinıi açıyoruz. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla yapı
lacaktır, sayın üyeler lütfen kabul düğmesine 
bassınlar. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
(Yoklama yapıldı.) 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlı

yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Büyük Millet Mec
lisimize giriş, çıkış hususlarını nizamlıyan Büyük 
Millet Meclisi müşterek Riyaset Divanınca ha
zırlanmış olan iki talimatneme esaslarının tat
bikinde saym üyelerin Kiyaset Divanına yar
dımcı olmalarını bilhassa rica ederiz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — İkinci defa oyan konulacak iş
lere geçiyoruz : 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/580; C. Senatosu 1/330) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 597; C. Senatosu S. Sa
yısı : 338) 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1964 yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/592; C. Senatosu 1/329) 01. 
Meclisi S. Sayısı : 590; C. Senatosu S, Sayısı : 
337) 

BAŞKAN — Bu tasarılar ikinci defa oyları
nıza arz edilecektir. Kutular sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

3. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı 
bütçe kmunıt tasarmvd®. yapıtyn, değişikliğe 

dair Cumhuriyet Senatosu Başka?üığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/578, C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 596; C. Senatosu S. Sayısı : 336) 

a) Millî Savunma Bakanlığı bütçesi : 

İ3AŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çe kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz : Tümü üzerinde ilk söz Y T. P. Gru-
pu adına Saym Sırrı öktem'indir. Buyurun efen
dim. 

Y. T. P. GRUPU ADİNA SIRRI ÖKTEM 
(Kars) — Muhterem milletvekilleri, aziz silâh 
arkadaşlarım : 

Y. T. P. Meclis Grupu adına bâzı görüşleri
mizi ana hatlariyle arz edeceğim. 

Hep biliyoruz, iki grupa ayrılmış olan ihtiyar 
dünyamız, kritik durumunu muhafaza etmekte
dir. Geçen sene Küba hâdiselerinin bütün dün
yada yarattığı heyecanlı atmosfer, bu sene daha 
küçük mikyasta da olsa Kıbrıs'a sıçramıştır ve 
Akdeniz'in Küba'sı olmak istidadını göstermekte
dir. NATO Blokunun liderliğini yapan Birleşik 
Amerika Küba kararını, hiçbir müttefikine danış
madan, kendi insiyatifiyle almıştır. Bu sene de 
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M. MecUsi B : 59 
Akdeniz Küba'sı hâdiselerinde Amerika yine li
derlik rolüne bürünmüş görünmektedir. 

Küba hâdiseleri ihtiyar dünyamızı Üçüncü 
Cihan Savaşının eşiğine kadar getirmişti. Kıbrıs 
meselesinin nasıl bir inkişâf göstereceği şimdiden 
kestirilemiyor. Fakat bu sefer direkt olarak bizi 
ilgilendiren bu durum, memleketimizin en has
sas jeopolitik bir bölgede bulunmasiyle ehemmiye
tini bir kat daha artırmaktadır. Diğer bir cep
hesiyle de NATO dayanışmasına tesir eder gö
rünmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu girişi yapmaktan 
maksadımız; dış konularda nasıl hepimiz, bütün 
partiler bir tutum birliği içinde davranıyor ve 
bunu bir gelenek halinde yürütüyorsak; dış ko
nularla sıkı ilgisi olan ve Devletin ana hizmetle
rinden biri bulunan Millî Savunma politikamız 
ve hizmetlerimiz de aynı tutum birliği ve gelenek 
halinde evvelâ bu Meclisin şuuruna yeıieşmelidir. 
Ancak böylelikle ve ileri demokratik memleket
lerdeki örnekleriyle, Millî Savunma politikamı
zın ve hizmetlerimizin gereken itina ve anlayışla 
huzurunuzda açıkça inceleneceği ve murakabe 
edileceği kanaatindeyiz. Y. T. P. olarak bu tezi
mizde ısrar ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, geçen seneki Millî Sa
vunma bütçesi bir idame bütçesi karakterini ta
şımakta idi. Bu yıl bütçesinde, artış olmasına 
rağmen bir inkişaf bütçesi olduğu iddia edile
mez. Çünkü, Devlet bütçesine kıyasla Millî Sa
vunmaya tahsis edilen nisbet yine düşüktür. İk
tisadi demokrasi düzenine girmedikçe, memle
ket ekonomisi sağlam ve sıhhatli temeller üze
rine oturmadıkça, Silâhlı Kuvvetlerimizin sabır 
ve feragatle beklediği inkişaf bütçelerine ka
vuşması mecburen gecikmektedir. Bunun ne
ticesi kuvvet hedeflerine ulaşmak, savunma 
hizmelerimizi NATO standartlarına çıkarmak 
güçleşmektedir. Buna ilâveten Amerika Askerî 
Yardımının geldi değiştirmesi ve bâzı maddele
rin yardım listelerinden çıkarılm asiyle millî 
bütçenin ağırlaşması bir problem olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu durumda, öteden beri bir ko
nu halinde tartışılan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
reorganizasyonu düşünülmekte midir? Acaba za
manı gelmiş midir? 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'miz için 
önemi büyük olan Kıbrıs hâdiselerinin doğur
duğu ağır atmosfer üzerine, haklı olarak Deniz 

22 . 2 . 1964 O : 1 
Kuvvetlerimizin bütçemizdeki durumunu araş
tırıyoruz, insiyaki olarak tatmin olmak ihtiya
cım duyuyoruz, fakat maalesef olamıyoruz. Bü
yük Atatürk hasta iken dahi uzak görüşlü siya
setiyle daima Deniz Kuvvetlerimize lâyık oldu
ğu önemi vermiştir. 

Bugün Deniz Kuvvetlerimizin takviyesi, he
men her NATO devletine yapıldığı gibi Ameri
kan Askerî Yardımından sağlanmaktadır. Fa
kat bu yardımın, NATO devletleri arasında mâ
kul ve haklı ölçüler dâhilinde olmadığı kanaatin
deyiz. Bunun ispatı gayet kolaydır. Amerika 
bize 1949 dan itibaren 4 muhripten başka vuru
cu kuvvet yardımı yapmaktan hâlâ çekinmekte
dir. Bu 4 muhribin yapı tarihi de 20 seneyi aş
mıştır. Buna mukabil son 3 sene içinde Yuna
nistan'a daha yeni ve mütekâmil 6 muhrip, 2 de
nizaltı gemisi ve tam teçhizatlı 1 alay taşımaya 
muktedir 8 çıkarma gemisi hibe etmiştir, böy
lelikle Ege Denizindeki muvazeneyi Yunanistan 
lehine bozmuştur. Ege Denizi stratejisinde 
Türk - Yunan ilgisi en azından eşit olmasına 
rağmen dostumuz ve müttefikimiz Amerika'nın 
bu tercihli hareketinin mânasını anlamak güç
tür. Bir bakıma kolaydır. Türkiye'ye üvey ev
lât muamelesi yapmaktadır, Rum'u Türk'e ter
cih etmektedir. (Bravo, sesleri, alkışlar) Bu ka
naat Türk umumi efkârında yerleşmektedir. 
Halbuki Türk Milleti vakurdur, yaygaracı de
ğildir. Türkiye bütün Silâhlı Kuvvetlerini NATO, 
enirine vermiştir. Türkiye Doğu blokuyla en 
çok kara ve deniz hudutlarına sahiptir. Türki
ye Amerika'nın ileri karakol vazifesini yapmak
tadır. Türkiye direkt olarak tehlike ile burun 
buranadır ilh. Daha birçok faktörler saya
biliriz. 

Sözünün eri, dostluğuna güvenilir, taahütle-
rine sadık Türkiye'mize karşı dostumuz ve müt
tefikimiz Amerika'nın davranışından duyduğu
muz haklı reaksiyonu bu kürsüden belirtmeden 
geçemiyoruz. Millî Savunmamızın bu konuda 
daha İsrarlı bir gayret göstermesini temenni edi
yoruz. 

Enf rastrüktiir ile ilgili çalışmalarımız; 
Muhterem arkadaşlar, savunma gücümüzün 

artımasiyile «ı,kı iiııtibatı olıan bu hayati konu üze
rinde, Y. T. P. olarak yine ısrarla duracağız. 

Evvelâ belirtmek isteriz ki, Amerikan askerî 
yardımı ile NATO müşterek enfrastrüktür hiz-
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M. Meclisi B : 59 
metleri bazan birbirine karıştırılmaktadır. Hal
buki, ikisi de tamamen birbirinden ayrı ve mü
him konulardır. NATO müşterek enfrastrüktür 
hizmetleri, NATO ca müştereken hazırlanan ve 
müştereken karar altına alınarak barış zamanın
da her NATO memleketinde yaptırılan sabit te
sislerdir, alt yapıdır.-Maliyet bakımından büyük 
masraflardır ve çok zaman alır. Bu tesislerin 
savaşta inşası çok zordur, hele bizim gibi fakir 
memleketler için imkânsızdır. Bundan dolayı ba
rış zamanında her sene yapılan ve gelişen bu te
sislerimizle Millî Savunma gücümüz her yıl art
maktadır. İkinci mühim bir sebep de; bu tesis
lerin inşası için memleketimize mühim miktar
da, milyonlarca liralık döviz girmektedir, iş sa
haları açılmakta ve gelişmektedir. Diğerlerinden 
sarfı nazar, sadece bu iki mühim sebep enfras
trüktür, ile ilgili çalışmalarımızın' önemini bü
tün açıklığiyle 'ortaya koymaktadır. Takdire şa
yandır ki, 1960. tan bu yana bu uğurdaki çalış
malar her sene verimli bir gelişme halindedir. 
Bunun neticesi olarak memleketimizdeki yatırım
lar 15 NATO devleti içinde ön plânda yer al
maktadır. Bunun sebebi: Memleketimizin jeopo
litik durumu itibariyle haklı isteklerimizin (ka
bul ettirilmesinde, tahsis edilen paranın yerinde 
kullanılmasında ve tesislerin zamanında bitiril-
mesindedir. Bu cümleden olarak 1963 yılı içinde 
inşaları plânlanmış tesislerimiz ve bunlar ara
sında en mühimleri olan erken ihbar radar mer
kezleri, ileri neşir istasyonları tamamlanarak hiz
mete girmişlerdir. Sırası gelmişken Millî Savun
ma Bakanımızdan rica ediyoruz: Bu gibi öğünü-
lecek tesislerimiz Büyük Millet Meclisi üyelerine 
gezdirilmelidir. Bir defa görmek bin defa işit
mekten daha iyidir. Millî Savunma gücümüzle 
ilgili bu gibi geziler mahrem değildir. İleri mem
leketlerde yabancılara bile gezdirilir. Geçen se
ne denizcilerimiz bunun güzel örneğini vermiş
lerdi. 

Bu verimli çalışmalarda mühim bir rol oy
nandığına inandığımız NATO muhasebesinin 
sıhhatli ve süratli çalışmalarını da zikretmeden 
geçemiyeceğiz. Evvelce böyle bir teşkilâtımız 
yoktu. Son bir iki sene içinde kurulan bu mu
hasebe teşkilâtımız, Türk malî formalitelerden 
sıyrılarak müstakil bir halde çalışmaktadır ve 
NATO sistemlerine tamamen adapte olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde en-
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frastrüktür ile ilgili tesisler arttıkça karşılaştı
ğımız bir problem de gün geçtikçe ağır basmak
tadır. Bu da: Bu tesislerin işletme ve bakım mas
raflarıdır. öğrendiğimize göre; NATO ya en 
büyük kuvvetler tahsis etmiş olan Türkiye'ye, di
ğer NATO devletlerince yapılacak yardım için 
teşebbüse geçilmiştir. Bu yerinde bir teşebbüs
tür. İşletme ve bakım masrafları bu teşebbüsle 
sağlanmalı ve bu uğurda her türlü gayret gös
terilmelidir. Dünya durumu, bu haklı talepleri
mizde bizi teyidetmektedir. 

Geçen sene bu konudaki temennilerimizin 
Millî Savunmaca dikkat nazarına alındığını 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bununla be
raber şu birkaç noktada yine duruyoruz : 

1. Bütçemizde NATO tesislerinin bakım ve 
işletme masrafları için ayrı bir fasıl açılmalı
dır. 

2. Mahallî kolaylıklar diye adlandırılan ve 
millî sorumluluk taşıyan inşaatımız, NATO te
sisi gibi kabul edilmeli ve beraberce bitirilmeli
dir. 

3. Bu tesisler için teknik ve bilhassa elek
tronik personelin yetiştirilmesine öncelik veril
melidir. 

Hulâsa: Son yıllarda enfrastrüktür ile ilgili 
çalışmalarımız 15 NOTO devleti içinde Türki
ye'yi ön plâna yükseltmiştir. Oeçen sene olduğu 
gibi bu sene de Millî Savunmamızın bu hizmet
lerdeki çalışmaları başarılı olmuştur. Bunu tak
dirle ifade eder, mıemılekettıiimıiz için hayati önemi 
olan bu verimli çalışma temposunun devamını 
dileriz. 

Millî Savunma ile ilgili kanunlar : 
Muhterem arkadaşlar, 
Üç senedir gerek bu kürsüden, gerekse Sena

to kürsüsünden, hemen bütün parti sözcüleri, 
Millî Savunma ile ilgili bâzı mühim kanunlar
dan bahsederler ve Meclise sunulmasını isterler. 
Sayın Bakan her defasında bizim arkamızdan 
bu kürsüye gelir, vaitkâr ifadelerle cevap verir. 
Netice: Bütçe görüşmelerinde yine hemen her 
sözcü aynı kanunlardan bahseder.. Bu sefer tek-
rarlamıyacağız, fakat ışu hususu dikkatlerine su
nacağız : 

Sayın Millî Savunma Bakanımız her şeyden 
evvel bir hukukçudur. Bu kanunların bir kısmı 
Silâhlı Kuvvetlerimizin hukukî statüsiyle ilgili-
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d ir. Diğer ileri memleketlerin Silâhlı Kuvvetle
rinde bu hukukî statü çoktan kurulmuş ve istik
rara kavuşulmuştur. Ihmıyoruz ki, Millî Savun
ma Bakanımız, gelecek seneki bütçe görüşmele
rinde parti sözcülerini ve diğer arkadaşları bu 
konuda konuşmaktan azadedeceklerdir. 

Muhterem milletvekilleri : 
Her zaman olduğu gibi, dünyanın ve mem

leketimizin l)u kritik devrinde de, en başta da
yandığımız Silâhlı Kuvvetlerimizdir. Bu sebep
le her zamadan ziyade bugün Silâhlı Kuvvetleri
mizin morali üzerinde ciddiyet ve hassasiyetle 
durmak mecburiyetindeyiz. Hep biliyoruz değer 
kemiyette değil, keyfiyettedir. Bugün feza cağın
da yaşamamıza ve nükleer silâhlar yarışmasına 
şahidolmamıza rağmen savaşın "asıl unsuru insan
dır. Bu sebeple bütün milletler silâhlı kuvvetle
rini kemiyet ve keyfiyetçe daima üstün durum
da tutmak mecburiyetindedirler ve tutuyorlar. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri ise artık tamamen Cum
huriyet kuşaklarının emir ve kumandasındadır. 
Osmanlı Ordusundan tek subayı kalmamıştır. 
Bu itibarla, bilhassa Cumhuriyet devrinde daha 
da asîl bir hüviyetle çalışan Silâhlı Kuvvetleri
miz, büyük Atatürk'ün direktifinde ve izinde, 
bütün varlığiyle Türk Milletinin hizmetindedir. 
Şahıslarımızın ve partilerimizin üstündedir. Böy
le olunca bir tek kişi de olsa nahoş bir sesin çık
ması Silâhlı Kuvvetlerimizi zedeler, Meclisimizin 
prestijini sarsar. Böyle davranışların her şeyden 
evvel memleketimizdeki muzır cereyanlara ve 
5 nci kol faaliyetine bir destek olduğunu bilme
miz lâzımdır. Memleketimizin kritik ve rejimin 
intikal devresinde bütün 'hastalıkların tedavisi 
her şeyden evvel Meclisten başlıyor. 

Sözlerimizin başında da işaret ettiğimiz gibi, 
dış konularla Devletin ana hizmetlerinden biri 
olan Millî Savunma meselelerinde hepimizin ve 
bütün partilerin bir tutum birliği içinde hare
ket etmeleri ve bunun 'bir gelenek halinde evve
lâ Yüksek vMeclisimizin şuurunda .yerleşmesi şart
tır. Bu vesile ile iftiharla belirtmek isteriz ki, 
Sayın Başbakanın şahsında, rejime yönelmiş men
fur bir suikast teşebbüsü, bütün partileri bir tu
tum birliği halinde harekete geçirmiş ve Mecli
simizin açılmasından bu yana en güzel örneğini 
vermiştir. Y. T. P. olarak bu tezimizde ısrarla 
duruyoruz. Çünkü baş dayanağımız olan Türk 
Silâhlı Kuvvetleri, ağır vazifesine ilâveten diğer 

birçok milletlerde olmıyan, memleketimizin kül
tür bayatında, sosyal hayatında, ekonomik haya
tında da Türk Milletinin hizmetindedir. Ayrıca, 
bugünkü milletçe kalkınmamızın maddi, mânevi 
yardımcısıdır ve destekçisidir. Bunun içindir ki, 
hiçbir milletin Silâhlı Kuvvetleriyle asla kıyas-
lanamaz. Bu itibarla Silâhlı Kuvvetlerimize kar
şı en azından minnet borcumuz vardır. 

Demokratik rejimin sağlam temellere oturdu
ğu bu intikal devresinde, ihtiyar dünyamızın ve 
memleketimizin bu kritik anında, Meclisçe vazi
felerimizi ve sorumluluğumuzu müdrik olarak, 
U>64 'Millî Savunma Bütçesinin memleketimize 
hayırlı olmasını diler, Kahraman Silâhlı Kuvvet
lerimize Y. T. P. nin yürekten sevgilerini ve 
saygılarını sunarız. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Millet Partisi Grupıı adına Sa

yın Hüseyin Ataman, buyurun. 
M. P. G-RUPU ADINA HÜSEYİN ATA

MAN (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, aziz 
silâh arkadaşlarım, Millet Partisi Meclis Orupu 
adına mâruzâtta bulunacağım. 

Millî Savunma bütçesinin tanzimi, tertibi, 
takdimi bir örnektir. Bu hususta başta Millî Sa
vunma Bakanı olmak üzere hizmeti geçmiş bü
tün arkadaşlara bu çalışmalarından dolayı teşek
kür etmek bir vazifedir. Bir borçtur. 

Bugünkü dünyanın siyasi manzarası Doğu ve 
Batı bloklariyle muvazene unsuru olmak istiyen 
bitaraf bir gruptan teşekkül etmiş görünmekte
dir. Ancak bu bitaraf grııp'a mensup Devletler 
iktisaden geri kalmış olmaları ve daha ziyade 
Doğu blokunnn tesiri altında bulunmaları sebe
biyle muvazene unsuru olmaktan uzak bulun
maktadır. 'Buna göre dünyanın mukadderatı Ba
tı blokları arasında halledilecektir. 

Doğu lıloku yüksek malûmları olduğu veçhile 
kendi hâkimiyetleri altında bir Komünist dün
yası kurmak gayesindedir. Ve bu hedeflerinden 
asla vazgeçmemişlerdir. Siyasi, tarihî, coğrafi ve 
ideolojik sebeplerle Türkiye, bu tehlikeyi önle
meye çalışan Batı blo'kunun bir üyesidir. Tür
kiye komünist dünya ile çok geniş sahil ve hu
dutlar üzerinde temasta olan ve Orta - Doğu ile 
Afrikayı kapatan bir kaledir. Büyük Petrodan 
itibaren hakkımızda Rusların hiç. değişmiyen 
emellerine bu hususları da katmak gerekir. Bi
naenaleyh komünist dünya karşısında Türk Si
lâhlı.Kuvvetlerinin yüklendiği vazifenin ağırlığı 
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vo kıymeti böylece daha açık olarak görülür. Bu 
hal, Türk Ordusunun takviyesini icabettirir. 
Takviye ise paraya dayanır. îşte her milletveki
linin" kafası hattâ kalkınma plânından evvel or
duya »bir kuruş fazla tahsisat bulmak için çalış
malıdır. 

Bu bizim tarihî ve vatani bir borcumuzdur. 
Bundan başka türlü düşünen tek şahsın buluna
cağını da asla tasavvur etmiyorum. îşte geçen 
sene silâhlı kuvvetlerimizin takviyesi için bu kür
süden yaptığım mâruzâtta ana hatlariyle ve es
babı mucibelerini beyan ederek şunları istemiş
tik : 

1. Silâhlı Kuvvetlerin esas unsuru olan su
bayları yetiştiren harb okullarının dört seneye 
çıkarılması. 

Harb akademilerinde müşterek akademi tah
silinin 5,5 aydan bir seneye çıkarılması. 

2. Anayasanın 110 ncu maddesi gereğince 
Millî Savunma ve Genelkurmay Başkanlığı teş
kilât vazife ve salâhiyet kanun tasarısının Mec
lise getirilmesi. 

3. Küçük rütbeli subay kadro noksanının ik
maline çalışılması. 

4. Silâhlı Kuvvetlerin noksan silâh ve mal
zeme ve vasıtalarının tamamlanmasını yalnız yar
dımdan beklemek değil kendi bütçe imkânları
mızla da temini. 

5. Geçen senöki tempo ile 800 senede ikmali 
mümkün olacak stokların bir an evvel tamam
lanması. 

6. Millî Savunma bütçesinin umumi bütçe
nin % 25 inden aşağı düşürülmemesinin temini. 
Bir sene zarfında bunlardan ne tahakkuk etti
rildi. 

1. Harb akademilerinin teşkilât kanun tasa
rısı Meclise geldi. 

2. Küçük rütbeli subayların ve astsubay
ların eksikliklerini karargâh ve kurumlarda sivil 
personel kullanmak suretiyle telâfisi cihetine gi
dileceği ve subaylarla ast subayların kıtalarda 
kullanılacağı söylendi. 

Fakat bunlar yüzde kaç nisbetinde taha'kkuk 
ettirilmiştir. Veya bu işe başlanmış mıdır. Bunu 
bilmiyoruz. Bu iş harb okulundan daha birkaç 
sene subay yetişmiyeceğine 'göre bilhassa önem 
kazanır. 

îşte geçen seneki temennilerimizden ve istir-
hrı-nlarımradiMi ve Millî iSavunmıanın yed-i İkti
darında olanlardan tahakkuk edenler bunlardan 
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ibaret. Geçen sene, Sayın Millî Savunma Baka
nı Harb Okulunun dört seneye çıkarılacağını bu 
kürsüden ifade ettiği halde buna ait bir kanun 
tasarısı henüz Meclise getirilmemiştir. 

Halbuki Harb Okulu birinci sınıfta derslere 
başlamış ve ders senesinin 2/3 de geçmiştir. O 
halde bu sınıf da üç sene okuyacak demektir. 
Çünkü dört sene tahsil için işe birinci senenin 
programlarından başlamak: lâzımgelir. Millî Sa
vunma ve Genelkurmay Başkanlığı teşkilât ve 
vazife ve salâhiyet kanun tasarısından daha bir 
haber yoktur. Halen uygulanmakta-olan Genel
kurmay teşkilât Kanununda Genelkurmay Baş
kanlığı ile Kuvvetler Komutanlıklarının da kesin 
olarak vazife, yetki ve sorumlulukları belirtilmiş 
değildir. Bu teşkilâtta hangisinin karar ve han
gisinin bu kararı icra makamları oldukları be
lirtilmiş değildir. Bunun neticesi olarak da Ge
nelkurmay, içinde diğer kuvvetlerden irtibat su
bayları bulunan daha büyük bir Kara Küvetleri 
Komutanlığı manzarası arz etmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerin noksan silâh, malzeme ve 
vasıtalarının tamamlanmasını, yalnız yardıma 
bırakılmıyarak kendi imkânlarımıza da başvur
mak mecburiyetinde olduğumuzu söylemiştik. 

Yalnız Mtillî Savunmanın yed-i iıktidarrnda o.l-
nııyan bu husus için de bir şey yapılamamış ve 
stoklar için lüzumlu para miktarının tekrariyle 
iktifa olunmuştur. 

Çünkü umumi bütçenin % 25 inden aşağı 
düşürülmemesini temenni ettiğimiz Millî Savun
ma bütçesi, 1962 de % 25,27, 1963 te % 23,6 ve 
bu sene % 21,64 e düşürülmüştür. Yani üç sene 
zarfında savunma bütçemiz umumi bütçenin 1/4 
ünden 1/5 e düşmüştür. Silâhlı Kuvvetlerimiz ve 
vatan müdafaası için hoşa gitmiyen bir netice. 

Sayın arkadaşlar, 
Bundan biz şunu anlıyoruz. Türk Silâhlı 

Kuvvetlerinin daha doğrusu Türk Millet ve va
tandaşının mukadderatı yardıma bağlanmıştır. 
Yani keşkülümüzü uzatacağız dostlarımız içine 
ne atarlarsa onunla iktifa "edeceğiz. Çok ıstırap 
verici bir hal. Yardım mevzuu devam ettikçe 
bunun da ne istikamette yöneltileceği düşünül
meye şayandır. 

Modern harblerde silâhlı kuvvetler bir kül
dür. Birbirinden ayrılmaz beraber çalışırlar. 
Birbirini tamamlarlar. Bunların denge halinde 
olması lâzım bunu bilen ve buna inananlarda
nız. Ancak, bizim silâhlı kuvvetlerimizin esas 
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unsuru kara kuvvetidir. Kara kuvveti ise benim 
bildiğime göre, (înşaallah bildiğim yanlıştır) iki 
senedir esaslı bir yardım almamıştır. Bu yardım 
daha ziyade havaya ve kısmen denize yönelmiş
tir. 

Halbuki vatan sathı üzerinde sürekli mücade
leyi yapacak teknik ve maddi imkânlarımızla en 
çok ayakta tutacağımız kuvvet kara kuvvetidir. 
Allah göstermesin bir habte müttefiklerimizden 
bizim en kolay ve en çabuk yardım göreceğimiz 
kuvvetler hava kuvveti ve sonra da deniz kuv
vetidir. Bir kara kuvveti yardımı görmeye im
kân olamaz. O halde bu kuvveti birinci plânda 
nazara almak lâzımgelir kanaatini taşıyoruz. Ko
re muharebelerinde Amerikalıların mutlak bir 
hava hâkimiyeti altında Çin orduları büyük ta
arruzlar yapmak ve yerlerinde tutunmak imkân
larını daima bulmuşlardır. 

Yardım azaldığı ve ileride tam kesildiği tak
dirde ne olacaktır. Buna ait bir düşünce bir ha
zırlık ve tedbir var mıdır? 

Nitekim 110 milyon tutarındaki benzin ile 
(ki bu 1965 bütçesinde muamele göreceği ifade 
edilmiştir) lâstik, akümülâtör, ve miktarı yüz
leri aşan pedek parça memlekette yapılıyor diye 
yardımdan çıkarılmıştır. Memleketin teknik im
kânları ve istihsal kabiliyeti arttıkça birçok şey
ler daha çıkarılacaktır. Buna karşılık bütçeye 
bir şey eklenmemiştir. Hiç olmazsa yardımdan 
kesilen miktarı millî bütçeye koymakla Silâhlı 
Kuvvetlerimizin durumunu muhafaza ve kuvvet 
hedeflerine varmalarını temin etmek lâzımgelir. 
Bu sene bütçede artmış görülen 107 milyonun ise 
24 milyon küsuru 63 senesinde çıkarılan kanun
larla hizmet artışlarına 68 milyona /yakın kısmı 
ikili ve çok taraflı anlaşmalara, 14 küsur mil
yonu da fiyat artışlarına gitmektedir. O halde 
Millî Savunma bütçesinde hakiki bir artış asla 
yoktur. 1964 malî yılı bütçe teklifinde yer alan 
savaş gerçeklerinde mevcut 135 milyon liralık 
artış teklifinden 16 milyonluk bir kısmı Maliye 
Bakanlığına aktarılmış ve 40 milyon lirası da 
Hükümetçe kesilmiştir. Bunun doğurduğu neti
ce şu olmuştur. 

1. 27 milyonluk mühimmat imalâtından f) 
milyon mühimmat noksan imal edilecek. 

2. 2 milyonluk harb gemileri averolu 794 bin 
lira noksan olacak. 
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3. 2 600 000 liralık deniz muhabere tesisle

rinden 873 bin liralık kısmı noksan yapılacak, 
4. 78 milyon liralık kamyon ve jip monta

jından 26 milyonluk kısmı finanse edilmiyecek. 
5. Gölcük tezgâhlarında inşa ve tamiri plân

lanan gemilerimiz için yatırım tertibine sokulan 
36,5 milyon liralık ödeneğin 14,5 milyon liralık 
kısmı verilmiyecek. 

6. 8 751 000 liralık nayke ve dalgıç tesis
lerinin ödeneği 1/4 ü kesilmiştir. Naykeler ise 
memleketimizin karadan havaya karşı yegâne 
müdafaa silâhıdır ve mahdut bir mıntakaya in
hisar etmektedir. 

7. Enfrastrüktür tesislerinin 21,5 milyon 
liralık kısmı yapılm-ıyacak ve dolayısiyle bunun 
karşılığı dövizde memlekete girmiyecek. 

Netice : Millî 'Savunma Bütçesi bu sene de 
geçen sene olduğu gibi bir yedirme, giydir
me ve ibate bütçesi olarak karşımıza geliyor. 
Tesiiıh ve teçhiz işi yardıma, mürüvvete bakı
yor. 

Evvelce alınan bir kararla. Kara Ordusunda-
ki uçaksavar silâhtarı kadrodan, çıkarıldı ve 
depolara aatıldı. Fakat yerine de bir şey kon
madı. Halbuki hiç yoktan ise bunların içinde 
bâzı yararlıları da vardı. Bu durumda harbin 
en ağır yükünü it acıyacak Kara &uvv 'etleri, ne 
yapacaktır? Müdafaal nefis nasıl olacaktır1? 
Yetkili ve resmî -ağızlar Silâhlı Kuvvetlerimi
zin, «(Silâh, malzeme, teçhizat ve vasıta nok
sanını, açıkça bize söylüyor. Ve biz de bunlar 
hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi dinliyoruz ve 
susuyoruz. Yine de susacağız. Bir Kıbrıs işi 
çıktı. Ne yaıptık? Hiç. Neden? Çünkü Kıb
rıs'ın yaratması muhtemel ıbüyük iıhtilâtla/rı 
karşılamak için ıSilâhlı Kuvvetlerimizde silâh, 
teçhizat, malzeme, vasıta noksanları vardı da 
ondan. 

Tatbikat ve aıtış silâhlarımız yoktur, bu 
her sene söylenir ve cevap alınır, para yok. Bu 
kırk senedir böyle devam etmiştir, yine de 
edecek. 

Metris'te bir atış sahamız vardı. 30 bin al
tına sati'nalınmıştı. 13,6 kilometre uzunluğu ve 
6 kilometre ^genişliği vardı. IBugün yarısından 
azı bile iSilâhlı Kuvvetlerin elinde değil. Her 
ge.le<n buraya tecavüz etti. Ve ordunun elinden 
buraları aldı, içinde köyler kuruldu, tarlalar 
açıldı, çiftlikler kuruldu, menedilenıedi veya 
böylesi arzu edildi. Siz bilireiniz sayın millet-
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vekilleri, Silâhlı Kuvvetlerin bu mübrenı ih-
tiyaıçları şimdi sizıden ne ekmek ister-, ne su 
ister ve TU1 de sevsin i çıkarır. Çok uysaldır. 
Fakat. Allak göstermesin, bir hâıb felâketi ha
linde en müthiş surette intikam alır. Ve ka
tiyen merhamet etmez. Tarih önünde de bun
ların mesulü biziz. 

Sayın arkadaşlar, 
Silâhlı Kuvvetler için fedakârlık yapan 

yalnız 'Türk Milleti değildir. Küçük komşu
lardan misaller verelim. ''Büyükleri bir tarafa 
bırakalım. Eğer edindiğim 'bilgiler doğru ise. 

Nüfusu 8 milyona varan Bulgaristan'ın sa
vunma masıafı 131 '650 000 dolar yani 
I 310 000 000 Türk lirasıdır. Takriben bizim 
savunma, bütçemizin yarısı, .Yüfusu dörtte bir, 
vatan sathının genişliği bizimkinin 1/8 i. IBu 
Devlet 165 bin er ve subay beslemektedir. 14 
muhrip, 2 firkateyn, .'1 denizaltı, .'150 uçak 
ve ,2 000 tankı vardır. Acaba bizim ne kadar 
tankımız var 19 milyonluk Romanya'nın ise 
savunma masrafı bfi'4 OOO 000 dolar yani 6 
milyar Türk lira,sı, oğerjdoğru. ise, bizim sa
vunmanın iki misli. 222 bin er ve subay besle
mekte, 4 muhrip, 4 firkateyn ve 14 denizal-
tısı, 300 uçak ve I 500 tankı vardır. 

Nıüfusu 9 milyona, yaklaşan Yunanistan'ın 
ise bir 'milyar yedlyüz milyon dolarlık savun
ma bütçesine malik, 159 bin er ve subayı bes
lemekte, bir kruvazör, 12 muhrip, 2 deniz
altı ve dörtyüz uçağı vardır. Suriye 'hakkında 
da bilgi vermek çok enteresan olurdu, fakat 
elde .edemedim. Yalnız 1967 senesinde Suriye 
hududu bölgesinde vazifeli iken 4 milyonluk 
Suriye'nin oldukça modern 10 tugayı ve eski 
yeni 50 - 60 tayyaresi ve birka'Ç hava meydanı 
vardı. . Şimdi bâzı, milletlerin fert başına millî 
savunmaya dolar olarak katılma nisbetlerim 
de arz edeyim : 

Yunanistan 21.7 
Portekiz 2Ö.7 
Türkiye ise 12,5 dolar ile bu masraf

lara katılmaktadır. 

Meselâ, : 'Bir nüfus meselesi olan asker alma 
işini Millî Savunma askerlik daire ve şubele
riyle başarmakta, ve Millî Savunmaya büyük 
bîr masraf kaıpnsı: ahmaktadır. Maarif Ve
kâletimiziıı henüz gerçekleştiremediği ilk tah-
ıSİli okuma - yazma taburları teşkili suretiyle 

okul görmiyen memleket çocuklarını orduya 
yarıyacak kadar okuma - yaızma; öğretmok-

j tedir. Ye her sene 55 binin üstünde okur - ya-
! zar yetiştirmektedir. 
j Ayrıca her sene hor branşta 9 binin üzerinde 

teknik eleman yetiştirmektedir ki, bunlar kalkın
ma plânının mııhtaeolduğu yetişken işçi sayısı
nın % 18 idir. Ayrıca her sene 30 bin kadar şo
för yetiştirmektedir. Bugün piyasada mevcut 
200 bin şoförün 76 bini orduda yetiştirilmiştir. 
Memleketin esas haritaları yine bu Bakanlık ta
rafından yapılmaktadır. Ve ilâh... Bütün bunlar 
küçümsenecek hizmetler değildir*. 

Sayın Milletvekilleri, 
Dünya yüzünde yaşamak niyet ve azminde 

olan milletler, kendilerinin beka ve mevcudiyeti
ni temin eden silâhlı kuvvetlerini bütün masraf
larına rağmen zinde ve ayakta tutmaya mecbur
durlar. Aksi takdirde haritai âlemden silinirler. 
Hiçbir millet mevcudiyetini müttefiklerinin ve 
dostlarının mürüvvetine terk edemez. Evvelâ ken
di kendisini emniyete alacak sonradan dostlarına 
bel bağlıyacaktır. Bunun için Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca Millî Savunma bütçesine ön görülen 
% 3 artış sureti katiyede kâfi değildir. Bu para 
her sene artan pahalılığı bile karşılıyamaz. Kaldı 
ki azalmakta olan yardımı telâfi etsin. Birkaç 
sene sonra silâhlı kuvvetlerin mevcudiyetini bile 
ayakta tutamaz. Bu şeneki Millî Savunma bütçe
si 1923 senesinden beri Devletin umumi bütçesi
nin yüzdesine nazaran hemen hemen en düşük 
bütçedir. % 3 artış devam ettiği takdirde birkaç 
sene sonra bu miktar belki genel bütçenin % 1.5 e 
düşecektir. Bunun için Millî Savunma bütçesinin 
umumi bütçenin % 25 inden aşağı düşmiyeeek 
surette ayarlanması bekamızın bir zaruretidir. 
Bütçe nasıl % 25 e çıkarılır. O halde ben de 
şimdi soruyorum. 1950 senesine kadar Millî Sa
vunma bütçesi % 30 dan aşağı nasıl düşürülme-
di? Buna nasıl imkân bulunmuş acaba? Bunun 
cevabını vermek tabiatiyle bana düşmez. Fakat 
Millî Savunma bütçesini % 25 ten aşağı düşür
memek mümkündür. Birinci tedbir olarak lüksü 
Hükümet katî olarak menetmpli ve bunun için bir 
standart yapmalıdır. Ve meselâ İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin saltanat ve lüksü bu tedbirin ba
şında gelir. İşitiyoruz ki, Zonguldak Kömür İş
letmelerinde eski ecnebi şirket zamanındaki sal
tanat devam etmektedir. Hemen her İktisadi 
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Devlet Teşekkülünde misafirlerin bedava yemek 
yediği ve yattığı misafirhaneler vardır. 

Ben hatırlarım askerî fabrikalar el değiştirdi
ğiz aman ilk iş olarak büroların halı ve koltuklar
la tefrişi olmuştur. Ve lüzumsuz ehliyetsiz bir
çok, insanlara kadro açılmıştır. Ve meselâ her se
ne birçok vekâletlerde yüzbinleree lira tefrişte 
kullanılır. Birçok vekâlet ve müesseselerde lü
zumsuz memur ve işçi kadroları vardır. Sayın 
Maliye Bakanının burada ifade ettiğine göre yal
nız Demiryollarında 30 binden fazla eleman 
varmış. Evet bunları düzeltmek zordur. Çok zor
dur ama mümkündür. Vö vatanımızın emniyeti 
ve istikbali de bunu âmirdir. Ve yine öğrendik 
ki, Meclis mefruşatına 40 milyon lira sarf edilmiş. 
Ben koltuk yerine tahta sandalyada oturup si
lâhlı kuvvetlerimizin 40 tankının daha fazla ol
masını tercih ederdim. Başka türlü düşünecek 
arkadaşımızın çıkacağını da asla tahmin etmem. 

Bundan 30 sene evvel Eskişehir hava meyda
nını o zaman dost olan bir yabancı Devlet gene
rali ziyaret etmişti. O zaman meydanda şimdi
kine nazaran çok mütevazi binalar, ve hatırladı
ğıma göre de, iki de devatin avcı bölüğümüz var
dı. Bu durumda şöyle konuştuğu rivayet edilir. 
«Sizi çadırda ziyaret etmek buna mukabil yüz av
cı tayyaresine malik olduğunuzu görmek beni da
ha çok memnun edecekti.» 

Filhakika tam bir emniyet ve huzur içinde bir 
çadır veya barakada oturmayı huzursuz ve em
niyetsiz muhteşem bir sarayda oturmaya tercih 
etmiyecek bir arkadaş var mıdır! 

Sayın arkadaşlarım, 
Verdiğiniz bir kuruşu iki kuruş olarak değer

lendiren Savunma Bakanlığınıza yapacağınız her 
yardım sizi tarihî mesuliyetinizden koruyacak 
ve hakikî vicdan huzuruna kavuşturacaktır. 

Yukarıda izah ettiğimiz ve geçen sene de ay
nen arz ettiğimiz veçhile tahsisat bakımından ta
mamen gayrikâfi olan Millî Savunma bütçesinin 
noksanına rağmen çarnaçar, memlekete hayırlı ol
masını diler, halimizin bekçisi, istikbalimizin ümit 
ışığı, kanaatkar, feragatli Silâhlı Kuvvetlerimize 
inancımızı beyan eder, sevgiler yollar, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Clrupu adına Sa
yın Hâl dan Kısayol. 
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A. P. G»RUPlT ADINA HÂLİ) AN KISA

YOL (Kocaeli) — Sayın Başkam, Muhterem 
arkadaşlaırım ve değerli Hükümet erkânı. 

Millî Savunma Bakanlığınım 1964 Mali yılı 
bütçe müzakereleri münasebetiyle A. P. Millet 
Meclisi (ırupunun bu bütçe hakkındaki" görüş 
tenıkid ve temennilerimi dile getirtmek üzere söz 
almış bul umuyorum. Mâruzâtıma başlarken var
lığımızın esası istiklâl ve bekamızın . teminatı 
büyük ve asil milletimizin göz bebeği fedakâr 
ve .kahraman Türk Ordusunun aramızda bulu
nan değerli mensuplarını ve onların şahıslarımda 
bütün Türk Silâhlı Kuvvetlerini A. P. nıin ken
dilerinle olan sonsuz sevgi, saygı ve güven his
leriyle selâmlarım. (Alkışlar) 

Kıymetli arkadaşlarıan bir tarih olanı ve kıı-
ırulduğıı günden bu yana tarihe ve devirlere is
tikamet vermiş olan, her devirde türlü şartlar 
altında dahi daima meşrutiyetin 'müdafii olmuş, 
ilk plânda her zaman milletini düşünmüş, mille
tin refah ve .saadeti ile memleketinin kalkınma
sında büyük hisse sahibi bulunan kahraman si
lâhlı kuvvetlerimiz her' fırsatta bu tutumuna 
bağlılığını göstermekle dıe haklı olarak büyük 
milletinin itimat ve hayranlığını kazanmış ve. bu 
kuvvetin tesiri ille de daima muv:ı<fak olmuştur. 
.Bu asıl camia memleket ve milletini her şeyden 
çok ve her şeyin üstünde düşündüğüne ve daima 
meşruiyetin müdafii oldhğuma dair en büyük 
canlı ve taze örnekleri de 22 Şjubat ve 21 Ma
yıs olaylarında vererek bir kere daha milleti
nin hakk minnet .sevgi ve takdirine mazhar ol
muştur. Bu münasebetle milletinin, doğrunun, 
hakkın ve meşruluğun müdafii olan Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin ve onun (kuvvet kaynağı büyük 
ve asil millet imiziim Kıbrısı'ta cereyan eden vah
şi ve iki yüzlü davranışlar karşısında daha ne 
kadar sabredebileceği ve bu «sabrım tükendiği an
da da meşruiyetini kaybetmiş Anayasasını çiğ
nemiş insanlık dışı davranışları ile Ada halikını 
'birbirine düşürmüş Rum EOKA, EDDA ve 
Akel gibi teşekküllerin başına neler getireceğini 
düşünmeleri icabeder. Bu hususta Hükümetimi
zin Ada'dalki ırkdaşlarımızın can ve mal emmi-
3retini temim için müessir aktif tedbirlere teves
sülle iyi sonuçlan almasını temenni etmekteyiz. 
Adadaki ırkdaşlarımızın katliamı neticede 
Adanın komünistlerin eline geçmesi hür dünya-
ve NATO camiası için büyük tehlike arz eder. 
Ve bizim kadar Amerika ve NATO'nmn. da ba-
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sına iş açabilir. Hükümetimiz bu gerçeği Ame
rika ve diğer müttefiklerimize, vaktinde bütün 
çıplaklığı lile anlatabilseydi, bugün dâvanın ka-
zanılabilmte imkânı bulunabilirdi. 

Muhterem arkadaşlarım. Kim ne derse desin 
bugün için iki bloka ayrılmış bulunan dünya
mızın aradaki anlaşmazlıkları hallederek sulh 
içinde birlikte ve birbirlerinıe karşı saygılı yaşı-
yabilmeleri içtin daima kuvvetli bulunma lüzu
mu. artık herkes tarafından anlaşılmıştır. De
mokratik cephenin bütün samimiyet ve müsama
hasınla rağmen komünist tahrikçiler devamlı hu
zursuzluklar yaratmayı, kargaşalıklar çıkarma
yı, soğuk harbi devam ettirmeyi isyan ve ihti
lâlleri teşvik ve körüklemejd kendi menfaatleri
ne uygum gördüğünden bu yolda dünyanın başı
na gaileler açmaya çalışmaktadırlar. Her ihti
lâf yerimde ve her ihtilâf mevzuunda demokrasi 
cephesini parçalamaya çalışan, her yere kun
dak sokan ve her çareye başvurarak müesses 
nizamı bozmak için, »emin hasırlamakta olanla
ra karşı bizim de ımensubolduğumuz demokrasi 
cephesinin çok uyanık, hazırlıklı ve mücehhez 
bulunması mutlak bir zarurettir. Askerî inki
şaflara, teknik ve «lektrondk ilerlemelere ve da
ima tekâmül eden tahrip gücü artıcı silâhlara 
rağmen bugünkü harblerde başta insan gücü 
olmak üzeıne yine de konvansiyonel silâhların rol 
oynıyacağı ve her şeye, türlü dezavantajlara ve 
muhtelif muahede, pakt ve sözleşmelere rağmen 
her milletin kendi kendini bizatihi savunma zo
runda kalacağı realitesi karşısında ve hele dün
yanın bugünkü kritik durumunda bilhassa bi
zim, memleketimizi her taraftan gelebilecek' ten
liklere karşı korumak için çok ciddî hazırlık
lar yapmamız ve bu hususta bütün imkânları
mızı kullanmamız icabeder. Kaldı ki, memleketi-
tirıılz jeopolitik durumu ve stratejik değeni iti
bariyle her devirde mütecavizin arzularını tah
rik etmiş, 'emperyalist emellerinin tahakkukunda 
Ilık hedefler meyanmda kabul edilmiş, üzerinde 
siyasi ve askerî tedbir ve hareketlere tevessül 
'edilmiş büyük hususiyeti olan önemli bir kilit 
noktasıdır. Bu sebeple dünyanın alâkasını üze
rinde toplamakta devam eden yurdumuz hem 
kendi vatanımızı korumak ve hem de hür insan
lar âlemime hizmet için NATO ve Gento itti-
faklıaırındaiki şerefli mevkiini almakta gecikme
miştir. Mensubolduğumuz cepheye gelebilecek 
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tehlikelere hepsinden evvel ve direkt olarak mâ
ruz hulunan memleketimiz 'Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin, gelebilecek her hangi bir münferit dış 
müdahaleyi şiddetle ve gerektiği şekilde karşıla-

abilecek, def ve tard edebilecek şekilde müceh
hez ve hazırlıklı bulunmasını icabettirir. Bunun 
ise insan gücünü iyi kullanmak, mekanik, zırh 

• ateş ve hareket kabiliyetli, vurucu kudretli, tah
rip güçlü yeni ve modern silâhlara sabibolmak, 
yüksek bir eğitim ve ımoral kabiliyeti ile yeterli 
stoklara malik bulunmakla başarılabileceğine 
inanıyoruz .Yine bugün bütün dünya muayyen 
bloklar halinde kader birliği ederek birleştiği 
halde münferit tehlikeler kalkmış değildir. Bil
hassa bizim bu ıkabîl tehlikelere karşı çok uya
nık ve haızırlıklı bulunmamız lâzımdır. 

Büz A. P. olanak herşeyden evvel hür ve 
müstakil yaşama garantimiz olan Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin bugünkü haııb konseptine göre 
modern, ve mütekâmil memleketler ordularının 
ilerleme temposuna uydurularak yetiştirilmesi
ni, geliştirilmesini teçhiz ve teslih edilmesini ve 
her an vazifeye hazır hale getirilmesini istemek
teyiz. Yine biz asîl ve büyük milletimizin kah
raman .Silâhlı Kuvvetler ihtiyaçları uğruna hiç
bir fedakârlıktan kaçınmıyacağma inanıyoruz. 

Bugünkü feza devrinde ileri teknik imkân
lar kudretli tahripkâr silâhlar muvacehesinde 
bir harbin birdenbire patlak vermesi ve patlak 
vermesi ile birlikte 'de milletlerin bütünü ile ken
dilerini harbin içinde ve büyük zayiat vermiş 
halde bulmaları çok mümkündür. 

Buna karşı daha hazardan milletçe lüzumlu 
tedbirlerin alınması icabeder. Bugünkü harb-' 
ler topyekûn harb ve topyekûn savunma olarak 
mütalâa edildiğinden buna göre başta Silâhlı 
Kuvvetler olmak üzere milletçe bir nükleer 
harbe karşı koruyucu tedbirleri almak ve ha
zırlıklı bulunmak mecburiyetindeyiz. Çok uzun 
zamanlardan beri memleketlimizin İkinci Dün
ya Savaşı, siyasi istikrarsızlıklar, NATO, 
C I J N T O mükellefiyetleri ve bizatihi kendi gü-

• veliliğimiz için çok sayıda askeri silâh altında 
tutmak mecburiyeti, iktisadi alanda geri kal
mamıza sebebolmuş ve muassır milletlerin iler
leme temposuna ayak uydurmamızı imkânsız
laştırmıştır. Birleşmiş Milletler idealine bağlı
lığı, bu yoldaki andlaşmalara herkesten çok ri-
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ayetkâr oluşu ve Amerika'dan sonra Birleşmiş 
Milletler ve NATO emrine müşterek güvenlik 
ve savunma sebebiyle herkesden çok 'birlik 
t?hsis etmiş olmasına rağmen itiraf etmek mec
buriyetindeyiz ki, kendi iç meselelerimizin ka
rışık mahiyeti, sıkı yönetim idaresinin devamı 
aktivite istiyen şartlarda pasif davranışımız, 
politik davranış ve temaslardaki zayıf tutumu
muz sebebiyle dış alemde beklenen normal şart
ların memleketimizde henüz teessüs etmediği 
intibaı uyanmış ve Hükümetimizin 'bu yanlış ve 
zayıf tutumu sebebiyle başta dostumuz Amerika 
olmak üzere diğer dost ve mütefiklerimizde bize 
yapmakta oldukları yardımları gittikçe azaltıp 
kesme durumuna gelmişlerdir. Birleşmiş Millet
ler ve Natoya bağlılık sebebiyle katlandıklarımı
zın 'karşılığının çok daha fazla anlayışa ve yardı
ma lâyık ve müstehak olduğuna kaniiz. Memle
ketimizin 'bu günkü imkânları ve milli geliri ile 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mevcudunu istenilen 
seviyeye çıkartmak çok güç, adeta imkânsızdır. 
Bu gerçeği ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kemi
yet ve keyfiyet bakımından yeterli hale getiril
mesinin Amerika ile Nato Camiasına da sağlıya-
cağı faydaları ilgililere anlatıp kabul ettirebile
cek kuvvetli bir Hükümet mevcudolmadıkça bi
zim arzuladığımız yardımı alabilmemize ihtimal 
verilemez. Silâhlı Kuvvetlerimizin Nato Stan
dartlarının icabettirdiği kuvvet hedeflerine 
yük&etilememesinin sebebinin de Hükümetin za
yıf ve karşı tarafı tatmin etrniyen politikasında 
aranılması icafoeder. Değerli dostumuz Amerika 
Birleşik Devletlerinin dünyanın bu en kritik nok
tasında bulunan memleketimizin durumunu ve 
bu durumun icabettirdiği dünya güvenliği ile 
ilgili askerî hazırlığımızın derecesinin ve bu ha
zırlık için lüzumlu 'askerî yardımın acilen ıtedari-
ki lüzumunu takdir etmemesine imkân yoktur. 
Fakat Amerikanın kuvvetli ve istikrarlı Hükü
metlere itimat ve yardım ettiğin dikkate alınır
sa bize yardımı azaltmasının sebepleri kendili
ğinden anlaşılır. Ayrıca itiraf etmeli ve bilmeli
yiz ki 'bu gün Deniz Kuvvetlerimiz Kara ve Hava 
Kuvvetlerimizle mütenasip seviyede yeterli mal
zeme ve gemilere sahip değildir. Büyük Ata
mızın 1929 daki büyük iktisadi buhrana rağ
men Deniz Kuvvetlerimizin (takviyesini isteme
sine dikkatinizi çekerek 1955 deki Kıbrıs ihtilâ
fında da Deniz Kuvvetlerinin kifayetsizliği dik
kati çekmiş ve bunun telâfisi için o zaman în-
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giltere'den ilk plânda 4 muhrip alınmış idi. Fa
kat maalesef arkası getirilemedi. Bugünkü vu
rucu deniz kuvvetimizi teşkil eden muhripleri
mizde tabiî ömürlerini 1967 de doldurarak ye 
ihtiyat sınıfına ayrılacaktır. Deniz Kuvvetleri-
mizdeki bu zaıfı görerek giderici tedbir ve ça
relerin şimdiden ve gecikmeden almak mecbu
riyetindeyiz. Ayrıca Almanya'nın bu sene bize 
yapacağı elli milyon marklık askerî yardımı 
realiteler ve Kıbrıs durumu da dikkate alınarak 
kuvvetlere taksim etmektense doğrudan doğru
ya ve tamamen Deniz Kuvvetlerimize tahsisi 
memleket menfaatlerine daha uygun olacaktır. 
Bugün Mısır Donanmasının bile bizimkinden 
kuvvetli olduğu ve Ege'deki Donanma muvace
hesinin Yunanistan lehine bozulmuş bulunduğu 
dikkate alınırsa bu tahsisin Deniz Kuvvetlerine 
verilmesi icabettiği daha iyi anlaşılır. Deniz 
Kuvvetlerimizin takviyesi için lüzumlu plân 
yapılmalı ve gerekli kanun getirilmelidir. Ay
rıca Hükümetin Deniz Kuvvetlerimizin takviyesi 
ve kuvvet 'hedeflerine ulaştırılması 'bakımından 
daha faal daha başarılı ve müteşebbis bir po
litika tatbik etmesi ve dostlarımıza bu lâzimeyi 
çekinmeden cesaretle anlatılması ica'beder. 

Muhterem arkadaşlarım. 

Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilen 1961 
yılı Bütçesi 2 910 813 300 Türt Lirasıdır ki, bu 
umumi bütçenin % 21,64 üne tekabül eder. 1963 
Bütçesine nazaran % 3,84 artış gösteren bu 
yıl bütçesi geçen seneden 107 049 786 Türk 
Lirası fazladır. Bu bütçe 1952 yılından bu ta
rafa (1955, 1959, 1960 yılları hariç) en düşük 
nisbetli bütçedir. Bu hali ile 1964 yılı Millî 
Savunma Bakanlığının Bütçesi yine bir idame 
bütçesi olmaktan ileri gidememektedir. Halbuki 
gerçekler. M. S. B. bütçelerinin idame değil, 
bilâkis inkişaf bütçelerine doğru gitmesini 
icabettirir. Hal böyle iken Hükümet ihtiyaçlar
la imkânları ancak bu nisbet ve miktarda bağ' 
daştırabilmiş oluyor ki, bugünkü imkânları-
mızla bu da küçümsenecek bir miktar değildir. 
Bunun hüsnüistimal edileceğine ve bu miktar 
ile dahi Silâhlı Kuvvetlerimizin beklenilenden 
daha çok yararlanacağına kaaniiz. Mütemadi» 
yen değişen silâhlar, teknik ve elektronik araç 
ve gereçler sebebiyle bunların Silâhlı Kuvvetler 
bünyesine ithali zarureti yüzünden M. S. B. büt
çeleri her yıl artan miktarlarla gelmekte devam 
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edecektir. Buna kimsenin itiraz edeceği ve Si
lâhlı Kuvvetlerimizi bu zaruri imkânlardan fay
dalandırmak istemiyeceği akla gelmez. Ancak, 
bütçelerin kabarmalarında bir nisbet dâhilinde 
de olsa hayatın pahalılaşması sebebiyle yükse
len fiyatların da rol oynadığı hakikati karşısın
da Hükümeti fiyat artışlarına mâni olamamaktı 
itham ve tenkid etmeye haklıyız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Program bütçe mahiyetinde hazırlanmasına 

gayret sarf edilmiş olan M. S. bütçesinin bâzı 
bölümleri yine açıklıktan uzak yuvarlak şekil
lerle global olarak ifade edilmiştir. Bu tutum 
bütçenin hazırlanış ruhuna aykırıdır. Bu husus
lara böylece işaret ettikten sonra şimdi gelelim 
Bakanlıktan temennilerimize : 

A) Personel mevzuunda : 
1. Oeçen yıl da ifade ettiğimiz gibi askeri 

ortaokullar ve liselerin Millî Eğitim Bakanlığı 
tedrisatına tabi olmaları sebebiyle hiçbir özel
liği yoktur. Bu sebeple bu mekteplerin lâğvedil-
mesiyle hem bütçede tasarruf sağlama imkânı 
bulunui', ve hem de bu işleri idare ile vazifeli 
personelden de başka sahalarda istifade kabil 
olur. 

2. Muhtelif fakültelerde Bakanlık hesabına 
okuyan eczacı, dişçi, doktor, mühendis, öğret
men ve hâkim sınıfına mensup talebelerin de 
okutulmasından hem tasarruf ve hem de bu 
meslek dallarında talebe yetiştiren birçok mek
tep olduğundan vazgeçilmeli ve Bakanlık bu 
sahadaki noksanlarını fakülteleri iyi derece ile 
bitiren gençlerden temin etmelidir. 

-'î. Harb okullarının da modern memleket 
harb okulları standardına yükseltilmesi sağlan
malıdır. 

4. Lise mezunlarının askerliklerini er ola
rak yaptıkları bir memlekette astsubayların 
hâlâ orta mektep mezunu olması affedilecek ha
talardan değildir. Astsubay okullarına lise me
zunundan daha aşağı tahsilli talebe alınmamalı 
dır. 

5. Askerî okullar ve kıtalarda yabancı dil 
öğretimine daha çok önem verilmeli ordu dil 
okulları adedi çoğaltılmalı, kıtalarda yabancı 
dil kursları açılmalıdır. 

6. NATO ile müşterek çalışma ve anlaşma
yı daha verimli hale sokmak için karşılıklı-su-
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bay ve astsubay mübadelesine devam edilmeli
dir. 

7. Asker alına işi bu husustaki şikâyetleri 
önliyecek ve işleri aksatmıyacak şekilde ve eski 
halinde kurtarılarak günün icaplarına uydurul
mak. üzere yeniden ele alınıp düzenlenmelidi.'. 
Bu müessese için sadece personel sınıfından su
baylar tefrik edilmeli, muharip sınıf subaylarını 
bu işlerle uğraşmakta kurtarmalıdır. 

8. Personel nakil ve tâyinleri ilmî esaslara 
bağlanmalı, Silâhlı Kuvvetlerimizde hizmet alan 
her muvazzaf subay, astsubay ve askerî memıu-
daha bidayetten memuriyet hayatının bütün sa
fahatını bilmelidir. Nakil ve tâyinler hiçbir su
retle durdurulup değiştirilmemelidir. 

9. İki seneden beri Bakanlıkça vadedildiği 
halde Ordu Terfi. Kanunu ile sicil işlerini dü
zene sokacak hususlar ikmal edilip getirilme
miştir. Sicil sisteminde aleniyete gidilmesinin 
büyük faydaları vardır. 

10. Milletler birlikte Silâhlı Kuvvetler men
suplarının da bütün kıymet hükümleri ile bera
ber mukaddes inançlarını da dikkate alarak ge
liştirmek lâzımdır. Garnizon ve birliklerde iba
det yerleri tesis edilmeli, kadrolarda mevcut 
birlik imamlarının sadece seferde değil, fakat 
hazarda da tâyinleri çıkarılmak suretiyle moral 
eğitimine önem verilmelidir. Ayrıca Ramazan 
gibi kutsal günlerde oruç tutmak istiyenlert 
resmen kolaylık gösterilmelidir. İzinler munta
zaman verilmeli kolaylık imkânlarından herkes 
müsavi olarak faydalandırılmalıdır. 

11. Kıtal artla çalışanların fazla mesai meşak
kat ve mahrumiyetleri dikkate alınarak bu külfet
leri karşılığı kendilerine imkânlar tanınmak su
retiyle kıta hizmetleri cazip hale getirilmelidir. 
Karargâhların kıtalar için çalışması esas kabul 
edildiği halde bugün itiraf etmek icabederki kı
talar karargâhlar için çalışmaktadır. Bu tersine 
işi iyen çarkın durdurulup normale çevrilmesi 
şarttır. Bu suretle kıtalardan karargâhlara olan 
tehacümde önlenmiş olur. Ayrıca karargâhlarda 
hizmetin icabettirdiğinden fazla personel ve bin
başından da küçük rütbeli subay bulundurulma
malıdır. 

12. Millî Savunma kadrolarının yeni Teşkilât 
Kanunu ile birlikte yeniden gözden geçirilerek raîs-
yonelize edilmesi lâzımdır. Rütbelere yapımdan 
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icabeden vazife ve hizmetlere karşılık tam yetki 
ve sorumluluk tanınmalıdır. 

i:}. Okur -yazar olmadan askere gelip de 
okuma - yazma öğrenmek için okuma - yazma ta
burlarında vakit geçirenlerin eğitiminden bu müd
det zarfında geri kaldıkları halde mektep mezunu 
olarak askere gelenlerle birlikte fark gözetilme
den 24 ay askerliğe tabi tutulmalarının biraz gay
ri âdil bir davranış olduğu kanısındayız. Bakan
lığın bunu dikkate alması ieabeder. 

14. Seferberlik işlerinin cereyan ve tatbika
tı da asker alma işleri gibi miyadı dolmuş ve gü
nün gerçeklerine cevap veremiyen bir sistem için
de yürütüldüğü malûmlarıdır. Bu hususunda İm 
günün ihtiyacına cevap verecek şekilde yeniden 
tedvin edilmesi ieabeder. 

15. 144 sayılı Kanunla Kara Ordusu uçakları 
makinistlerine bugünkü para .sistemi üzerin

den ödenek verildiği halde .f>485 saydı Ka
nımla Hava Kuvvetlerine girmiş teknis
yen astsubaylara, aynı esas üzerinden taz
minat verilmesi icabederken verilmemektedir. Bu 
hususta Hava Kuvvetleri teknisyenleri tarafından 
Devlet Şurasına açılan dâvalar kazanıldığı hal
de 1 . .'i . 196,'i tarihinden beri hak etmiş olduk
ları bu istikhaklarmın her halde yanlış bir anla
madan mütevellit kendilerine ödenmediği öğrenil
miştir. Bakanlığın bu haklı dâvayı mağduriyet
lere meydan vermeden halledeceğine eminiz. 

Ki. Millî Savunma Bakanlığına bağlı Yük
sek tahsil talebe yurtlarından emekli subay çocuk
larının faydalandırıl mamasını bu şerefli toplu
luktan ayrılmış şahıslar olarak hakşinaslık, vefa 
ve saygı hisleriyle bağdaştıramıyoruz. Bu tef
rik üzüntü ve iğbirar yaratmaktadır. Bakanlık 
bu farklı muameleye nasıl mani olmalıdır. 

17. Ordu Yardımlaşma Kurumu kurulmuş 
çalışmaya ve şimdiden verimli olmaya başlamış
tır. Bu müessese Türk Silâhlı Kuvvetleri men
supları için çok faydalı bir teşekküldür. Ancak 
burada bir hususa işaret etmek isteriz. Bu mües
sesenin Muvazzaf Ordu mensupları dışında ordu
dan emekliye ayrılmış olup ta ev sahibi olamamış 
emeklilere (bunların bankalar eline düşüp de 
fahiş faizlerle sömürülmelerine imkân vermeden) 
uzun süreli ve düşük faizli mesken kredisi açma
sının temini cok büvük sosval favdalar sağlı va-

caktır. Bu hususun üzerinde dikkat ve ehemmi
yetle durulmasını tavsiye ederiz. 

18. Subaylarımızın terfii ve emekliliklerine 
ait kanunlar günlük hâdiselere göre çıkarıldığın
dan daima bir evvelkiler aleyhine hükümler taşı
makta ve zararlı olmaktadır. Bu adaletsizlikle
rin kati olarak ortadan kaldırılması lâzımdır. 
lOmekli inkılâp subayları dâhil bütün askerî emek
lilerin bugün orduda tatbik edilen hem rütbe 
barem derecelerine intibaklarının yapılması ve 
bundan böyle muvazzaf subay ve memurlara ya
pılacak her türlü zamların aynen emeklilere de 
intikali kanuni teminata bağlanmalıdır. 

19. 42 sayılı Kanun ordu mahrutunu düzelt
mek üzere hazırlandığı ve mahrut düzeltme ame
liyesinin beş sene içinde ve peyder pey yapılaca
ğı mucip sebebine dayanılarak getirildiği halde 
bir kalemden yapulan tasfiye (işinde kullanıldiık-
tan sonra hâlâ yürürlükten kaldırılmaması ka
bili izah olmadıktan başka faydadan ziyade zarar
da getirmektedir. İradeleri dışında emekliye sevk 
(»dilenlere tatbiki lâzımgelen bu kanun bugün mak
sadı dışında iltimasla emekliliklerini çıkartan
lara da tatbik edilmekle gayesinden uzak bir tat
bikata vesile olmaktadır. 

20. Küçük rütbelerle, kısa hizmet süreleri ve 
düşük barem dereceleri üzerinden emekliye sevk 
edilmiş emekli inkılâp subaylarının bir üst barem 
derecesine intibakları yapılmamışken vakfı 1 etçe 
hizmet süreleri HIminsulardan çok daha fazla ve 
barem dereceleri de onlardan yüksek olan general 
ve albayların intibaklarının hazırlanıp Başbakan
lığa veril'inıesini yine de memnuniyetle karşılıyo
ruz. 

21. Ordu personel rejimini düzenliyen tasa
rının hazırlanmış olduğu mucibi memnuniyettir. 
Bir an evvel kanunlaştırılarak tatbikinin teminini 
beklerken yukarıda da arz ettiğimiz bir hususu 
tekrar hatırlatmada fayda mülâhaza etmekteyiz. 
O da bu yeni Ordu Personel Kanunu ile getiri
lecek imkânlardan şimdiye kadar emekli olmuş 
bütün Silâhlı Kuvvetler mensuplarının da âdil 
bir ölçü içinde faydalandırılması millî bir veci
be olarak kabul edilmelidir. 

B) Harekât ve eğitim mevzuunda: 
Modern harbin, hemen her gün değişen tekni

ğin, artan çeşitli silâhların ve komplike araç ve 
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gereçlerin maksada uygun ve verimli tarzda kul
lanılabilmesi devamlı ve üstün bir eğitimle müm
kün olacağına göre Silâhlı Kuvvetlerimizin her 
türlü tesirlerden uzak kendisini yurt savunması
na vermesi ve eğitimine buna göre devam etmesi 
başta gelen vazifelerindendir. Teknik gelişmeler 
silâh ve vasıtalar ne kadar değişip inkişaf eder
se etsin bunları kullanacak; bunlara istikamet ve-
recek, faaliyete geçirecek insan olduğuna göre, bu 
insanların en iyi şekilde yetiştirilmesine çalışmak 
Millî Savunma vazifemizdir. Çaresi ise sadece 
eğitim müessesesinin ciddî işlemesine bağlıdır. Bu 
maksatla : 

1. Eğitimden daha iyi randıman alınabilmesi 
için kıta kışla ve garnizonların şehirler dışına nak
ledilmeleri zaruri görülmektedir. 

2. Kıtalarda eğitime çıkmıyan subay ve 
astsubay bırakılmamalı ve küçük kumandanlar 
daima kıtalarının başında ve kıtaları ile beraber 
bulunmalıdır. 

3. Sık, sık yaptırılacak tatbikat ve manevra
lara kıta ve karargâh mensupları tamamen iştirak 
ettirilmek suretiyle hem eğitim görmeleri temin 
edilmeli ve hem de kıta ve karargâhların harekete 
alışmaları sağlanmalıdır. Ayrıca sık sık alarm 
tatbikatları yaptırılmak suretiyle kıtaların sefe
ri duruma geçmeleri sefer görev yerlerine hare
ketleri, yükleme plânları ile intikallerin, tahliye
lerin normal bir alışkanlık içinde cereyanı temin 
edilmelidir. 

4. Barış garnizonlarının maksat ve gayesine 
uygun ve devamlılık vasfı da dikkate alınmak su
retiyle iyice etüd edilerek yerlerinin tesbit edil
mesi şarttır. 

'BAŞKAN — ıSayııı Kısayol, yazılı nutkunuz 
için muayyen olan müddet bitmiştir. Lütfen cüm
lenizi bağlayınız. 

A. P. MECLÎS GRUPU ADINA HÂLDAN 
KIS AYOL (Devamla) — Efendim, biraz daha 
kaldı. Müsaade ederseniz devam edeyim. 

BAŞKAN — Devamı hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun Sayın Kısayol. 

A. P. MECLÎS GRUPU ADINA HÂLDAN 
KISAYOL (Devamla) — Çok teşekkür ederim. 

Ayrıca bu garnizonlarda birliklere atış ve eği
tim sahaları ve tatbikat arazisi de temin edilmek 
suretiyle eğitimin aksatılmadan yürütülmesine 
çalışılmalıdır. 
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5. Askerliğin ilk davranışı olan eri silâha 

alıştırmak ancak atışların tam ve aksatılmadan 
yapılması ile mümkün olur. Atışlarını yapmamış 
veya eksik yapmış er veya birlik bırakılmamalı
dır. 

6. Askerî eğitim kadar Önemli bir diğer hu
sus da sivil savunma eğitimidir. Buna memleketi
mizde değeri nisbetinde önem verilmediğini gö
rüyoruz. Millî Savunmaca tertibedilen konferans
lar bu işin istenilen şekilde yürütülmesine yet
mez. Bunun İçişleri Bakanlığı ile koordineli ola
rak ve fakat mesuliyet Millî Savunmaya yüklene
rek yürütülmesi kanaatimizce maksadı istihsal 
için en doğru yoldur. 

7. Silâhlı kuvvetlerde sık, sık lâğv, tensik ve 
teşkillerin de mutlak surette önüne geçilmesi lâ
zımdır. Plânlı kalkınma devresi içinde bu gibi 
ihtiyaç ve tedbirler ileri görüşlü bir tutumla 
uzun süreli tatbik kabiliyeti olan plânlara bağ
lanmalıdır. Günlük hâdiselere göre bu kabîl ted
birlere tevessül etmek daima eğitim ve disiplin 
aleyhine neticeler vermiştir. 

8. Bakanlıkça evvelce muhtelif kanun hü
kümlerine dayanılarak halkın elinden alınmış olan 
eğitim veya mevzii sahalarından artık istifade 
edilmiyenler (ki, bunların içinde halen bağlık ve 
zeytinlik olanları vardır.) normal şartlarla 'eski 
sahiplerine veya acık artırma ile halka iade edil
melidir. 

C) Lojistik mevzuuna gelince: 
Muhterem arkadaşlarım bugün kabul edilmiş 

bir gerçek ve herkesin bildiği açık bir hakikat 
varsa o da hiçbir harekâtın, değil, sade harekât, 
hiçbir tesis ve teşkilin veya hazırlığın lojistik des
teksiz yürütülemiyeceğidir. Ordular ne kadar mü
kemmel yetiştirilmiş, ne kadar modern silâhlarla 
teczilı edilmiş ve ne kadar en son imkânlardan 
faydalandırılmış olursa olsun lojistik desteksiz 
veya kifayetsiz bir lojistik destekleme muvaffak 
olamazlar. Bir harekâtın en mühim amili ikmal
dir. Bu can verici, besleyici unsurlar geriden ile
riye doğru kafi miktarda, zamanın da ve yerinde 
bulundurulamazsa, harekâtı başarısızlıktan hiç 
bir şey kurtaramaz. Bu sebeple: 

İ. iaşe mevzuu daha rasyonalize edilmeli 
standart hale getirilmek, harekâtın nevine, 
muhit w şartlara göre ihtiyacı karşılıyacak 
tip ve rasyonel halinde ve daha çok konserve 
asasına göre yeniden ele alınarak düzenlenmeli, 
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millî kaynaklarımızdan faydalanılarak şimdi
den ve silâhlı kuvevtlerin üç aylık ihtiyaçları 
dikkate alınarak tedarik ve depo edilmeli ve 
bu stokların halükârda ve bilhassa nükleer bir 
harbin tahribat ve radyosyon tesirlerine karşı 
korunması sağlanmalıdır. 

2. Yiyecek maddelerinin mahallinden te
dariki hususlarına da çok »ehemmiyet vermek 
ieabeder. Şimdiye kadar olan tatbikatların 
bıraktığı kanaate göre mahallinde mütaahhit-
ler eliyle temin edilen et, yaş sebze ve sair 
gibi ihtiyaç maddeleri istenildiği şekilde ve va
sıfta temin edilememekte ve mütaahhitlerle 
muayene komisyonları arasında şartnamelere 
riayet sebebiyle devamlı mücadele ve çekiş
melere sebebiyet vermektedir. 

3. Yiyeceklerin biriliğe geldiği silâhlı kuv
vetler mensuplarının miğdelerine ineceği ana 
kadar geçen muamele safhalarının da ele alın
ması. şarttır. 1 »unların temizlenmesi, ayıklan
ması, parçalanması üzerinde sağlık tedbirleri 
bakımından, kazan, mutfak, karavana, tabak 
ve çatal, kaşık üzerinde de temizlik noktasın
dan deavmlı durmak şarttır. Her bölüğü ken
di yemeğini kendisi pişirir hale getirmek, gar
nizon ve kışla mutfaklarını mazotla işler duru
ma sokmak, bunun dışında daha küçük birlik 
ve tesirlerde de itpragaz, mobilgaz gibi yanıcı 
gazlardan istifade ile yemek pişirme yoluna git
medi! daha pratik ve daha iktisadi olacağı 
kanısındayız. 

4. Giyim kuşam mevzuunun ele alınmış 
olduğunu görmekten duyduğumuz memnuni
yeti ifade etmek isteriz. Ancak bu hususun 
devamlı tetkik ve tecrübelerle en iyi hale ge
tirilinceye kadar elden bırakılmaması icabe-
d c . 2490 sayılı Artırma Eksiltme Kanunu 
hâlâ bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek hale 
getirilmemiştir. Yem T ayin a t Kanunu da de
ğiştirilmemiştir. Bunları süratle ele almak ica-
beder. Silâhlı Kuvvetlerin su ihtiyaçları da 
•çok mühimdir. Bugün artık susuz ve elektrik
siz garnizon düşünülemez. 

T). Türk Silâhlı Kuvvelerinin bugün elin
de bulunan malzeme miktarı tatbik ettiği 
malzemo kadrosunun % 50 »sinden biraz 
fazladır. Müşekkel birliklerimizin gerek 
personel ve gerekse malzeme bakımından tam 
kadro ile çalışır hale getirilmesi ve birlik ile 
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kumandanlarının bu şartlar içinde vazife gör
melerinin temin edilmesinde; büyük faydalar 
vardır. Hiç değilse (M) tümenleri böyle hale 
getirilmelidir. 

6. Bakanlığın hudut karakol ve kule
lerini ele aldığını görmekle memnunuz ancak 
bilhassa hudut boylarındaki tesislerimizin mem
leketimizin şeref ve haysiyeti ile mütenasi-
bolarak öncelikte ele alınması ve çok süratle 
yerino getirilmesi ieabeder. 1964 yılı prog
ramında yer alan sadece iki aded hudut kara
kolu inşaatı bakanlığın bu işi ciddiyetle ele 
almadığını gösterir ki, bu cidden esef verici
dir. Askerlik şubelerinin kâralardan kurtarıl
ması esastır. Bütün askerî teşkil ve müessese
ler bakanlığın kendi öz malı bina ve tesislere 
taşınmalıdır. 

7. Ordu pazarları kurulmuş ve çalışmak
tadır. 1963 senesinde Ankara'dan başka daha 
10 yerde bu pazarların açılacağı ifade edil
mişti. Bu hususun yerine getirilip getiril
mediğini bilmiyoruz. Bu faydalı müessesele
rin mahrumiyet bölgelerine öncelik verile
rek tevsii çoğaltılması dikkatte takibedilme-
lidir. Ancak burada bir noktaya işaret et
meden geçemiyeceğiz. O' da bu müesseselerin ga
yelerinden uzaklaşmakta olduğu ve fazla kâr 
zihniyetliyle hareket etmeleridir. Bu önlene
ni ezse maksat heba olur. Bugün ifade etmek 
mecburiyetindeyiz ki, Ordu Pazarı mallarının 
bir kısmı hem düşük kaliteli ve hem de Kara 
Kuvvetleri İstihlâk Kooperatifi ile Birinci 
Ordu Kooperatifine nazaran daha pahalı sa
tılmaktadır. 

8. 5 Oack 1961 tarih ve 229 sayılı Ka
nunla 3 senede ve otuz milyon sarfı ile in
şası kabul edilen Askerî Tıp Akademisi bi
nasının 1963 sonunda tamamlanması icabe-
diyordu. Bu ihaleyi taahhüdünü yerine geti-
remiyecek ve Emlâk Kredi Bankasınca her 
şeyine haciz konmuş bir mütaahhide (hakkında 
piyasadan tahkikat yapmadan) verip de işe 
başlamadan kendisine altı milyon altıyüz elli 
bin Türk lirası avans verdikleri paraya 
Emlâk Bankasınca mütaahhit iş yapmadan 
el konup hacz'edilmesine ve netice olarak iki 
milyon sekizyüz onüçbin Türk lirasının tama
men kaybına sebebolan eşhasa Bakanlıkça 
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ne gibi muamele yapılmış olduğunu da öğren
mek isteriz. 

9. Silâhlı kuvvetler mensupları ve emek
lilerinin hastanelerde muayene ve tedavi edil
meleri cidden şayani şükran bir harekettir. 
Bu hususta ehemmiyetli gördüğümüz sadcee 
bir noktaya temas edeceğiz. O da muayeneleri 
mütaakıp tedavilerinde lüzumlu görülen ilâç
ların hastaneler eczanelerinden verilmesi 
meselesidir. Reçete ile dış eczanelerden aldı
rılan ilâçlar hususunda yapılan dedikodular 
da bu suretle önlenmiş olur. 

10. Bütçelerin hazırlanması ve sarfının 
kontrolunda çok ınüsbet faaliyet gösteren 
komptrölörlük teşkillerinin tümen kademe
lerine kadar teşmili plânlı devre icapların
dan olarak çok faydalı neticeler verecektir. 
Bütün bunlara ilâveten hakanlığın teftiş 
ve murakabe kadrolarının genişletilmesi, de
vamlı ve sık ' teftişlerle birliklerin ve müesse
selerin bütçe sarfiyatları ile satmalına hu
suslarını kontrol etmesini, hesap teftişlerinin 
aynı yıl içinde bitirilmesini daha verimli ça
lışma âmili olarak görmekteyiz. 

Bu arada gerek askerî ihtiyaçların temi
ninde ve gerekse memleket kalkınmasında 
müessir hizmetler veren Devlet Su işleri, Or
man, Toprak, Su, Toprak - iskân, tiler Bankası, 
Karayolları, Maden Tetkik Arama, Plânla
ma ve îmar Genel Müdürlüğü ile belediyele
rin harita, plân Âe hava fotoğraflarının ya
pılma, tesbit ve toksininde sessiz sedasız, fa
kat büyük feragatle aç.lışaıı Harita Genel 
Müdürlüğü personelini de bu verimli çalış
malarından dolayı sitayiş ve şükranla an
mak çok yerinde ve onütevazi bir kadirşi
naslık hareketi olacaktır. 

Çok muhterem milletvekilleri. Çok az mil
letlere naslıbolan çalışkan, fedakâr ve ıinerale-
ket sever kahraman bir orduya sahibiz. Bu
nunla ne kadar övünsek yeridir. Onlardan 
memleketimizin ve rejimimizin korunmasın
dan, hürriyetimiz ve, temel haklarımızın de
vamına, askerlik sanatından memleketimizin 
kalkınmasına milletimizin refah ve saadetine 
kadar her alanda istifade ettiğimiz halde 
milletçe kendilerini daha fazla büyük in
kişaflara mazhar kılabilecek daha büyük 

bütçeleri verememenin üzüntüsünü de içimizde 
hissediyoruz. Buna rağmen A. P. olarak ve 
nıilletçede bu kutsal müessesenin milletinin 
kendisine âzami imkânlarını kullanarak ve
rebildiğini tadkir edeceğini bununla yetine
rek beklenilenden de daha büyük işler başa
racağına inanıyor ve bu sebeple Millî 'Savunma 
Bakanlığı 1964 malî yılı bütçesinin Bakan
lıkla birlikte bütün Türk Silâhlı Kuvvetleri
mize de hayıırlı. ve faydalı olmasını dileyerek 
sözlerime son verirken Adalet Partisi adına 
beni dinlemek zahmetine katlandığınız için 
hepinize, Hükümet ve Bakanlık erkânı ile Si
lâhlı Kuvvetlerimiz mensuplarına partimizin 
en derin sevgi, saygı ve muvaffakiyet temen
nilerini sunar arzı teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi ve Vkıflar Ge
nel Müdürlüğü bütçesine oyunu kullanmamış 
olan arkadaşlar, lütfen oylarını kullansınlar. 

Şimdi söz sırası O. K. M. I\ Meclis Grupu 
adına Sayın Şeraiettin Konııray'ındır. 

(\ K. M. P. UKUPU ADINA ŞEKAFETTİN 
KONURAV (Krzurunı) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Millî Savunma ve Silâhlı Kuv
vetlerimizin değerli temsilcileri. 

(\ K. M. P. Meclis Grupu adına 1964 yılı 
Millî Savunma bütçesi üzerindeki düşünceleri
mizi kısaca belirtmeye çalışacağız. 

Parti Meclis Grupunun Silâhlı Kuvvetlerimi 
ze ve onun değerli mensuplarına saygılarımızı 
sunarız. 

Muhterem milletvekilleri, 1964 yılı Millî Sa
vunma bütçemiz geçen yıla nazaran 107 milyon 
liralık bir artışla (2 milyar 910 milyon 81.3 bin 
300 lira olarak yüksek tasvibinize sunulmuştur. 

Savunma bütçemize NATO ittifakına girdik
ten sonra her yıl Amerika Birleşik Devletlerinin 
yaptığı yardımlarla çeşitli adlar altında dış 
kaynaklardan sağlanan yardımlar bu yıl da ge
cen yıllar oranı göz önünde tutularak bu büt
çeye de eklenirse Millî Savunma bütçemiz tah
minen 3,5 milyarlık bir miktara yükselmiş ola
caktır. 

Millî varlığımızı Devlet ve milletimizin her 
yönden savunma sorumluluğunu taşıyan Silâhlı 
Kuvvetlerimize savunma gücümüzün üstün bu
lundurulması bakımından ne kadar fazla öde
nek tahsisi yapılırsa yapılsın çağımızdaki silâh-
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lamı çok süratli gelişmesi ve masrafların o nis-
bette artması yüzünden yeterli olanı ıyacağı bir 
hakikattir. . 

Ekonomik ve sosyal bir kalkınma e a bası için
de bulunan ve millî geliri mahdudolan memle
ketimiz ieiıı bu masrafların ağır görülmesi de 
mümkündür. Millî gelir ve kaynaklan bize na
zaran daha zengin bir kısım devletler savunma 
masraflarını azaltırken bizim NATO ittifakı 
çerçevesi içerisindeki görevlerimiz, kendi jeo
politik ve stratejik durumumuzdan dolayı sa
vunma harcamalarını azaltmaya imkân bulama
dığımız da ayrı bir hakikattir. 

NATO ittifakı maksatlarına tahsis ettiğimi/. 
kuvvetlerimizin personel, silâh, araç ve gereçle
riyle" lojistik hizmetleri bakımından belli stan
dartlar seviyesinde tutulması ve NATO tesisle
rinin idame masraflarına katılmamız gibi se
bepler, Kıbrıs ve Kore'deki birliklerimizin mas
rafları da göz önünde tutulursa 1964 yılı savun
ma bütçemizin geçen yılların savunma bütçeleri 
karakterini muhafaza ettiği görülür. 

Muhterem arkadaşlar : Türkiye'nin savunul
ması çok güç bir problem arz eder. Dünyada 
hemen hiçbir devlet Türkiye'nin stratejik duru
munda değildir. Hiçbir devlet bu kadar çok 
kendisine dost olımyan milletlerin hudutla riyl e 
çevrili değildir. Türkiye'nin stratejik durumun
daki bu ağırlık sebebiyledir ki, millî savunma 
politikamızın yürütülmesinde son derece dik
kate, tecrübeye dayanan bir sevk ve idareye, 
taktik ve stratejik gelişmelere paralel olarak 
uygun bir teşkilâta ve yine çok iyi eğitim gör
müş birliklere lüzum gösterir. Bu bakımdan 
millî savunma meselelerimizin devlet idaresin
deki önemi başta gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Bugün dünyadaki siyasi ve askerî durum 
Batı ve Doğu blokları arasındaki soğuk harb 
gecen yıllara nisbetle bir derece azalmış görül
mektedir. İki blokun birbirlerine yaklaşması, 
atmosferde atom denemelerinin kısmen yasak
lanması insanlık ve medeniyetin tahripten kur
tarılması bakımından ümit verici görülmekte 
ise de ciddî bir silâhsızlanmanın ne suretle ba
şarılabileceğini kestirmek henüz mümkün gö
rülmemektedir. 
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Cenevre'de bu müzakerelerin yapılmasına 

rağmen dünya (hâkimiyeti için her çeşit fır
satlardan. son derece 'maharetle istifadeye çalı
şan. komünist blokun iyi niyetlerine inanmak 
ve güvenmek de güçtür. Görünüşe göre Doğu -
lilokunun iyi niyetli görünmesi nükleer bâr 
harbin korkunç neticeleri ve bu harbin kaza
nılma ihtimaline güvenememesindendir. Bu se
beple şimdilik diğer sahalardan hedefe ulaşma
ya yönelmiş görülmektedir. Görüşümüze göre 
Doğu - Blokıınun göstermeye, çalıştığıı suIUnçu 
davranışlara rağmen iktisadi vo sosyal alan
da gizli mücadele devam etmektedir. Bloklar 
arasındaki güvensizlik savunma masraflarının 
azaltılmasını ve hiç. olmazsa bugünkü seviyede 
dondurulmasına bile imkân vermektedir. Bu 
durum, özellikle ekonomik kalkınmaya, sı
nai ve tarım, alanlarında gelişımeye çalışan 
milletlerin refaha kavuşmalarımı geri bırakmak
tadır. 

Muht e rem arkadaşlar, 

Buna rağmen büyük devletlerin 'başta ge
len liderleri zaman zaman silâhsıızlanmadan, 
âdil ve devamlı bir dünya hanlısından, atom 
silâhı taşıyan uçakların karşııli'klı tahribinden, 
bir jet filosunun masraflarının Ibir üniversite 
kuracalk kadar yüksek oluşundan bahsetmekte 
ve parlâmentolarda askerî yardımların azaltıl
ın ası ve gelecekte daha ziyade azalt ilaca ğiı 'ko
nusu açıkça taııtışılmaktadur. Bu durumun ciddî 
realitesi ise, bu yıl askerî yardımların hisse
dilir ölçüde azaltılmış olmasıdır. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz askerî yardımılar-danı 
mühim ölçüde faydalanmaktadırlar. Bu yar
dımlar kısaltılarak azaltıldığı takdirde millî 
bütçeden verilecek ödeneklerle savunma hiz
metlerinin bugünkü seviyede yürütüknesi son 
derece güçleşecektir. Bu yönden şimdiden ih
timallere göre plânlama çalıışnıalarına, geçil
mesini lüzumlu göVmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 

Bir harbde zaferin elde edlılnıesd ekonomik, 
sosyal ve politik faktörlere bağlıklr. Bir Devle
tin kudreti malik, okluğu moral, ekonomik ve as
kerî potansiyelinin heyeti uımnmiyesi ile ölçü
lür. Bugün, eskiden far'klr olarak Silahlı 
Kuvvetler muharebe teçhizatı, silahlanma ve 
ikmal bakımından millî ekonomiye şiddetle 
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'bağludi'i*. Bu bakumdan Silahlı Kuvvetlerimi
zin ihtiyaçlarını «ağlıyabilmek için millî efco-
nomizin gelişmesinde çareler düşünmek ve bul
mak mecburiyetindeyiz. Dış yadımlanın aynı 
seviyede uzum seneler devam edeceği beklene
mez. Bunumla Iberaber lıüyük ve fedakar 
müttefikimiz Amerika Birleşik Devletlerinin 
askerî yardım!anmam tamamen kesileceğini de 
düşünmek doğru olmaz. 

'Türk 'Silâhlı Kuvvetleri 'Türk tarihi 'boyun
ca millî güVemliğimizin temel um<su;ra olmuş
tur. Bu kuvvetten her şeyden önce 'Türk yur
dumu T. O. ni ve millî 'egemenliğimizi korumak
la görevlidir. Ayrıca, NIAT.O Ittifalkı içinde 
Avrupa'nın Güney - Doğu (Bölgesinin savunma 
sorumluluğunu ela taşımakta,, Orta - Doğu'da 
ve Akdemıizin Doğu Bölgesinde sulhum, ve is
tikrarın koııınmaısıı bakımımdan en kuvvet
li teminat olarak müttefiklerine- ve Dünya 
sulhüne üstün hizmetler yapmaktadır. 

Devlet olarak NATO ittifakındaki taahhüt
le rimizi dikkat ve hassasiyetle yapmak mec-
ıburiyetindeyiz. Ancak, NATO'ya girdiğimizden 
beri NATO devletleri içimde Amerika Birle
şik Devleti erinden sonra en çok kuvvetlerle 
vazife yaptık. Bugün de 45O.O00'e yaklaşan 
insan gücüne ve 14 Tümemlik 'bir Karakuv-
veti ve üstüm vaısıfta Hava ve Deniz Kuvvet
lerimizle vazifemize devam ediyoruz. 

Ayrıca miktarları 40 000 e varan eğitim tü
menlerimiz, eğitim tesislerimizle bu hizmetleri 
devam ettiriyoruz. NATO'ya girdiğimiz 12 se
nelik süre içinde aldığımız vazife ve vecibeleri
miz için, millî kaynaklarımızın zorlanması pa
hasına da olsa Türk Milleti ve Türk Silâhlı Kuv
vetleri vazifesini büyük bir gayret ve fedakâr
lıkla yapmıştır, yapmaya devam edecektir. 

Halkımızın hayat seviyesini, çalışma gücü
nü yükseltmek millî kaynaklarınızın, istihsali
mizi, sanayiimizi kâfi bir yeterlikte geliştir
mek imkânlarını bulamadık. Bu süre içinde 
Türk Devleti ve Türk Hükümeti olarak taahhüt
lerimizin noksansız yapılmasına çalışıldı. 

Bugün de aynı şekilde çalışılıyor. Buna kar
şılık müttefiklerimizden yalnız Amerika Birle
şik Devletleri Hükümetinden ve halkından başka 
diğer müttefiklerimizden esaslı bir yardım, özel
likle askerî yardım aldığımız söylenemez. 
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Muhterem milletvekilleri, 
Görünüşe göre, dünya siyasi ve askerî duru 

mu bugünkü haliyle devam istidadını göstermek
tedir. Buna göre süresinin takdir edilmesi 
mümkün olamıyan yıllar için yüksek savunma 
harcamalarına katlanmamız gerekmektedir. Kuv
vetlerimizin bugünkü seviyesini dış yardımlarla 
idame ettirmek mümkün olabilmektedir. 

Arkadaşlarım, 
Modern bir hale getirilen birliklerimizin bu

günkü durumlarında idameleri şüphesidir ki 
büyük malî külfetleri icabettirmektedir. Devle
timizin ve millî bekamızın tek teminatı olan 
Silâhlı Kuvvetlerimiz için milletimiz daima mad
di ve mânevi fedakârlıklarını hiçbir zaman esir
gememiştir. 1964 Millî Savunma bütçemizin 
% 88 i personel masraflarına ve cari harcama
lara gitmektedir. Olumlu görülmiyen bu du
rumun. düzenlenmesi çareleri kolayca bulunama
maktadır. Savunma gücümüzün üstün bir se
viyede bulundurulması gelir kaynaklarımızın 
geliştirilmesine dolayısiyle milletçe kalkınmamı
za sıkı sıkıya bağlı bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz, ikinci Dünya Harbinin başından beri 

daima ve daha çok insan mevcudunun çokluğu
na dayanan bir savunma sistemi içinde kaldık. 
1938 den beri, hemen hemen yarım milyona 
yaklaşan kuvvetlerimizi ayakta tutmaya çalıştık. 
Bu yüzden iktisadi krizler geçirdik. NATO it
tifakına girdikten sonra da çok ölçüde insanı si
lâh altında bulundurmaya devam ettik, Bu sis
temin faydalarının görüldüğü söylenemez. 

Bugün, modern harb silâhları yalnız taktiği 
tesir altında bırakmakla kalmıyor, operatif ha
rekât ve stratejinin şekilleri üzerinde âmil ol
maktadır. Tank silâhı bunun bir misalidir. 
Tank silâhı piyadenin artık destek vazifesinden 
ayrılarak kudretli ve operatif bir silâh haline 
çoktan gelmiştir. Bu bakımdan fazla insan gü
cü yerine daha ziyade zırhlı birliklere, zırhlı 
vasıtalara, teknik silâh ve araçlara yapılacak 
harcamalar gelecekteki bir harbte taktik ve stra
tejik alanda savunma kuvvetlerimize daha elve
rişli imkânlar sağlıyabilir. Hâlbuki, bütçenin 
son genel tablosunda görüldüğü üzere ve yukar
da da arz edildiği gibi millî bütçeden ayrılan 
ödeneklerin % 88,36 sı personel masraflarına ve 
diğer cari harcamalara % 10,0 onda dördü ya-
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tiranlara daha doğrusu inşaata % 1,60 ı trans
ferlere ayrılmış bulunmaktadır. Savunma gücü
müze doğrudan doğruya müessir olarak silâh ve 
araçlara esaslı bir ödeneğin ayrılmadığı görül
memektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir konuya daha kısaca tem"as etmeyi fayda

lı görmekteyiz. 
Biz, birliklerimizi modern silâh ve teknik teç

hizat ile donatmak bakımından büyük bir iler
leme yaptık bununla beraber moral ve çok üstün 
eğitim seviyesinin eskisinden daha fazla önemli 
olduğunu da hatırlatmak hayati bir ehemmiyeti 
haizdir. Teçhizat ne kadar modern, üstün kali
tede olursa olsun yüksek bir moral ve iyi bir eği
tim olmadan muharebede zafer elde edilemez. 
Bu sebeple Silâhlı Kuvvetlerimizin hizmet ve fa
aliyetlerinin başlıcası savaşa hazır olacak ordu
ların dikkatli bir eğitime tabi tutulmalarmdaki 
zarureti belirtir. Bu da ancak, barışda savaş 
için hazırlanmakla mümkündür. Ordularımızın 
eğitim ve moral bakımından yeterli bir seviyede 
olduğuna ve bunun her an geliştirildiğine ina
nıyoruz. Modern bir hale getirilen birliklerimi
zin bugünkü durumlariyle idameleri şüphesizdir 
ki, büyük malî külfetleri icabettirmektedir. Bu 
bakımdan ateş kudretinde azaltma yapmamak, 
Özellikle tank ve zırhlı araç miktarını çoğalt
mak suretiyle piyade tümen adedini dolayısiyle 
insan gücünde azaltmaya gidilmesini mümkün 
görmekteyiz. 

Amerikan yardımı büyük ölçüde silâh, mal
zeme ve teçhizata, NATO tesislerine tahsis edil
diğine göre millî bütçeden, Millî Savunmaya 
verilen ödenekler tamamen personel ve diğer 
cari giderlere verilmekte ve bu miktar her yıl 
artmaktadır. Bütün bu büyük harcamalara rağ
men savunma hizmetlerimizin NATO standartla
rına çıkarılmadığı görülmektedir. Bu sebeple 
de Kara Kuvvetlerimizin diğer NATO devletle
rinde yapıldığı gibi kendi malî ve ekonomik 
gücümüzle ve alabileceğimiz yardımları da göy 
önünde tutarak yeni bir standarda gitmemizin 
mümkün olabileceğini belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu konuda, Hava ve Deniz Kuvvetlerimize 

de kısaca temas etmek lüzuml udur. 
Türk Hava Kuvvetlerinin muharebe miiessi-

riyeti bakımından bugünkü seviyesinin üzerine 
çıkarılması ve tesbit edilen kuvvet hedeflerine 
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ulaşması, bu alanda personel durumunun birin
ci derecede göz önünde tutulması gerektiğini be
lirtmek yerinde olur kanaatindeyiz. 

Lojistik bakımından teçhizat, ikmal ve ba
kını tesislerinin geliştirilmesinde özel bir dikka
tin sarf edildiğine güveniyoruz. Deniz Kuvvet
lerimize gelince: Deniz Kuvvetlerimizin alacağı 
görevlerin çeşitliliği ve çokluğu karşısında bu
günkü standartların çok üstüne ulaştırılmasm-
daki zaruret meydandadır. Millî güvenliğimiz, 
millî menfaatlerimizin korunması muvacehesinde 
insiyatifin elde tutulması bakımından buna çok 
lüzum vardır. Hükümetin ve Genelkurmay 
Başkanlığının bu konu üzerine eğildiğini tahmin 
etmek isteriz. 

Muhterem millet vekilleri, 
Millî Savunma Teşkilâtımızın en yüksek ka

demeleri esaslı bir teşkilât kanununa bağlanarak 
Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Baş
kanlığının kesin olarak vazife, yetki ve sorum
lulukları belirtil em em ist ir. Yeni Anayasanın 
110 neu maddesiyle Genelkurmay Başkanlığı 
Başbakanlığa bağlanmış Silâhlı Kuvvetlerin har
be hazırlanmasından bütün Bakanlar Kurulu so
rumlu tutulmuştur. Geçen sen eki bütçe tenkid-
lerinde de arz edildiği gibi bu ileri bir merhale
dir. Ancak, yürürlükte bulunan kanuna göre 
bu bağlantı Millî Savunma Bakanlığı kanalı ile 
yapılmaktadır. Bu bakımdan Millî Savunma 
Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının va
zife, yetki ve sorumluluklarını kesin olarak ayı
racak ve birbiriyle olan vazife, yetki ve sorum
luluk bağlarını çizecek olan bir kanun da henüz 
yapılamamıştır. Bu kanunun yapılmasındaki 
müşkülât aşikârdır Ancak, Silâhlı Kuvvetle
rimizin temel kanunlarından birini kapsıyacak 
olan bu kanunun normal esaslar içinde bir an 
önce diizenlenmsei de lâzımdır. Ayrıca halen 
uygulanmakta olan Teşkilât Kanununa göre Ge
nelkurmay Başkanlığı ile, Kuvvet Komutan
lıklarının vazife, yetki ve sorumluluklarını be
lirten kanun olmadığı gibi esaslı bir yönetmelik 
de yoktur. 

özellikle bu teşkilâtta hangi -makamın karar 
ve diğerlerinin icra makamları oldukları kesin 
çizgilerle belirtilmiş değil Karma Bütçe Ra
portörlerinin de yerinde olarak işaret ettikleri 
gibi Genelkurmay Karargâhı ile Kuvvet Ku
mandanlıkları karargâhlarının bugünün icapla
rına göre yeni bir teşkilât kanununa bağlanma-
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lan zaruridir. Bugünkü durumda düblükasyon
la çalışan bu karargâhların daha az personelle 
çalışır millî bünyemize ve Silâhlı Kuvvetler bün
yesine uygun gelecek bir şekilde teşkilât kanu
nuna bağlanmalarını çok önemli bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Temenni mahiyetindeki aşağıdaki hususları 

teferruata girmeden kısaca belirtmekte fayda 
mülâhaza etmekteyiz: 

1. Harb Akademileri kanun tasarısı Millet 
Meclisi, Millî Savunma Komisyonunda incelen
mektedir. Harb okulları kanun tasarısı ile or
du personel sistemini düzenliyecek kanun taşa
nlarının da Millet Meclisine sunulmasını uygun 
bulmaktayız. Ordu personel tasarısında özellik
le rütbeler arasındaki bekleme sürelerinin esas
lı bir incelemeye tabi tutulmasını hatırlatmak 
yerinde olacaktır. Bu meyanda kıtadaki ve mah
rumiyet bölgelerindeki subay ve astsubaylara 
verilmesi düşünülen kıta tazminatı ve kıta hiz
metlerinin tesbitindo mevcut bulunmaktadır. 

2. Askerlik çağma gelen, gençlerin kaynak
ta uzun müddet bekletilmemesi bakımından as
kerlik müddetinin kıtal turnasının mümkün olup 
olmayacağını ve bu konunun dikkatle tetkika 
değer bulunduğunu belirtmekle yetineceğiz. 

3. Memleket kalkınmasında özellikle istih
kâm birliklerinden bir plân dâhilinde önemli 
millî âmme hizmetlerinde istifade edilip edilemi-
yeceği ve ağaçlandırma, taraslama gibi konu
larda Devlet sektörüne yapılacak yardımların 
bir yönetmeliğe bağlanmasını faydalı görüyoruz. 

4. Millî Savunma mensuplarına tahsis edi
len lojmanların daha iyi bakım ve onarımları 
için kira bedellerinin takdiri ve bunların Millî 
Savunma Bakanlığı emrinde toplanarak bir plâ
na göre onarım ve yeni inşaat yaptırılması ko
nusunun bir yönetmeliğe bağlanması da uygun 
olacaktır. 

5. Bütçenin karakteri ve genel durumu üze
rinde teferruata girmeden bu bütçenin yukar
da da belirtildiği gibi ancak, personel ve cari 
harcamalarla, yatırımlara kifayet edeceği gö
rülmektedir. 

Amerikan yardımından daha ziyade zırhlı 
araç teminine çalışılması mümkün olabileceği 
kanaatindeyiz. Bunun, Hükümetçe ve Oenel 
Kurmayca takibedileceğine inanıyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Millî güvenliğimizi kapsıyan ve vatanımızın 

savunulması ile tamamen ilgili bulunan ve bir 
millî dâva halini alan Kıbrıs meselesinin Devle
timizin haysiyetine, milletimizin yüksek men
faatlerine uygun olarak sonuçlanacağını ümid-
ediyoruz. Bu adada yaşıyan hürriyetleri ve va
tanları için kahramanca çarpışan ve bu gaye 
uğrunda canlarını feda etmekten eekinıniyen ırk
daşlarımızın bir an önce canlarının emniyet al
tına alınacağını sabırsızlıkla beklemekteyiz. Bu 
yagenin tahakkuku için iki aydan beri özellikle 
Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin büyük kısımla
rında ve Akdeniz bölgesindeki Kara birlikleri
miz muharebe şartlan içinde büyük bir gayret 
ve fedakârlıkla vazife yapmaktadırlar. Milleti
mizin ve Yüksek Meclisimizin bu gayretleri tak
dirle karşılıyacağma eminiz. Silâhlı Kuvvetle
rimizin bu çalışmaları vatanımız için başarılı so
nuçlara ulaşacağına da güveniyoruz. 

C. K. M. Partisi Meclis Orupu olarak cesa
retle vazife başında bulunan birliklerimize Ki tı
rıs'daki alayımıza başarı dileklerimizi sunmaktan 
bahtiyarlık duymaktayız. 

1964 yılı Millî Savunma bütçesiyle Silâhlı 
Kuvvetlerimizin başarılı neticelere ulaşmalarını 
dileriz, hepinizi saygı ile selâmlarım; (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Açık oylamaya oyunu kulla n-
nııyan arkadaş'lıanmız lütfen oyunu kullansınlar. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Orupu 
adına Sayın Asım Eren'indir. 

O. H. P. ORUPU ADINA ASIM EREN (Niğ
de) — Pek muhterem Başkan, pek muhterem arka
daşlarım, Türk Milletinin göz be'bği, yurdumuz
un kahraman bekçisi Türk Silâhlı Kuvvetlerini 
ve Nöbetteki Kıbrıs Alayımızı Türk Milleti ve O. 
H. P. Millet Meclisi Orupu adma şükran ve hay 
ranlıkla selâmlarım. O. H. P. Millet Meclisi Oru
pu adma Millî Savunma Bakanlığı 1964 malî yılı 
(bütçe tasarısı üzerindeki anârıız'aıtnm üç kısımdan 
ibarettir. Oiriş kısmında Millî Savunma anlamı 
ve kalkınma ile millî savunmanın münasebeti 
üzerinde durup ikinci kısımda bütçe rakamlarını 
değerlendirdikten sonra üçüncü kısımda Millî Sa-
vnmamızm çözüm bekliyen ana konularını arz 
ederek sonuç inancımızla sözlerime son vereceğim. 
Bizden önce konuşan sayın sözcülerin rakam ve 
bilgilerini tekrardan da sakınacağım. 
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T. Çiriş : J 
a) Millî savunma anlamı : Millî savunma 

güvenliğin bir dalıdır. Millî güvenlik ise bütün 
Devlet organlarının paylaştığı bir görevler anla
mıdır. Devletimizin yurtta ve "yurt dışında her 
çalışması ve her gideri, bir ucu ile millî güven
liğe yaraması gereken bir nitelikte olmalıdır. Top-
yekûn savaş anlam içinde Sayın Başbakandan ve 
bakanlardan dağdaki çobana, kadar hepimizin 
bir millî güvenlik görevimiz vardır. Ancak, kal
kınma ile Millî Savunma bütçesinden yalnız biri
ni tercih zarureti de basit bir hesap ve mantık 
icabıdır. Çünkü hem millî kalkınmaya, hem de 
millî savunma yatırımlarına; aynı zamanda is
tendiği kadar para, verilemez, verilmesi imkân
sızdır. 

b) Kalkınma ve durumun kıyaslanması : 
5 Yıllık Kalkınma. Plânında Millî Savunma Ba- j 
kanlığı için özel bir tercih öngörülmemiştir. 
Çünkü her alanında vatan ve milletin durumu, 
bir sefalet ve gerilikle mücadeleyi /oranlamakta
dır. Plân bunu temel tutmuştur. Ancak dost 
ve mütefiklerimizin bizi bu millî kalkınma feda
kârlığımız yıllarında askerî yardımda, kısıntı ye
line eskisinden de fazla ve ekonomik yardım çer- j 
ee vesinde yeni şekilleriyle desteklemelerini bek
leriz. Bu yalnız Türk milletine değil; ideoloji 
kamplarına dönen dünyamızda 'Batılı dostlarımı
zın da bir ölüm kalım dâvasiyle ilgilidir ve bunu 
anlamaları lâzımdır. Ancak ikinci derecede, millî 
bütçenin de bu konuda artırılmasını temenni ede
riz. 

II. Muhterem arkadaşlarım, şimdi ikinci kıs
ma geçiyor ve bütçe rakamlarını değerlendirme 
konusunu ele alıyorum. 

a) Bütçe rakamlarının genel görünüşü : 
1963 bütçesi gibi 1964 malî yılı bütçesi de 

Millî Savunma. Bakanlığının ancak, mevcudu 
idare ve idame bütçesi karakterindedir. Hattâ 
de vardır. Bu yıl da, barb malz enfesi, giyecek 
yatırımda 7,5 milyon liradan fazla bir indirimi 
ve yiyecek stokları yine tamamlanamıyaeaklır. 
Uerci, bütçenin gelir ve gider rakamı geçen yıla 
göre % 3,84 oranında artmış ise de bunu, piyasa
da yaşama resmî endeksinde geçen yıla göre ar
tan % 5 fiyat farkını bile kapayamaz görmek ve 
bir fazlalık saymamak daha doğrudur. 

Şu halde Türk SUâ'hlı Kuvvetlerinin ve Millî 
Savunma Bakanlığının herşeyden önce çok sıkı I 
bir tasarruf zihniyeti ile harcama yapması zorun- | 

J luğu meydana çıkar. Bugüne kadar, çoğu yıllar, 
ihtiyaçlarından çokaz ödeneklerle yetinip elin
deki silâh ve gereçleri ve her türlü varlıkları 
ustaca idare ile görevlerini lıaikkiylc başarmış 
bulunan Millî Savunma Bakanlığına ve Genel
kurmay Başkanlığına mil [etimizin derin şükran
larını .sunanken Silâhlı Kuvveti erimizin bu yıl 
da, elindeki araç ve gereçlerle hem savaş hazır
lığına devam etmıesini ve hem de yurt kalkın
masında bu araçları ve gereçleri koruyarak kul
lanması gerekmektedir. 

b) Bütçedeki rakamların bölüm bölüm gö
rünüşleri: 1964 Malî yılı için Millî Savunma .Ba
kanlığı carî giderleri 2.907.803.300 Tl. dir ve 
Devlet giderlerinin ^r21-ll oranındadır. Bu 
rakam, verimlilik bakımından, hamleci değeri 
zayii' bir giderdir. Bu giderlerin carî harcama
lara. 2.568.596.300 Tl. sı; yatırım harealamalarına 
292.566.000 Tl. sı ve sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına 46.641.000 Tl. sı ayrılmıştır. Ca
rî harcamalarda anadal, personel olup geçen 
yıldan 15,5 milyon Tl. bir azalma göstermiştir. 
Ancak personel giderlerinde işçi, tedavi, emekli 
aidatı, tâyin ve iaşe bedeli ve kanuni tazmlnaıtlar 

| maddelerinde büyücek artışlar ve teknik per
sonel, hâkim ödenekleri ve yurt dışı görev yol
luklarında ve özel yolluklarda küçük oranda 
artış olmuştur. Hizmetli ücretleri ve çocuk 
zamları ile hizmet eri tazminatı ve bâzı geçici 
görev yolluklarında ve yurt dışı kurs yoluğunda 
ise azalmalar görülmüştür. 

Toplamıyla, personel 'giderlerinde öğretim 
ve yönetim zararına gider azalmasını uygun 
görmemekte ve kurslarla geçici görevli yönetim 
gezilerini savaş gücü ve disiplin için gerekli say
maktayız. Ancak yurt dışı kurslar yerine bunları 
eldeki yabancı uzman ve kendi elemanlarımızla 
yurdumuzda, sağlamayı tercih ederiz. Son za
manlarda büyük ölçüde döviz Ve gider israfına 
yol açan ve tek kişilerin gönderildiği külliyetli 
dış görevler, azaltılması gereken zararlı bir eği
lim olarak mütalâa edilmektedir ve tasarruf 
edilmeleri şarttır. 

Cari harcamalarda ikinci büyük rakam, yö
netim 'giderleri olup göçen yıldan 106 507 289 
TL. t'azlasiyle 1 064 973 290 TL. dir. Bu artışın 
14,5 milyon lirası yiyecek ve yakacakta, 75 mil
yon lirası savaş gereç ve stoklarında, 7,2 milyo-

I mı giyim kuşamda; 5,14 milyonu sağlık gider-
I lerinde ve 1,91 milyonu su, temizlik, ışık ve balı-
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eo giderlerine ve toplamı .1,3] milyon olan hay
van alıtn ve tazminatı, kırtasiye ve kira gider-
levindedii'. Bundan başka. bu yönetim giderleri
nin hizmetler maddesinde başlıca artış 890 000 
TL ile gene! yönetimde, 760 000 TL. ile eğitim 
ve araştırmalarda, 143 000 TL. ile okullar, anıt, 
müze ve dış kuruluşlar giderlerinde ve 54 000 
TL. ile adalet hizmetindedir. Er eğitiminde 828 
000, kurs alım giderlerinde 292 000, malzeme 
alım giderlerinde 150 000 ve burslarda 27 000 
TL. bir azalma vardır ki, biz bu konularda ta
sarruf yerine başka maddelerde tasarrufu ter
cih. ederiz. Yönetim giderlerinde savaş gereçle
riyle stoklarına ayrılan 75 000 000 TL. yi bu 
bakımdan daha. da artmış görmeyi temenni ede
riz. Herhalde Millî Savunma bütçesinde bugün
kü durumlara göre ençok takviye bekliyen ve
ya şimdilik idame ile idare mümkün olanları, 
bütçeyi hazırlarken, bir ana çalışma olarak yük
sek kademeden verilecek direktifle tesbit etmek 
ve harp gücünü korumayı ve artırmayı temel 
tutmak' gerektiği kanısındayız. 

(>şitli giderlere ise 3 750 000 lira ayrılmış-
tır. liu giderlerden (propaganda, ağırlama ve 
temsil, bakım ve onarım) giderlerini azaltmak 
mümkün olamaz. Nato ve Oento'nun ortak ça
lışma toplantıları giderleri de indirilemez. Şu 
halde çeşitli giderlerde cari harcamaların geçen 
yıldan 4 000 000 liraya yakın bir artış göster
mesini normal bulmaktayız. 

Varırım harcamalarında bu yıl baş konu, 
(îülhane Askeri Tıp Akademisinin yeni binaları
nın inşaatı işidir. Mukavele anlaşmazlığının gi
derilerek bu yıl önemli bir yapı hamlesiyle bu 
şanlı ilim müessesemizin bina ihtiyacına çare 
bulmalıyız. 

İkinci ana konumuz, askerî sabit garnizon
lar inşa sı dır. Bunu da Sayın Bakanlıktan ve 
Sıayın (îenelıkunnıay Başıkanlığından beklemek
teyiz. Organizasyon plânlamasının ve 189 sayı
lı Kıanımla yapılacak askerî 'emlâk la.sf'iye-:inin 
bir an evvel ikmalini dileriz. Ayrıca birliklerim; 
oynak hallerine yetecek taşınır barınak ihti
yaçları ilk önce, memleketin şurasında, burasın
da faydası/, paslanmıya bırakılan barakaların 
temizlenip ihtiyat; yerlerine verilmesiyle sağ
lanmalıdır. 

Vatının harcamalarında ba yıl bütçesinde 
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En.fr antrüktür yatırımları dışımda, diğer 'teknik 
etüt ve projeye, konutlara ve .büyük onanıma ve
rilen ödeneklerden büyücek indirimler yapılmış
tır. Teknik personeli gideri ilse azalmıaımıştır. ENF. 
giderlerinin 4 000 000 lirası da Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinin sonuna aktarılmıştır, özetle, 
yatırım harcamaları şüphesiz Bakanlığın en ve
rimli gider kısmıdır. Ancak sonuçlarının, yani 
tesislerin de bu oranda, memlekete faydalı ol
masını dileriz. 

Pek muhterem arkadaşlarım; burada sırası 
geiımişkcn (NATO enfrastrüktür) lamlaımı üzenin
de Sayın Meclisi aydınla tan, ,bu arada Sayın Hü
kümetten ve ayrıca Sayın Müttefiklerimizden 
türer istekten ibaret, mârıuzattıa bulunacağım. 
(Buna YTP Sözcüsü sayın .arkadaşımız da de
ğilim işi erse de önemi sebebiyle biz de ilişeceğiz) 

NATO ittifakının 15 üyesi Devletlin, NATO 
savunma plânları gereğince, NA'TO meımlekeitlc-
rindc (ia.lt yapı denen temel ites.isl.er) inşa edil-
ımektedir ki, (enfrasitrüfetür) terimi işte bu (Ihava 
meydanları, elektronik tesisler, akar yakıt akıt
ma. tesisleri, muhabere irtibatları, karargâh tesis
leri, radar tesisleri... gibi) tesislerdir. Türkiye'de 
bu tesisler, memlekete büyük döviz gelirini ve 
teknil: eğitim imkânlarını sağlar. 

NATO üyesi 15 devlet bu tesisleri, kendi 
aralarında iştirak paylarını ödiyerek; finanse 
ederler'. NATO merkezi, millî 'genelkurmayların 
yerli inceleme ve raporlarını (NATO Başkomu
tanlığı, Vaşingion'daki NATO Askerî (Komite
si, NATO Dışişleri Bakanları Konseyi) kademe
lerinde inceletip onaylatarak kendisi de Onaylar 
ve programlaştırarak gereken fina.nsm.anı her 
devlete, oradaki tesislere yetecek kadar öder. 
Türkiye NATO'ya 1,1/100 pay ödev; fakat Tür-

I ki ye'ye. bu verdiği paya karşılık belki onun 
i 6 - 20 kat. fazla, para (döviz) girer. Bu enfras-

trüktür inşaat, ve tesisleri Türkiye'de büyük bir 
işçilik .alanı da yaratır. Türk Enfrastrüktür 
Başkanlığımız son iki üç yılda bilhassa tesis 
programlarını tamamiyle yerine getiren 'bir iş 
hâsılası 'göstermiştir ve takdire şayandır. 

Ancak enfranstrüktürden 'gayrı bizde 
(NATO askerî bütçesi) denen ve Türkiye'nin 
her yi] "1,65/100 pay ödediği bir işletme, bakım 
ve Kh. finansmanı bütçesi 'vardır. NATO üyesi 
dev 1 e.tık1 ri n top rakla rı nd a ki enf ransit rüktür te-
sislerinin bu (bakını ve işletme ve ka;rargâlh maıs-

— 452 
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rafının bir kısmı, işte bu tertipten ödenir. Tür
kiye bu konuda da verdiği payın 4 - 5 kat faz
lası bir NATO parasını her yıl döviz olarak ge
ri alır ve bakım 've işletmeye harcar. Şimdi asıl 
dileğimize gelelim, : 

Millî Savunma Bütçesinin 22 bin 620 nci 
maddesinde 100 milyon ve 34 bin 710 neu mad
desinde (Uluslararası teşekküllere ödemeler) 
başlıklı (25 milyon 346 bin) Türk lirasının 21 
milyon 500 bin T.L. sı ki, toplamı 120 milyon 
500 bin T.L. sı ive ayrıca. 600 bin ve 2 milyon 
835 bin liralık iştiraklerimiz de vardır. 

Yukarda arz ettiğim .NAlTO enfranstrüktür 
harcamasına karşı, Türkiye'nin (mahallî kolay
lıklar) adiyle, her NATO üyesi devlet ıgibi, in
şa ve ikmaıliyle yükümlü bulunduğu (Enfras-
trüktür tesislerinin civar şehir ve kasabalara 
yollarla, elektrik ve su tesisleriyle ve en yakın 
PTT merkezine bağlanması; enfarstrüktür te
sislerinde çalışan mahallî hizmet birlik ve Kh. 
larınm barınması, iktisadi ihtiyaçlarının ik
mali...) ve NATO askerî bütçesinin ödiyemediği 
işletme ve bakım işlerinin yürütülmesi için ver
mekle b'orçlu olduğu paradır. /Bu ödenekler, 'an
cak sıon 4 yıldan beri yüz milyonun üstüne çık
mış ve Türk NATO Enfrastrüktür Başkanlığı
mız, iftihara, değer yüksek başarı derecesiyle^ 
NATO'nun Türk Milletinden istediği ve cömert
çe verdiğimiz, her üyeden daha yüksek oranlı 
savaş kuvvetine ilâveten, 'bütün senelik tesis 
programlarını (ki gizli olduğundan zikredenle
yiz) tam. mânasiyle bitirmiş ve 15 devi ette 4 ncü 
dereceye ve iki senedir ise 2 nci dereceyi ka
zanmıştır. 

Simdi, isteklerimizi arz ediyoruz : Birinci 
dileğimiz, bu millî askerî bütçedeki 22.620 ve 
34.790 maddelerine konan ödeneklerin ıgelecek 
yıllarda daha ıçok ödenekler olmasıdır ve Mil
lî Savunma Bakanlığından 1965 malî yılı bütçe
sinde bunu bekleriz. İkinci dileğimiz ise, Tür
kiye'de müttefiklerimizin (1. Modern silâhlar, 
harh gemisi, araç ve gereç yardımı; 2. Millî 
Savunma endüstrisi tesislerimize /genişletici 
finansman yardımı ve 3. Asken bütçe ile ba
kım Ve işletmesine NATO'ca yardım edikniyen 
ve bize yüklenen (elektronik tesislerinin işlet
me ve bakım) 'giderlerinin de bir yeni ekonomik 
vardım programı şeklinde olarak NATO'ca 
derinlide edilip Türkiye'nin millî kalkınma plâ-
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nına yardım edilmesidir. (Bunu bu yıl toplanan 
sıon NATO Bakanlar (Konseyinde de istedik. 

ÎBAŞKAN — «Sayın Eren biır dakika. 20 da
kikalık müddetiniz dolmuştur. 

C.H.P. GRUPU ADINA A S M EREN (De
vamla) — îki sayfa kalmıştır, müsaadenizi ri
ca ederim. 

(BAŞKAN — Sayın Asım Eren'in konuşma
sına devam etmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C.H.P. GRUPU ADINA ASIM EREN (De-
vamllıa) — Muhterem arkadaşlarım, teşekkürle
rimi arz ederek 'bütçe rakamlarını tetkika de
vam ediyorum : 

Giderlerin üçüncü ana dalı olan sermaye teş
kili ve transfer harcamalarında 'başlıca, kamu
laştırma, uluslararası teşekküllere ödemeler, 
emekli ve yardım sandıklarına ödemeler; ikra
miye, mükâfat ve yardımlar geçen yılın borçla
rını ödeme için ayrılan ödeneklerde başlıca 
artış 4 833 000 T.L. olup indirim ise yalnız 
ilamlı alacaklarda, 100 000 T.L. dır. Bu gider
lerden bu yıl 4 000 000 liraya yakın artan 
uluslararası teşekküllere ödememiz konusunda 
müttefiklerimizin bizi şu iktisadi kalkınma sa
vaşımızda desteklemek için bu giderlerden 
azade kılmasını hakiki !bir dostluk gereği sa
yıyor ve bekliyoruz, 

(Burada eski muhariplerin, vatan kurtaran 
bu arşlanlarm henüz yaşıyan bir avuç 'gazisine 
ve onların dul ve yetimlerine çok eski aylık 
ölçülerine göre bugün ödenmekte olan üç ay
lıklarının bir aya dahi kıt kanaat bile yetmi-
yecek miktarlarını bir an önce bugünkü emek
li, dul ve yetim aylıkları statüsüne yaklaştır
mayı, o mübarek insanlara, hugün biz yaşıyan-
larm ve hattâ kanlariyle sulanan vatan toprak
larımızın "bir "borcu olarak kabul etmek ve ça
resini bulmak konusunda asker arkadaşlar 
olarak Sayın Bakanın 've Sayın Genelkurmay 
^Başkanının Sayın Başbakan ve Sayın Maliye 
(Bakanı üzerinde ıgereken delâletlerini haklı 
olarak beklemekteyiz. Meclisimizin sayın üye
lerine Eski Muharipler Derneğince bastırılıp 
dağıtılan 1963 tarihli (Siyah Kitap) ile bu ko
nu, bütün detaylariyle ibret ve takdir 'gözleri
mize sunulrrîuştur. 

Bütçenin (E) cetvelinde ıHarh Tarihi Daire 
l (Başkanlığından, son millî harblerimizden hangi-
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lerinin harb tarihi erinin yazılıp bittiğini ve (han
gilerinin hazırlanmakta olduğunu öğrenmek is-
tiyoraz. Bu dairemizin yabancı tarih eser ve 
belcelerini de Türkçeye çevirtip fayda! anaimsı-
nı ve gereken ya'bancı dil uzmanlarının kendi
sine katıl masun gerekli göi'üyoruz. (E) cetve
li! nde Deniz Kuvvetlerinin yabancı dil .uzman
la rıııa Kara Kuvvetlerinden çok fazla, 'mukave
leli ücret vermesini ve Harita Genel (Müdürlü
ğünün ek ders saatleri ücretlerinin ise bilâkis 
çok düşük miktarlarda, tutmasını, Hazinenin ve 
ferdin hakları ıhaikımındıan ıslaha, mruhtaç. tutum
lar olarak görüyoruz. 

Bakanlık bütçesinin bütün ra kamil arında tek 
bir yanlışa raslanamıamıştır. 'Başta Sayın Bakan 
olarak Bayın Bakanlık komptrolörünü ve ar
kadaşlarını İm güzel eserlerinnden ötürü can
dan tebrik ederiz. 

TTI - Millî Savunmanın çözüm bekliyen ana 
konuları : 

Pek 'muhterem arkadaşlarım, her bütçe ko
nuşması, Devlet dairelerinin bir nevi açık otu
rumudur. Biz de Millî (Savunma Bakanlığının 
çözüm bekliyen bâzı ana. konularım bu vesiley
le dile getirmek isteriz : 

a) Bakanlık ve Gfeneîkurımay statüleri : 
Teşkilât kanunlarını beklemekteyiz. Millî 

'Savunma Bakanlığının, Anayasanın İJİ.0 ncu 
maddesine ve yine Anayasanın 105 nci madde
sine göre yetki ve görevleri belirtilmelidir. 
lA'slolan, Bakanlar Kurulunun ve onun bir üyesi ' 
olan ıSaym Bakanın şaîhsan ve Bakanlar Kuru
lu ile birlikte kanuni sorumluluğu kadar kanu
ni yetkiye de sablbolmasıdır. Diğer taraftan 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin barışta Oenelkurmay 
Başkanının şahsında bağlandıkları Başbakanlığın, 
teknik mânada askerî ihtisas daJirelerini bün
yesinde ta sımam ası da, (Millî Savunma Bakanlı-, 
ğmm yeni kanunda bünyesine verilmesi gere
ken istikmeti işaret etmektedir. Her halde, Türk 
'SilâJhlı Kuvvetlerinin Oenelkurmay Başkanının 
işa'hsında, topyekûn savaş icabı fiilen bütün 
Hükümet otoritelerini kendinde toplıyan, Baş
bakana bağlanmaları ne kadar normal ise, 'Mil
lî 'Savunma Bakanlığının da iAnyasadaki her 
Bakan gibi kendi kanuni statüsüne 've Türk Si-
lâlhlı Kuvvetleriyle bağlantı şeklinde foerraklı- ' 
ğa. ve mantıkî ve memleket menfaatleine en 
uygun bir yetkiye sahip kılınması o derece za
ruridir, kanısındayız. 
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b) Teşkilatta tasarruf: Bir taraftan mo

dem savaşın 'gerektirmesi, diğer taraftan ener
jisinin çoğunu millî kalkınmaya vermesi tabiî 
olan Türkiye'nin NATO ve OENTO Andlaşma-
1 arında ki adıdî mükellefiyetlerin, ancak verebi
leceği bir miktara indirilmesi icabı •olarak Türk 
iSilâhlı, kuvvetlerinde bir tasarruf ameliyesini 
lüzumlu görmekteyiz. Bunun 'oranını ve detay
larını ancak Sayın Bakan ve Sayın ıGenelkur-
ma.y tesbit edebilirler. 

t in abrada yalnız birlik ve kurum sayısını 
değil; personel mükerrerliklerini ve fazlalık
larını da gidermek ve bir insanın yapabileceği 
isi birden fazlaı kimselere ayrı istermiş gibi 
bölmemek prensibi temel tutulma! id ur. Her 
•halde dost ve müttefiklerimi iz, ahde vefa ile 
imkânsızlık bir aıraya gelince, işin olurunu 
dost-çaı kabul! en m el id i rle r. 

e) Stok ihtiyaçları : Hem Silâhlı Kuvvetle
rimize, hem de cephe gerisi halkımıza her cins 
stok ihtiyaç im iz yanında bunları atomla bulaş
maktan koruyacak saklama, tesislerimiz de ol
malıdır. Hu konuda, durum ve rakam konıışmı-
ya cağız. 

d) iSilâlı, gemi, araç ve gereç ikmali : Za
man geçtikçe teknik ömürleri yarıdan aza. in
miş bulunan harb gemileri, diğer harb silâh, 
araiç, ve gereçlerinin tezden, ikmali işi ve hele 
Kg e ve Akdeniz'de muhtemel iki müttefik düş
mana karşı üstünlüğümüzü sağlamak, mütte
fiklerimizin kendi zaruretleri olarak sayılmalı 
ve :bu ikmal yükünü hemen üzerimizden alma
lıdırlar. 

e) Personel statüleri : Devlet Personel Ka
nununun yanında Askerî Personel Kanununu 
•bekliyoruz. Bu arada sosyal yardımlaşmaları, 
kıdemleri, harita, subaylarının teknik unvanla
rının: verilmesini, eski muhariplerin' aylıkları
nın denkleştirilmesini ve emeklilik kurallarının 
vatandaş lehine yumuşatıl'masını bilhassa bek
lerken Millî Savunma toplumundaki sivil me
ni urla'i'in da bütün sosyal haklarda muvazzaf 
askerler gibi eşitlen d irilmesini de temenni ey
lemekteyiz. 

f) Askerî kanunlar ve yayınlar : Sayın 
Bakanlık son İki. yılda, çok esaslı adlî ve sos
yal tazminat, tasarılarını Meclisten geçirmiş; 
l.'l tasarı kanunlaşmıştır. Halen T. B. M. Mec
lisinde ıSilâhlı Kuvvetler yiyecek Kamunu ve 
Harb Akademileri Kanunu dâhil 14 tasarı üze-
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rinde, çalışılmaktadır. Ayrıca henüz Bakanlık
ta 10 taısarı daha 'hazırlanmaktadır. Bu kanun 
çalışmaları, takdire lâyık olup ancak kainin 
tekniği ve üslûbu bakımından metinlerde özel 
bir dikkat ve itinaya da yer verilmesini temen
ni ederiz. Askerî yayı ulardan emekli askerlerin 
de bedelsiz veya az bedelle faydalandırılma-
Jarı, onları yeni cağa, ve muhtemel sefer gö
revlerine lıazırlıyan en uygun bilgilendirme 
ama ciyle fay d al rdır. 

g) Moral eğitimi : Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin mensupları! her çeşit siyaısi 'kötü telkin
lerden korunmalı; !>u amaçla devamlı bir 
olumlu iç telkin çalışması uygulanmalıdır. Po
litika maceralarına heveslenme eğiliminin kö
kü ivil şiddetle değil, inandı rarak kuru t inalıdır. 
Bu telkinlerin askerlik öncesi gençlik cağını da 
okullarda ve millî bünyede vatandaşları içine 
a:lacak şekilde planlanması zaruridir. Bu çal iş -
malarm, ana esprilerini Genel Kurmay verme
lidir ve Millî Eğitim Bakanlığiylc de işbirliği 
edilmelidir. 

h) Müttefiki e rarası daimî askerî temaslar 
: Tek kişilerin bir nevi 'turistlik ve orduya fay
damız dış gezileri yerine, özellikle, dış manev
ra ve tatbikatlara ve pek önemli dış kurslara 
ve toplu halde dış görgü gezilerine, erlerimiz 
dâlhil, her tabakadan askerlerimizi seçerek gön
dermek, ittifaklar savaşına da:ha uygun düşer 
bir hazırlıktır. 

i) 'Garnizonlar tesisi : Türk Silâhlı Kuv
vetlerimin. normal bütçeler dışımda zaruri olan 
saıbit daimî gaırnlzomlaırını kurmanı iz daha faz
la geeikm'eımelidir. 

j ) Askerî endüstride millî otarşi : Türk 
(Silâhlı Kuvvetlerinin Ordu - Donatını, leva
zım çe lojistik .her ihtiyacını Türkiye'de gide
rerek endüstrimiz gelişme İldir. Bor'da Leva
zımı 4 ncü ve 5 nci Kademe (Ana Bakım -.Ta
mir) Fabrikasının kurulmasını bu açıdan büyük 
otarşi hamlesi olarak camdan takdirlerle se
lâmlar ve bu şehirde Türkiye'nin büyük ve 
ana levazımı ikmal işleri üssünün kurulmaısı 
yönün'deki her düşünceyi ve hamleyi şükranla 
destekleriz. iSilâh ve mühimmat endüstrimiz 
de çoktandır durduğu noktadan ileri 'harekete 
geçirilmelidir. 

/k) Kıbrıs ihtimallerkıe .hazırlık : Millî Sa-
vummıamız, millî güvenliğimiz, Kıbrıs'ın olum-
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suz gelişmesi ihtimallerine hazırlıklı ıbuluıvm-a-
lıdır. 

IV - Sonuç : Millet Meclisi ve (\ H. I\ dai
ma Mehmet'çiğim, ve 'komutanların yanındadır. 
Sırf vatani görevime bağlı ve politikadan uzak 
Şanlı Mehmetçik ve şanlı kora utanlarımız, ataı-
1 arın in gerçek torunlarıdırlar. Şehitlerimize 
rahmet, gazilerimize minnet, Ordumuza kür-
nıet ve .muhabbetle bu bütçeyi candan destek
liyoruz. Ylaşasım 'Türk Milleti. (Alkışlar) 

BAŞKAN — -Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. 

Açık oylamalara oylarını kullanmıyan arka
daşlar lütfen ve acele olarak kullansınlar. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Şahısları adına ilk söz; Sayın Şinasi Os-

ma'nındır. Buyurun. 

ŞİNASt OSMA (İzmir) — Sayın başkan, 
sayın milletvekilleri, Millî Müdafaa Vekâleti-

' nin sayın temsilcileri. 
Bugün, Millî Müdafaa Bütçesinin tenkidi ve

silesiyle söz almış ve huzurunuza çıkmış bulun
maktan mütevellit büyük bir sevinç ve huzur 
duymaktayım. Çünkü, uzun seneler sarih bir 
hakkın teslimi ve bir adaletsizliğin giderilmesi 
için yaptığımız çalışma ve mücadeleye bir yeni
sini katacağım. Ve Yüksek Meclisin bu mevzua 
dikkatini çekeceğim. 

Kanaatim o dur ki, varlığı ile iftihar etti
ğimiz ordumuzun politikadan uzak kalarak 
memleket müdafaasına hazırlanmasında kıta 
hizmet ve faaliyetlerinin rolü büyüktür. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Silâhlı kuvvetlerde kıta hizmeti, bilhassa kü

çük rütbeli subay ve assubaylar için karargâh 
ve müesseselerdeki hizmetlere nazaran, çok daha 
yorucu ve yıpratıcıdır. Bilhassa kıtalarda me
sainin karargâhlara nazaran çok erken saatler
de başlaması geç vakitlere kadar devam etmesi, 
gece eğitimleriylc nöbet hizmetlerinin sık ve de
vamlı oluşu birçok subay ve assubaylarm karar
gâh ve müesseseleri, kıtalara tercih etmelerine 
:sel>ebolınıaikttıadır. 

Şu bir hakikattir ki, orduların kalkınmasında 
en mühim rolü oynayan kıtalardır. Binaenaleyh 
kıta hizmetlerini daha cazip hale getirmek, kışın, 
kar, yağmur ve çamur içinde, yazm güneşte eği
tim, tatbikat ve manevralarda ferakat ve feda
kârlıkla çalışan subay ve astsubayları, ikışın ,ka-
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palı yerlerde sıcakta, yazın yine kapalı yerler
de serinde çalışan subay ve assubaylardan ayır
mak, maddî ve mânevi zorluklar içinde bulu
nanlara bir hak tanımak hem sosyal adalet bakı
mından ve hemde maaşır -medeniyet seviye
sine ulaşmış bir ordunun mensuplarını diğer or
du mensuplarından farklı tutmamak bakımın
dan zaruridir. 

Arkadaşlarım, 
Kıtaların eğitim noksanlarının, gerek hazerde 

ve gerekse seferdeki zararları sayılamıyacak ka
dar çoktur. Orduda birinci derecede ehemmiyeti 
haiz olan disiplinin eğitim ile sağlandığını muha
rebede zayiatın eğitim ile önlendiğini düşünürsek 
kâfi ve vazıh bir izah yapmış oluruz. 

Çeşitli vesilelerle, çeşitli komisyonlarda. Mil
lî Müdafaa Vekâletinin hukuk işlerinden gelen 
temsilcilerinin ifade ettikleri gibi mahrumiyet 
bölgelerinde bulunanlarla teknik hizmetlerde ça
lışanlara verilmek istenilen tazminat kafi değil
dir. 

Bizim iddiamız, yalnız mahrumiyet bölgesinde 
bulunanlara değil, meşekkat içinde ve yorucu hiz
met sayılan kıta hizmetlerinde çalışanlara da, 
ihtisas, fazla mesai, ek görev gibi hizmetler kar
şılığı sivil memurlara verilen tazminatlar gibi hâ
kimlere tanınan haklar gibi bir hak tanımaktır. 

Herz aman malî portesi fazla görüldüğü için 
Hükümetleri düşündüren böyle bir sarih hakkın 
neden kabul edilerek çaresinin aranmadığını bir 
türlü anlıyamıyoruz. 

Haftanın yedi gününün asgari iki gecesinin, 
gece taliminde, bir veya ikinci gecesini nöbette 
geçiren 30 senelik askerlik hayatının yarıya ya
kın bir zamanını, kışlada, ailesinden, çoluk ve ço
cuğundan uzakta geçiren kıta subay ve astsubayla
rı, indî mütalâalarla mağdur edilemezler. 

Hak ve adalet prensiplerine uymıyan, morali 
ve netice disiplini zedeliyen bu gibi hallere bir ni
hayet vermek Yüksek Meclisin bu konuya edilme
siyle mümkündür. 

Türk subay ve astsubayı, hiçbir zaman para 
için çalışmaz. Ama, hak ve adalet prensiplerinin 
çiğnendiğini görürse haldi olarak ve nihayet et
ten ve kemikten yapılmış bir insan olarak, üzün
tü duyar ve kırılır. 

Değeri i arkadaşl arım, 
Kıta subay ve astsubaylarının hizmetleri, ve 

mâruz kaldıkları zorluklar yalnız eğitim, tatbi
kat ve manevralar değildir. 
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Hepiniz biliyorsunuz ki, kıta subay ve astsu

bayları memleket müdafaasına hazırlanmaktan 
başka, hazerde, memleket içinde vukua gelen, çe
şitli hâdiselerde de vazife almaktadırlar. Bilhassa 
bu vazifeler içinde orman yangınları, zelzele fe
lâketleri, su baskınları ve hudut boylarına dökü
len mayınlar hatıra gelenlerden bâzılarıdır. 

Bu vazifelere de seve seve koşan kıta subay ve 
astsubayları bu vazifeler esnasında hayatlarını 
dahi feda etmekten çekinmemektedirler'. 

Şu halde, yakında bir Personel Kanunu çıkı
yor. Subay ve astsubay statüsü düzeltilecek Hü
kümet, subay ve astsubaylara ait çeşitli tazminat
ları birleştirmek için bir kanım hazırlıyor tera-
neleriyle daima geriye itilen ve nihayet Meclisi
nizde Hükümet kanadını teşkil eden partiler ta
rafından geriye bıraktırılan kıta subay ve astsu
bayları kıta tazminatı kanun teklifimiz hissî te
sirlerle yürütül memiştir. 

Arkadaşlarım, madem ki, bir Personel Kanunu 
hazırlanıyordu ve yakında Meclise gelecekti ale
lacele mülki âmirlerin (vali, vali muavini ve po
lis müdürlerinin) tazminatlarının artırılmasına 
dair kanun neden Meclisten geçirildi. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Ordunun esas unsurunu teşkil eden insan silâ

hına, lâyık olduğu kıymet ve ehemmiyetini ver
in iyen. memleketler ve Hükümetler daima zarar 
görmüşlerdir. 

Ben kendime, her zaman bir iftihar payı çı
kardığım, eski bir ordu mensubu olarak ve bugün 
de milletin bir temsilcisi olarak vazifesini yap
mış bir insanın vicdan huzurunu duymaktayım. 

Takdir yüce heyetinizindir. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İsmail Sarıgöz. 
İSMAİL SARIGÖZ (Amasya) — Sayın 

Başkam, Muhterem arkadaşlar... 
Benden evvel konuşanı 'arkadaşlar, terim o nük

leer çağda, mieımteketimıiz'in, jeopolitik ve strate
jik duranın nun tahlilini yapmış; ıSıilâhlı Kuv
vetlerimizin; dâhil bulunduğumuz ittifaklar 
m an zum es imde ki mühimi rollerin:! etraflıca be
lirtmişlerdi r. Bendemiz bu hususları tekrardan 
kaçınarak, sadece Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgili bâzı hususlara ait düşüaıceledanıi arza çalı
şacağım. 
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1. — Büyük 'Meclisin açıldığı günden bu ya

na; silâhlı (kuvvetler mensuplarına, tazminat 
verilmesini 'derpiş eden çeşitli kanun teklifleri
nin : 

Bakanlığın; silâhlı kuvvetlere şâmil, bir taz
minat kanunu tasarısını Meclise sevk edilmek 
üzere olduğu yolundaki .beyan ve vaitteri ile; 
komisyonlarda intacına ımâni olunmuş veya red
di temdn edilmiştir. 

Silâhlı kuvvetlerde muhtelif kanunlara gö
re verilmekte bulunan çeşitli tazminatları; bu
günün icaplarına uygun ve hakkaniyet esaslarına 
göre tanzim etmek yerine; bir ikisi m personel le
hine, parça parça, tazminat kanunlarının çıka
rılması, kanaatimce uygun olmamıştır. Silâhlı 
kuvvetler mensuplarına verilecek taamıinatın; sı
nıflara mensup personelin durumuna götre bir 
kanıunda, tâyin ve tesbiti, bu sahada sonu gel
mez talepteain önüne geçmesi baklanından da 
ehemmiyet arz etmektedir. Bütçe mülâhazaları 
ile çıkanla madiği yolundaki iddialara ise; şimdi
ye kadar devlet sektörünün diğer kısımlarında
ki personel için çıkardığımız çeşitli tazminat ve 
intibak kanunları karşısında; mesmıı olmamak 
icabedetr. 

2. — Silâhlı (kuvvetler /mensuplarının özlük 
halklarını tanzim ve subaylar heyetinin terfi 
esaslarını modern usullerle tesbit edecek olan, 
Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunin; yine bakan
lığın mütaaddit defalar sebk eden beyan ve saat
lerine nağmen henüz Meclise sevk edilmemiş ve 
sevk edileceğine dair bir emareye de raslanma
mıştır. 

3. — Harb okulları ikamın tasarısı henüz ha
zırlanıp Meclise sevk edilmemişti]'. Silâhlı Kuv
vetlerimize, subay 'yetiştiren ,bu millî anüessese-
lenimizıin, bugünün icaplarına göre tanzim edil
mesinin, ve harb okullarına kanuni bir veçhe ve
rilmesinin zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. 

4. Genelkurmay Başkanının görev ve yetki
lerinin ikanunla düzenlenmesine dair Anayasa
mızın 110 ncu maddesinin âmir hükmüne -rağ
men, bu ikamın tasarısı da 'henüz Meclise sevk 
edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, yeni xlnayasaınızuı 
110 ncu maddesi muvacehesinde, mevzuun ehem
miyetine binaen biraz üzerinde durmak istiyo
rum. 

27 Mayısa :kadar geçen zaman içerisinde 
Genelkurmay Başkanlığı, '3 Haziran 1049 tarih 
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ve 5398 sayılı Kanunla, 'Millî Savunma Bakan
lığına bağlı, ordumuzun, personel, haber alma, 
hareket yeğitim seferberlik ve ikmal işlerini ted
vire memur ve Millî Savunma Bakanına karşı 
mesul idi. 

Yeni Anayasalınızın 110 ncu maddesi, Genel
kurmay Başkanımın, görev ve yetkilerinden do
layı, Başbakana ikarşı sorumlu tutmakta ve bu 
görev ve yetkilerimin ise ikanunla düzenleneceği
ni âmir bulıınmaktadır. 

Bu durum kaırşısmda, Millî Savunma Ba-
kanlığmın kuruluş ve görevlerine dair kanun 
Anayasamıza aykırı ve fiilen de tatbik edilemez 
haldedir. 

Esasen, 5398 sayılı Kamına göre cumhuriyet 
ordusunun hazırlanması ve idaresiyle ödevli ve 
bu İşlerden barışta ve seferde sorumlm Millî Sa
vunma Bakanlığından; yeni Anayasamız; aynen 
(Millî Güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı 
Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından T. B. M. M. 
ne karşı Bakanlar Kurulu sorumludur) demek-
le; 

Silâhlı kuvvetleri saıvaşa .hazırlama sorumlu
luğumun M. S. Bakanlığından almış Bakanlar 
Kurulunun müşterek sorumluluğuna terk etmiş
tir 

Bu durum karşısında; gerek M. S. B. nın 
kuruluş ve görevlerine, gerekse Genelkurmay 
Başkanlığımn görev ve yetkilerine dair kamu
nun Anayasamızın geçici 7 nci ımaddesiine göre 
iki yıl içerisinde çıkarılması gereken kanunlar
dan bulunduğu 'kanaatindeyim. Kısaca, Anaya
samızın 110 ncu maddesi muvacehesinde; sadece 
güreyi ve yetkisi Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesini hazırlamak ve sarfına nezaret ötmek ve 
askerî mahkemeler açmaktan ibaret olan M .S. B. 
Lığının tatbikatına Genelkurmay Başkanlığı ile 
tedahül eden vazife ve salâhiyetlerinin ıbir ka
nımla düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiim. 

5. — Kamun tasarılarını hazırlamak ve Mec
lise sevk etmekteki ihmal ve gecikme; Anayasa
ya göre çıkarılması gereken ve Silâhlı Kuvvetle-
<rin ana kanunlarından biri olan Askerî Mahke
me;! er kuruluşu ve yargılama .usulü Kanununun; 
ilmî bir heyetim tetkikinden de geçmediği hal
de, zamanında hazırlanıp sevk edilmediğinden, 
Meclisimizde, kanunlairın müzakeresinde ttakıib-
cdilen normal prosedüre tabi tutuilmiadan tümıü-
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nün müzakere ve oylanması suretlle »kabul edil
miştir. Ayın kanunun Yüksek Senatoda bir ge
cede, hem Karına Komisyonda tetiklik ve hem de 
umumi heyette, müzakere ve kabulü; üzerinde 
durulması gereken bir husustur. Hele, '2.2 Şubat 
HJ'6'2 de şehit edilen bir yüzbaşımıza ve 21. Ma
yıs şehitlerine ıl)ir kaç gün önceye kadar maaş 
bağlanmıaması; vekâletin bu husustaki ihmali
min aşikâr bir delillidir. 

Muhterem arkadaşlar, şu hususları da arz 
ütmeden geçemlyeeeğim. 

a — 1963 yılımda Yüksek Meclisin kabul et
tiği bir kanunla; hizmet dışı bırakılan haırp ge
milerinin saitılmasma ve «atıştan temin edilecek 
yüz imi İyon liranın; Deniz kuvvetlerimizin tek
nik malzeme ihtiyaçlarının giderilmesi, ve harp 
gemilerinin inşasında harcanmak üzere D. K. K. 
emrine tahsis edilmiş olmasına rağmen; bugü
ne kaıdaır; hu gemilerden her hangi birinin da
hi satılmadığı gibi; her gün artarı, muhafaza 
masraflarımın, Deııiiz Kuvvetlerince demlide 
edildiği bıiı- hakikattir. Bu gemilerin bir an ev
vel «atılarak temin edilecek para ile Deniz Kuv
vetlerimizin takviyesi gerekirken neden «aitılıma
dığını aldanmak güçtür. 

b — Memleketimizin en .büyük sağlık mües
seselerimden biri olan, ve Etlik'te inşasına iki 
yıldır karar verilip, ıbütçeye gereken tahsisat 
konduğu halde; ıbugüne kadar, en ufak bir faa-
li.yet gösterilmemiş bulunan (iülhane Tıp Aka
demisi binasının ,inşa edilmemesi hususu ise zik
re değer bir keyfiyettir. Bir arkadaşımızın bu 
husustaki sorusunla, hakanın verdiği cevap, tat
minkâr olmaktan uzaktır. Meselenin üzerinde 
e benlimi yelle durulması ve mesulleri hakkında 
gerekli kanunî takibatın yapılması gerekir. 

e — Askerî liş yerlerimde ücretli hafta tatili 
kanunu tatbik edilmemekte ve işçilere tatil üc
retleri verilmemiş bulunmaktadır. Tatil günle
rine ait ücretlerin tahsiline matuf dâvaların in
tacına ve tazminatların kesinleşmiş ilâma bağ
lanmasına rağmen, iki yıldır, icra edilmemesi 
ve haksızlığın el'an düzelitilmcyip, ısrar edilme
si, idareyi, mahkeme masrafı ve vekil ücretleri
ni ödemek suretiyle zarara soktuğu gibi, vatan
daşın 'idareye olan itimadını dıa sararmaktadır. 
Uçuş hizmetlerimde yardımcı personelin, Devlet 
Şûrasından istihsal ettikleri, kesinleşmiş ilâıma 

bağlı tazminatı arın m, ödenmemesi yine bu cüm
ledendir. 

d — Askerî iş yerlerimde çalışanlara, işyeri 
yönetmeliğinde verilmesi derpiş edilen, istihkak
larının verilmemesi ile, 'bakanlığın haksız tasar
rufları elimi esimdendir. Düzeltilmesi, bu çevre
lerde ancak memnuniyet yaratır. 

Muhterem arkadaşlar, Silâhlı Kuvvetler men
suplarının dinlenme kamplarından, istifade 
hususlarıma da kısaca temas 'edeceğim. 

Silâhlı Kuvvetler cam hısımda, Demiz ve Ha
va Kuvvetlerimiz personelimin, dinlenme kamp
ları ndau mümkün mertebe istifade etmelerime 
rağmen, yurt isathındaki konuşum un özelliği na
zarı itibara alımırsa, Silâhlı Kuvvetlerin anası
rı asliyesini teşkil eden Kara Kuvvetleri perso
nelinin diğer kuvvetler personelimden daha ağır 
şaıtlarda vazife gördükleri cihetle, dinlenme 
kamplarımdan aynı misbette istifade ettirilmele
rinin ehemmiyeti kendiliğimden ortaya çıkar. 

ıMıı hberem arkadaşla mm; 

Harp, Silâhlı Kuvvetler için bir gayedir. 
Hayatlarını memleket ve millet yolunda feda et
miş şehit dml ve yetimleri ille harb malûlü erler 
ve vazifede ölen erlerin dul ve yetimleri ile va
zife malûlü erlere de, iç Hizmet (Kanunumda su
bay ve emekli subaylara tanıman parasız ilâç im
kânlarınım sağlanması gerektiği kanaat imdeyim. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime burada som 
veriyorum, 1964 bütçesinin milletimize ve Silâh
lı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diler, hürmet
lerimi sunarım. (Sağdan alkışlar) 

BAŞJ\AN — Sayın Süleyman Bilgen (Yok. 
sesleri), Sayın llyas Kılıç. 

tLYAS KIIJO (Samsun) — Sayın milletve
killeri, sözlerime başlamadan evvel bir hususu 
açıklamak istiyorum. Burada konuşan birçok 
hatipler konuşmaları esnasında üvey evlât mua
melesinden bahsetmişlerdir. Devletler Hukuku 
esasına göre ve millet ailesinin birbirlerine kar
şı olan samimî münasebetlerinin ayarlanması 
zımnında mütalâa edilen ittifaklarla birbirimi
ze bağlı olduğumuz müttefiklerimizin şüphesiz 
ki, bir evlâdı değiliz ki, üvey evlât muamelesi 
görelim. 

Ancak, bu müttefiklerimizin dostluklarına 
büyük, ehemmiyet verdiğimizden dolayı arala
rında yapılacak olan yardım muamelesinin eşit 
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esaslara göre ayarlanmamış olmasından sadece 
şikâyetçiyizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1964 yılı Millî Sa
vunma .Bakanlığı bütçesi üzerindeki sözlerime 
başlarken hepinizi saygıyla selâmlarım. 

^ in hte re n ı ark ad a §1 a rı m, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri 27 Mayıs 19G0 İnkı

labım takiben demokrasiyi bütün müessesele
riyle yurtta yerleştirmek yolunda milletine ver
diği sözü tutmak hususundaki gösterdiği asa
letten dolayı haklı olarak sadece kendi milleti
nin değil, bütün dünya, milletlerinin sevgisini ve 
saygısını kazanmıştır. 

Türk Milleti olarak böyle bir ordu ile ne ka
dar övünsek ve iftihar etsek azdır. 

Ne mutlu böyle bir orduyu yetiştirmek hu
susunda hizmetleri geçenlere; bunlardan hayat
ta kalanlara uzun ömür, ebediyete göçenlere is-" 
Tanrıdan rahmetler dileriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Modern harbin bütün icaplarına uyarak ge

rektiği anda milletine karşı vecibesini tarihine 
has bir kahramanlıkla yerine getirecek olan 
kahraman ordumuza, bu yıl 1964 bütçesinden 
(.') milyon) a yakın bir para tahsis edilmiştir. 

Milletimizin bugün için sahibolduğu maddi 
güce göre bu para hiç şüphe yok ki, az değil
dir. Fakat; modern harb usullerine göre ifa et
mek zorunda bulunduğu vazifesinin ağırlığı ba
kımından da şüphesiz azdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Modern harb icapları o kadar seri bir şekil

de inkişaf etmektedir ki, bugün, yeni olan bir 
silâhın yarın demode olduğu bir hakikattir. 

Halbuki; ordu ne olursa olsun bu yeniliği ta-
kibedecektir. İşte bu sebepten mevcut bütçenin 
ordu için az okluğunu beyan, ettim. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şu bir hakikattir ki, büyük ordular besliyen 

miletler büyük fedakârlıklara katlanmaları za
ruridir. Bu vazifenin tabiatından gelmektedir. 

Şurasını iftiharla tebarüz etmek isterim ki, 
ordunun idaresini elinde tutan kumandanlar, en 
küçüğünden, en büyüğüne kadar modern har
bin icaplarının kendilerinden beklediği bütün 
taktik ve teknik bilgilere sahiptirler. Değerli 
kumandanlar, bu teknik ve taktik bilgilerini 
erlerimize aynı derecede ve onların seviyesin
de öğretmektedirler. 
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Şurasını iftiharla beyan etmek isterim ki, 

topyekûn olarak Silâhlı Kuvvetlerimiz hiçbir 
yönden komşu milletlerin ordularından daha az 
teknik değil, bilâkis üstün, seviyededir. 

Arkadaşlar, 
Bunları bilerek ve görgülerime istinaden 

arz ediyorum. Zira; milletlerarası müsabakalar
da ve müttefiklerle müşterek olarak bulundu
ğumuz kurslarda ve tatbikatlarda daima Türk 
subay ve erinin önde geldiğini, bizler değil müt
tefik kumandanlar ifade etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri büyük hâdiseler 

karşısında rejimin tehlikeye girdiği kritik an
larda vazife anlayışı ile üzerinde büyük bir ti
tizlikle titrediğimiz demokrasiye bağlılığı ile 
Büyük Meclisin emrinde olduğunu göstermiş 
olmakla sizlerin her türlü itimadınıza mazhar 
olduğunu her türlü düşüncelerin haricinde ispat 
etmiştir. 

Bu asalet, Silâhlı Kuvvetlerimizin tarihine 
ve midietime, sadakatin en (beliğ ve en asîl ifade
sidir. Bu asalette ki, bir ordunun sahibi olarak 
milletimiz ve onun temsilcileri sizler Büyük Mec
lis ne kadar iftihar etseniz azdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözü buraya getirmişken fazla zamanınızı 

almamak için kısaca bâzı temenni ve tenkidler-
de bulunarak mâruzâtımı bitireceğim. Bu te
mennilerimi şöylece sıralamak istiyorum : 

Askerî garnizonların yerleştirilmesi : 
Arkadaşlar, kanaatimce askerî garnizonlar 

tecrübeli ilim adamları \e askerî temsilcilerle 
bölgeler, askerî, siyasi, coğrafi, ekonomik, jeo
lojik ve tarihî gelişmelere göre seçilmeli ve yer
leri sık sık değiştirilmemek üzere tâyin ve tes-
bit edilmelidir. 

Bu şekil etütlere ve modern icaplara göre 
kurulan garnizonların hemen civarında subay 
ve astsubay lojmanları yapılmalıdır. 

Vukarda arz ettiğim esaslara göre yapılan 
lojmanların adedini tezelden artırmak için ki
racı olarak oturan ordu mensuplarının da yar
dımının temini sadedinde kiraların işletme mas
rafları ile amortisman masraflarını kârşılıyacak 
tarzda ayarlanması çok isabetli olacaktır. 

Bu memlekette, her devirde ve her yenilik 
hareketinde daima iyi bir önderlik etmiş olan 
kahraman ordu mensuplarının resmî araba is-
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tihdamında da tasarrufla hareket etmek önder
liğini yapacağına inandığım için muhterem or
du mensuplarından fedakârlık bekliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; sözü buraya getir
mişken Konya ovasının ormanla süslenmesi hu
susunda İkinci Ordu Kumandanının meydana 
getirdiği fidanlığı şükranla yâdeder, bütün or
dunun bu yolda milletimize önderlik etmesini 
temenni ederim. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ordu harita ihtiyacını karşılamak hususun-

<da her türlü gösterişten uzak sesiz ve sakin bir 
tarzda çalışan Harita Genel Müdürlüğünün faa-
Myeıfcinıi ve Mamötlerini ıburada şükranla yâde-
derken; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün bu müesseseden istifade etmesini temenni 
ederim. 

Ordu kantinleri, ordu için çok faydalı olmuş
tur. Fakat fiyatlar son zamanlarda yükselmiştir 
Bunun nedenlerinin incelenmesi ile pazarların 
mahrumiyet bölgelerine kadar çabuk elden gö
türülmesini temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Silâhlı Kuvvetlerin yaz aylarında açtığı din

lenme kamplarının masraf ayarlanması bakı
mından olduğu kadar, psikolojik bakımdan da 
birleştirilmelerinin teminini faydalı görürüm. 

Sözlerimi bitirmeden, Yüksek Meclisin sayı a 
üyelerinden bir tek hususu ehemmiyetli e rica 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Lütfen biz politikacılar Meclis içinde ve dı

şında her ne yoldan ve ne şekilde olursa olsun 
orduyu politika içinde gösterecek politik dav
ranışlarda bulunmamaya âzami dikkat sarf ede
lim. Bunun doğuracağı büyük fayda izahtan va
restedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şurasını iftiharla söyliyebiliriz ki, kahraman 

ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak hususunda 
Büyük Meclis hiçbir fedakârlıktan çekinmemiş 
ve çekinmiyecektir. Bu cümleden olarak : 

a) Askerî Mahkemeler Usul Kanununu, 
b) Askerî Yargıtay Kanununu, 
c) Askerî Savcılar Kanununu, 
d) Disiplin Mahkemeleri Kanununu, 
e) Uçuş Tazminatı Kanunu ve sair ehemmi

yetli kanunlarını çıkarmış ve bu meyanda da; 
— Millî Savunma Teşkilâtı, 
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— Genelkurmay Teşkilâtı, 
— Harb Okulu, 
— taşe ve personel kanunlarının da Hükü

met tarafından tez elden Büyük Meclise sevk 
edilmelerinin beklendiğini ilgililere hatırlatırım. 

Sözü buraya getirmişken, ordunun teknik 
tekâmülüne ayak uydurmak için teknik perso
nel ihtiyacını karşılıyacak tedbirlerin alınması
nı hatırlatmak isterim. 

Muhterem milletvekilleri, Kıbrıs konusuna 
gelince, dışardaki vatandaşların Kıbrıs konu
sundaki hassasiyetini şükranla karşılarım. Fa
kat takdir etmek lâzımgelir ki, dışardaki vatan
daşın hassasiyetine ve heyecanına uymak sure
tiyle bütün ihtimalleri hesabetmeden, sonunda 
ne doğacağını nazarı itibara almadan, ölçüsüz 
bir harekette bulunmanın mahzurlarını da Muh
terem Heyetinize hatırlatmak isterim. Bu mak 
satla Hükümetin takibetmiş olduğu politika her 
türlü gösterişten, heyecandan, tehevvürden ve 
düşüncesizlikten uzak, sadece aklıselimini kul
lanmak suretiyle dünya efkârı umumiyesini 
kendi istikametine çevirmek suretiyle millî bü
tünlüğümüzü, satvetimizi, azametimizi, diraye
timizi ve siyasetimizi dünyaya ispat etmektir. 
Bunun haricinde zamanı geldiğinde elbette ki, 
bu ordunun, tarihine ve şanına lâyık bir şekilde 
vazifesini ifa edeceğinden milletçe emin olma
mız icabeder. (Bravo, sesleri ve alkışlar) 

Sözlerime burada son verirken 1964 bütçesi
nin Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını te
menni eder, millî bütünlüğümüz ve demokrasi
miz uğrunda şehit düşen ve tarihimize malol-
muş kahramanların mânevi huzurunda saygı ile 
eğilir, başta Sayın Bakan olmak üzere eski mu
haripler, malûl gaziler, ordu emeklileriyle en 
büyük kumandanından erine kadar yurt savun
masında, yurt içinde ve dışında vazife başında 
bulunan Silâhlı Kuvvetlerimizin bütün mensup
larını en içten ve en samimî duygularımla se
lâmlarım. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oyunuza sunulmuş bulu
nan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanun tasarısının oylama neticesini oku
tuyorum : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanun tasarısının oylama neticesi : Oy sa
yısı. 230, kabul 177, ret 47, çekinser 6. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
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Yine açık oyunuza sunulmuş bulunan Vakıf

lar Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanun ta
sarısı oylama sonucunu okuyorum : İştirak 
edenler 237, kabul 184, ret 47, çekinser 6. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, saat 13,00 e gelmiş
tir. Evvelce alman karar gereğince saat 14,30 
da toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 13,10 

ÎKÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Perruh Bozbeyli 

KATtPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malaya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinim 59 ncu Birleşimimin ikinci oturumuma devam odiyoruz. 

4. - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, Ge
nel Muhasebe kanun tasarısının 45 gün içinde 
görüşülerek Genel Kurula sunulamamış olma
sı sebebine ddir yazısı (1/486) 

BAŞKAN — Daha evvel Riyaset sunuşu 
olarak iki husus vardır. Bunu Yüksek Heyeti
nize arz edeceğim. 

Anayasa Komisyonunun bir tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Muhasebe kanun tasarısı komisyonu

muzun kararı üzerine Millet Meclisince teşkil 
olunan Geçici Komisyonda tetkik edilmek üze
re istenilmiş idi. 

Tasarı üzerinde çalışmalara 
Su Komisyonu teşkil olunmuştur. 

başlanmış ve 

Çalışmalar henüz nihayete ermediğinden Da
hilî Nizamnamenin 36 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrası gereğince saygı ile arz ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Burhan Apaydın 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, 

2. — Gecekondularla ilgili teklifleri incele
mekle görevli Geçici Komisyon Başkanlığının, 
İstanbul Senatörü Bifat öztürkçine'nin yine ge
cekondularla ilgili olup Plân Komisyonunda 
görüşülmekte olan teklifinin komisyonlarına 
verilmesine dair yazısı (2/46) 

BAŞKAN — Gecekondularla ilgili teklifleri 
incelemekle görevli Geçici Komisyon Başkanlığı
nın bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gecekondularla ilgili teklifleri incelemekle gö

revli bulunan komisyonumuz, çalışmaları sıra
sında, İstanbul Senatörü Dr. Rifat öztükçine'-
nin, aynı mahiyette bir teklifi Plân Komisyo
nunda görüşülmekte olduğu ileri sürüldüğün
den, mezkur teklifin de celbine karar verilmiş
tir. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Erzurum 

Tahsin Telli 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

,1 — MtLlJ SAVUNMA BAKANLIĞI IİÜTC1CSİ 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinin tümü üzerinde Sayın İhsan Kabadayı, 
Vok... 

Sayın Talisin Demiray. 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Millet 
Meclisin Sayın üyeleri; 

Millî Savunma bütçemiz 1964 yılı umumi 
bütçesinde % 21.64 gibi bir nisbetle ve lıer za
man olduğu gibi basta gelmektedir. Türk Mil
leti tarihinin her devrinde ve hattâ en iktisadi 
takatsizlik devirlerinde? millî müdafaası için, or
dusu için bu yüksek fedakârlığı gösteregelmis
tir. İnsanlığın bu gidisi ve Türkiye'nin bu jeo
politik durumu devam ettiği müddetçe? de bu 
milllet, bu fedakârlığında devam edecektir. 

Türk Milleti ve onun Meclisi bugün 2,5 mil
yarı aşan bu bütçenin sarf şekilleri ve hususi
yetleri üzerinde de durmaz; onun büyük bir 
güvenle Silâhlı Kuvvetleri temsil eden evlât
larına olduğu gibi emanet eder. Bu da millet 
ile ordusu arasında ananeden gelen ve Türk 
Milletine has plân bir yazısız akittir. 

Bu hakikat ve bedahet karşısında bütçe ra
kamları üzerinde durmıyacağım pek tabiîdir. 
Ben bu kısa zaman içinde Millî Savunma harca
malarının millî kalkınmamıza etkileri üzerinde 
duracağım. Millî Savunma Bakanlığının 1964 
bütçesi takdiminde?, bu kısımda ordu içinde: 
«a) Okuma - yazma eğitimi, b) Teknik e?ği-
tim, e) Orta ve yüksek e^ğitim» üzerinde du
rulmaktadır. 

(»örülüyor ki millî müdafaa hizmetleri icin-
ele geniş ölçüde ve askerliğin kendine has eğitim 
ve öğretimi dışında diğer eğitim ve öğretim ya
pılmaktadır. Fakat bu çaba Silâhlı Kuvvetk'r 
içinde lüzumlu hizmetleri hakkiyle yapacak per
soneli yetiştirmeye1 matuf.. eliğe1)' m evin koketi creie 
ise> orduya personel ve1 eteşitli elemanlar yetişmiş 
e)larak gelir. O meMiıleketlerde en-dııdan e'vvel 
Millî Eğitim ve e;eşit!i öğretim müesseseleri bu 
vazifeleri hakkiyle1. yerine gelirmiş bulunurlar. 
Bizele ise Tanzimattan bu yana Türk Ordusu 
A dan başlıyarak kendi işini kendi görmek mec-
burivetinde kalmıştır. Ve o ele'rvceele ki, Har

biye1. ilk yıllarında, o zaman askerî idadiler ve 
rüştiyeler de mevcudolmadığındarı ilk sınıfların
da alfabe okul muştur. Hattâ kum üzerinde 
parmakla elifba yazmak suretiyle Harbiyenle1 

öğretim yapılmıştır. 
Fakat bugün Millî Müdafaadan sonra en bü

yük kadroya malik olan bir Millî Eğitime malik 
bulunuyoruz. Bu millî eğitim vazifesini bir 
aelmı daha ileri götürerek; yüksek harb okul-
larının. altında okullar idame etmekten bir çe
şit umumi eğitim hizmeti görmek külfetinden 
Millî Müdafaayı kurtarmalı, orta dereceli bü
tün (»kullardan millî müdafaayı azade kılmalı
dır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Takdir buyurursunuz ki Millî Müdafaa ba

kımından olan bütün müesseseleri Millî Müda
faa camiasında toplamaya hiçbir surette imkânı 
maddi yoktur. Bilhassa asrımız,- mevzi harble-
i'ini çok gerilerde1. bırakmış ve topyekûn harb 
devrevsine girmiş olduğuna göre hakikatte büt
çenle1 yer alan birçok bakanlıklar ve umum mü
dürlükler, Millî Müdafaa ve topyekûn ' harh 
mekanizmasının birer parçalarıdır. Bunu biraz 
daha genişliğine ifade etmek istersek diyebiliriz 
ki dünyamızda kılıçlı elleri sapan tutan elhr 
tutmaktadır. O halde meseleleri, hizmetleri 
ağırlaşmış olan ve1 her gün yeni silâh genişme-
lerine adapte olmak mevkiinde olan ordumuzu 
geçen asırdaki müşkülâttan doğan hizmetlerinden 
bütün ortaöğretim müesseselerimden .sıyırma!ı-
yız. Bugün ordumuz lise mezunu seviyesindeki 
gençleri bol bol ve hattâ ziyadesiyle bulabilmek
tedir. Oünkü liselerimizden halen yılda 12 bin
den fazla mezun alınabilmektedir. 

Söz bu noktaya gelince toir husus üzerinde 
durmak isterim. Asrımız topyekûn harb. asrı ve1 

milk'tçe millî müdafaaya hazır olma asrı olduğu
na göre Millî Müdafaanın bilhassa bugünün or
ta öğretimini tamamen meşgalesi dışına çıkardığı 
takdirde», Millî Eğitim ile bir işbirliği yapması 
gerekir. Bu işbirliğine1 esasen her zaman ihti
yaç duyulmuştur. Fakat 1962 yılında toplanan 
Millî Eğitim Şûrasında bu işbirliğini sağlıyacak 
bir komisyona, ne de bir rapora raslanmamış-
tır. Bu noktayı bilhassa dikkatinize 'arz ederim. 

Millî Müdafaa ruhunun, topyekûn vatan 
müdafaası ruhunun ve1 gerendi teşebbüs kabili-
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yetinin geliştirilmesi ve, bu yolla sadece dışa kar
şı değil içeride de ve her bakımdan millî birli
ğin sağlanması mümkün olur. 

Söz, eğitim ve millî ruh ve millî birlik bah
sine gelmişken moral eğitim bakımından da bir 
noktaya devineceğim: 

Ordumuz, ananede hazır bulamadığı ele
manlar] A dan başlıyarak bizzat yetiştirdiğine 
göre muhtacolduğu ve özlediği kifayetli din 
adamlarını yetiştirmenin yollarını aramalıdır. 

Camiasına dâhil bulunduğumuz NATO dev
letlerinde ve bilhassa Amerika Birleşik Devlet
lerinde bu sahada yapılmış olan ve yapılmakta 
bulunanlar bizim için istifadelidir. Amerika Bir
leşik Devletlerinde orduya din adamı; yetiştiren 
3 ayrı İlahiyat Fakültesi olduğunu söylemekle 
yetineceğim. 

Moral eğitim bakımından son bir noktaya 
daha temas etmek isterim ki oda NATO'nun fi
kir ve ruh savunması faaliyetleridir Bugünün 
harblerinde yalnız silâh orduları değil fikir or
duları da beraber 've iç içe savaşmaktadır. 'Ko
münizmin bu alanda uzun tecrübesi, geniş ha
zırlığı ve organizmaları ve daha önemlisi şeyta
nî bir ideolojisi vardır. Bu tehlikeli silaha kar
şı mücehhez bulunmak NATO içinde bilhassa 
bize düşmektedir. Mal böyle iken millî müda
faamız bakımından ve NATO karar ve prensip
leri bakımından bizde bir ciddî faaliyetin görün
memesi cidden üzücüdür. Fakat hemen ilâve 
edeyim ki, askerî müdafaa işi bir topyekûn 
millî dâva olduğuna göre, biraz evvel arz etti
ğim gibi Millî Lğitim başta olmak üzere, bütün 
eğitimci, öğretici müesseselerimiz ve basın hep 
birlikte bu cepheyi kurmak ve millî müdafaanın 
çevresinde aynı gaye ile birleşmek nıevkiinde-
d iri er. 

Bu dar olan vakitte sadece bu hususlara, bu 
eğitim, kısmına değindikten sonra, son olarak 
bir hususu daha arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, hep biliyorsunuz 
geçen sene bir seri ordu pulu çıkarıldı. Ve bu 
pullarda Türk Ordusunun 600 ncü yılı idrak et
tiği, bu pullar voliyle dünyaya ilân olundu. 
İşte o .zaman ben bir yaşıma daha girdini. Böy
le yaşlar gire gire çoğalır. 

Muhterem arkadaşlarım, çok uzaklara git
meye lüzum yok. Yalnız Malazgirt Savaşını ha
tırlamanız, Türk Ordusunun Bizans jmparato-
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runu esir aldığı savaşları hatırlamamız 600 ün 
gerisine, bir hamlede 9 asır daha geri gitmemi
zi icabettirir. 

Böyle merhale merhale geri gittiğimiz zaman 
altın ordulara kadar gideriz. 250 000 kişilik sü
vari kıtalarının büyük Çin surlarını zorladığı 
devirlere kadar gideriz. Bunlar acaba Türk Or
duları değillerdi de ne ordularıydı arkadaşlar? 

Binaenaleyh, Türk Ordusunu getirip 6 asır
lık Peneik Kanununa bağlamayı ben asla doğ
ru bulmamaktayım. Ve bir hususu da hatırlat
mak isterim ki, o Ocak Kara Cehennemin sal
voları arasında Mahınud'u Adlî zamanında sona 
erdiri}miştir. Fakat Türk Ordusu ezelidir, ebe
didir, aralıksızdır ve bütün dünya ordularının 
tarihinin üstündedir. Bunu da belirtmek mec
buriyetindeyim arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir kifayet- önergesi gelmiştir. 
Sayın Bakan, kifayet önergesi var, söz isti

yor musunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ İLHAM İ 
SANCAK (İstanbul) — İstiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ İLHAMI SAN
CAK (İstanbul) — Say m Başkan ve sayın ıııii-
1 et vekili, arkadaşlarını. 

Sözlerime Türk Milletinin varlık ve itibarı
nın değişmez timsali ve dayanağı Silâhlı Kuv
vetlerimiz ad'iıa, Yüksek Heyetinizi selâmlıya-
rak başlamak isterim. 

Savunma hizmetlerimizin 1964 malî yılı Büt
çesinin Yüksek Heyetinizce kabul ve tasdik 
edilmesi için müzakerelerin yapıldığı sırada, hiz
metlerimizle «bunların finansman kaynakları, 
imkân ve kabiliyetlerimiz hakkında bâzı ihzari 
bilgiler vermeyi faydalı görmekteyim. 

Böylece sayın arkadaşlarımın sorularının bir 
kısmının cevaplarını ısımmıaik suretiyle onları 
tatmin edeceğimi ümidetinekteyim. 

Bunun, dışında cevapsız kalanlar olursa on
ları da ayrıca, arz edeceğim. 

Esas mevzua umumi siyasi durumu izah ile 
girmek isterim. 

İkinci Cihan Savaşından ısonra iki büyük gru-
pa yarılan Dünyanın siyasal durumunda göze 
çarpan, bir değişiklik olmamıştır. 

Bu Dünya durumu içinde Türkiye Doğu 
'blokuna mensup 'devletlerle en uzun kara sınırı 
bulunan bir NATO üyesidir, 
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Memleketimiz bilindiği üzere ayrıca CENTO'-

ya üye ve Londra, Zürih Andlaşınalarma göre 
Kıbrıs Oumihuriyetinin üç t emin atçı Devletin
den birisi bulunmaktadır. 

Zaman, zaman egemenliklerine kavuşan Asya 
ve Afrika devletleri ise tarafsızlıklarını koru
mak temayülünü göstermektedirler. 

Bununla beraber, varlıklarını koruyamıyan 
ve Doğu blokuna mensu'bolımıyan bâzı ülkeler 
iç 'buhranlara gitmekte ve sonunda da ikiye bö
lünmektedirler. 

Türkiye'nin içine girdiği Birleşmiş Milletler, 
NATO, CENTO üyeliği ile Kıbrıs Cumhuriyeti 
teminatçı Devleti olmasından dolayı bâzı mil
letlerarası yüklemleri vardır. 

la) Milletlerarası vecibelerimiz: 
1. Silâhlı Kuvvetlerimizin 2/3 ü NATO'ya 

tahsis olunmuştur. • 
2. Londra, Zürih Anlaşması gereğince Kıb

rıs'ta 650 kişilik bir 'birlik bulundurmaktayız. 
Bu kuvvetin yıllık masrafı bize yaklaşık ola
rak 10 milyon liraya malolmaktadır. 

3. Birleşmiş Milletler adına Kore'de bir 
bölük tutarında birliğimiz vardır. Bu bölüğün 
yıllık masrafı da 1 milyon liraya yaklaşmakta
dır. 

4. NATO Müşterek Enfrastrüktür Programı 
gereğince memleketimizde inşa ve tesis olunan 
NATO cihaz ve malzemeleri ile bina ve tesis
lerinin işletme, bakım ve onarım masrafları ve 
NATO tesislerine belli (bir -oran içinde katılma 
payımız mevcuttur. 

b) Silâhlı Kuvvetlerimizin millî, vecibeleri 
bugünkü Dünya siyasi durumunun daıha uzun 
yıllar sürebileceği düşüncesine dayanmaktadır. 

Şurasını huzurunuzda belirtmek isterim ki, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri kaynağı hangi istika
metten gelirse gelsin ve ne olursa olsun bütün 
saldırılara karşı koymak ve onları aziz yurdu
muza uğratmamak azmindedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz bu kutsal görevini ye
rine getirmek için yurt sınırlarında her an ha
zır ve uyanık olarak vazife başında •bulunmak
tadır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin millî sınırlarımızı ve 
müşterek menfaatlerimizi koruyabilmek için 
insan gücü, teşkilât, malzeme ve teçhizat bakı
mından modern bir standart seviyeye ulaşması 
ve ulaşılan bu seviyenin belirli bir hızla devam 
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ettirilmesi ve nihayet değişen harb konseptiği-
ne, gelişen harto silâh ve araçlarına uygun ola
rak reorganizasyonu da lâzım ve zaruri görül
mektedir. 

Buna paralel olarak, önümüzdeki yıllarda 
Türkiye'nin kendi öz kaynaklarının imkân ve 
şartarma uygun millî ve askerî bir güce sahibol-
ması için de uzun vadeli (bir plân çerçevesi dâ
hilinde yürütülmesi ve yeni bir askerî plânlama 
devresine girilmesi zorunludur. 

Biraz ilaride açıklıyacağım üzere, dost ve müt
tefik yardımlarından sağlanan askerî masrafla
rımızın ortalama olarak yarısının bu devletle
rin almakta oldukları kararlara dayanılarak 
önümüzdeki yıllarda kısılması 'halinde, pek çok 
hizmetlerimize finansman karşılığı bulunmadığı 
ta'kdirde, bunun sonucu olarak savunma gücü-
ımüzün de za'fa uğnyaeağı tabiîdir. 

Şurasını açıkça belirteyim ki, yeni bir askerî 
plânlamaya gidilirken Silâhlı Kuvvetlerimizin 
muharebe gücünde her hangi "bir indirme yoluna 
gidilmesi düşünülmemektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz, büyük ve aziz mille
timizin vermiş olduğu yurt savunması görevle
rini tamamen siyasetten uzak ve tam bir disip
lin ruh ve anlayışı içinde yapmaktadır. Ve bun
dan sonra da yapaca'ktır. Bundan emin olma
nızı hassaten rica ederim. 

Meselelerimiz ve çalışmalarımız : 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi Silâhlı Kuv

vetlerimizin insan gücü, eğitim ve teşkilâtı, 
malzeme ve teçhizatı ile tesisleri üzerindeki ça
lışmalarımızdan ve karşılaştığımız meseleleri
mizden bahsedeceğim. 

Çok iyi takdir edeceğiniz üzere, memleketi
mizin savunma gücünün en hayati unsurunu 
insan gücümüz teşkil eder. 

insan gücünün sevk ve idaresi, temin ve te
dariki, görevlendirilmesi, terfi ve tefeyyüzü, 
emekliliğe şevki gibi hususları içine alan per
sonel hizmetlerimiz devamlı bir şekilde işle
mektedir. 

.Bilindiği gibi Askerî Terfi Kanunu Devlet 
Terfii Kanununa paralel olarak yeniden hazır
lanmak üzere Yüksek Meclisten geri alınmış ve 
üzerinde son çalışmalar yapılmıştır. Kısa za
manda daha da olgunlaştırılımış ve geliştirilmiş 
olarak Bakanlar Kuruluna sunulacaktır. 
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Küçü'k rütbeli subaylara olan ihtiyacımız de

vam etmektedir. Astsubay kadrolarındaki nok
sanımız lise mezunu erleri erbaş olarak yetiştir
mek suretiyle asgari bir seviyeye indirmeye ça
lışıyoruz. 

«Teşkilât» 

1. Harb konseptindeki değişikliklere paralel 
olarak gelişen harb silâh ve araçlarının icabet-
târdıiği teşkilât daimî bir revizyona tabi kılın
maktadır. 

Modern harb konseptinin istediği malzeme ve 
teçhizatın millî ve yurt dışı kaynaklarımızla sağ
lanmasına ve meveudolanlannın da bakım ve ona
rımlarına devam olunmaktadır. 

Deniz Kuvvetlerimizin millî kaynaklarımızda 
standart bir seviyeye ulaşması en azından 10,5 
milyarlık bir finansmana ihtiyaç göstermektedir. 

Bir seferberlik vukuunda yurt dışında ve 
içinde bulunan askerlik çağındaki vatandaşları
mızdan hangilerinin tecil edilecekleri mevcut mev
zuatımızla tâyin ve tesbit olunmuştur. 

Bu itibarla yurt dışında bulunan vatandaşla
rımızın yurda celbedilmeleri için tertipler alın
mıştır. 

2. 1960 yılında 42 sayılı Kanuna göre emek
liye sevk edilen albay ve generallerin rütbeleri
nin ayarlanması hakkındaki kanun tasarısı Ba
kanlar Kurulundadır. 

Silâhlı Kuvvetler olarak 1960 yılından önce 
emekliye sevk edilen eski muhariplerimizin maaş-
larınında imkân nisbetinde bugünkü emeklilerle 
aynı seviyeye çıkarılmasının sağlanması şayanı 
temennidir. 

Eğitim : 
Askerî eğitim faaliyetlerimiz çeşitli safhalar

dan geçmektedir. 
Tatbikatlarımız millî ve NATO diye iki kate

goriye aynlmıştır. 
NATO tatbikatlanmız, NATO'ya üye devlet

lerle müştereken yapılmakta ve NATO askerî ma
kamları tarafından düzenlenmektedir. Ayrıca 
Silâhlı Kuvvetlerimiz içinde her üç kuvveti kap-
sıyan tatbikatlar da yapılmaktadır. 

Millî tatbikatlarımız Genelkurmay Başkanlı
ğınca tertibedilmekte böylece subay, astsubay ve 
erlerimiz her türlü muharebe görevlerini başara
bilecek şekilde yetiştirilmektedir. 
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Eğitim tesislerine lâyıkı veçhile önem veril

mektedir. 
Doğu bölgemizde, bölgenin özelliklerine göre 

kayakçı müfrezelerimiz vardır. Bunları motorlu 
hale getirmek maalesef mümkün olamamıştır. He
likopter ve motorlu kızaklar dış yardımdan sağ
lanacaktır. Fakat askerî yardım programına 
bunlar henüz dâhil değildir. 

Silâh altına alınmış olan erlerimize, temel eği
timleri vermek üzere teşkil edilen çeşitli eğitim 
merkezleri münhasıran yerleşme kolaylıkları ba
kımından değil, aynı zamanda harekât noktai 
nazarından da destekliyecekleri orduların geri
sinde kurulmuşlardır. 

Aynca bu yerleşmede memleketin sosyal, eko
nomik ve anülki taksimatı da göz önünde bulun
durulmuştur. 

Silâhlı Kuvvetlerimizde bir taraftan muhabe
re eğitimi yaptırılırken diğer taraftan manevi
yatı takviye edici eğitimlere de aynı önem veril
mektedir. Silâhlı Kuvvetlerin din işleri, ila
hiyat fakültesini bitirmiş din adamları marife
tiyle yürütülmektedir. 

Bundan başka garnizonların imkân ve şart
larına göre ibadethaneler ayrılmakta ve askerî 
personelin mânevi cepheleri takviye edilmekte
dir. 

Şimdi sizlere biraz da, inşaat ve iskân durumu 
hakkında izahat vermek isterim. 

186 sayılı Kanuna göre birlik ve teşekkülleri
mizi modern garnizonlara yerleştirmek için plân 
dâhilinde faaliyet göstermekteyiz. 

Harb konsepti değişiklikler gösterdikçe kuv
vetlerimizin de reorganizasyona tabi tutulması 
konuş ve kuruluş değişikliğine gidilmesi zaru
ridir. 

Bu sebeple, terkedilmiş olan bâzı binaların 
bakım ve onarımları yapılmak suretiyle istikbal
deki ihtiyaçlarımızın karşılanması maksadiyle el
de bulundurulmasına millî güvenlik bakımından 
zaruret vardır. 

Diğer bir kısım binalarımız istekler karşısın
da ilgili bakanlıklara usulü dairesinde devredil
mektedir. 

Hudut karakolları ile askerlik şubelerinin in
şaatını da bir plân dâhilinde yürütmekteyiz. 

Bugün Doğu hududumuzda 180, Batı hudu
dumuzda 60, Güney hudutlarımızda 343 olmak 
üzere ceman 583 hudut karakolumuz vardır. 
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034 askerlik şubemizden 351 i Devlet malı bi

nada, 246 sı kirada, 35 i Hükümet konakların
da, 3 ü de barakalarda faaliyette bulunmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizi modern bir sağlık aka
demisine kavuşturmak iein birkaç seneden beri 
sarf ettiğimiz »avretler müteahhidin taahhüdü
nü ifa, edememesinden dolayı-maalesef kısa zaman
da tahakkuk edememiştir. 

As. Tıp Akademisinin inşaatı Eksiltme Ka
nununa. göre yeniden ihaleye çıkarılmış ve bir 
müteahhit bunu taahhüt etmiştir. 

Lojistik hizmet ve faaliyetlerimize gelince: 
Muhterem arkadaşlarım, bilirsiniz ki, bütün 

Silâhlı Kuvvetlerimizin, bu arada NATOVa tah
sis edilmiş birliklerimizin de lojistik sorumluluk
ları millî makamlara aiittir. Bu sebeple yüklen
diğimiz millî vecibelerin yerine getirilmesinde 
bir hayli malî külfet vardır. 

Savaş stoklarımızın kısmen karşılanması için 
4 yıldan beri bütçelerimize koyduğumuz öde
neklerden faydalanmaktayız. Fakat savaş stok 
ihtiyaçlarımızın 1 1 milyarın üstünde olması, ayı
rabildiğimiz ödenekleri sembolik halden kurtara
mam aktadır. 

Sefer stoklarımızın dışında normal hallerde 
birliklerimizde hiç olmazsa belli bir müddete ait 
ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere ihtiyat erzak bu
lundurulmasına gayret edilmektedir. 

Ancak bunu tam mânasiyle sağlıyamıyoruz. 
Mühimmat stoku sağlanması için de gayretle

rimiz vardır. 

Ancak yıllık eğitim atış masraflannnr karşı
lanması 100 milyon liraya ihtiyaç göstermektedir. 
Bunu toptan karşılamamız mümkün olamjımakta-
dır. 

Erlerimize vermekte olduğumuz çelik başlıkla 
ı-ıu millî vasıf ve karakter taşımasını arzu etme 
m ize rağmen beheri bize 200 liradan 80 - 100 mil
yon liraya mal olacağından bu isteğimiz gerçek
leşememektedir. 

V - Finansman kaynaklarımız : 
Silâhlı Kuvvetlerimizin savunma hiznietlerini 

destekliyecek onları yürütecek kaynaklarımız 
esas itibariyle iki kolda toplanabilir. Bunlar millî 
kaynaklarımızı] a dış kaynaklarıdır. 

Millî kaynaklarımız sade kendi öz kaymakları 
mızı temsil eden bütçeve inhisar etmektec ir. 

Dış kaynaklarımız ise, 
— Amerikan askerî yardımından verilen harb 

silâh, araç ve gereçleri, 
— NATO müşterek Enfrastrüktür programı 

fonundan alman ödenekler, 

— Devlet bütçesine gelir kaydedilen millî sa
vunma hizmetlerimizi desteklemek maksadiyle 
Amerikan, karşılık paralar fonundan tahsis olu
nan ödeneklerden ibarettir. 

iki ana malî kaynağı bağlı olan savunma hiz
metlerimiz, bir taraftan, da çeşitli savunma pakt
larında yer almamız itibariyle milletlerarası önem
li vecibelerin tahakkukunu da icabett irmektedir. 

Millî kaynaklara bağlı bulunmamız, T.B.M.M. 
ce kabul ve tasdik olunan kalkınma plânının ön
gördüğü kalkınma hızının Devletçe ve milletçe 
tahakkuk ettirilmesini sağlıyabilmek için her yıl 
kamu harcamalarında en çok nüfus artışına teka
bül eden. bir artıştan fazla artış yapılmamasını 
gerektirmektedir. 

Bir tarafı .millî kaynaklar diğer tarafı dış 
yardım ile finanse edilmesi sebebiyle adeta mü-
tevasıl bir kaba benziyen Millî Savunma bütçesi
nin dış kaynaklarında, her hangi 'bir azalma vu
kua geldiği takdirde, bu noksanlığın derhal mil
lî kaynaklarla kapatılması zorunludur. Aksi tak
dirde yüce milletimizce Silâhlı Kuvvetlerimize1 

-tevdi olunan savunma hizmetlerinin yerine geti
rilmesi aksamak zorunda kalacaktır. Amerikan 
Hükümetinin bütün yardım ettiği Devletler için 
alınış olduğu müşterek ve genel bir prensibe gö
re, bir yardım malzemesi, yardım edilen memle
ketin. kendi öz kaynaklarından imal, inşa veya. 
temin edildiği takdirde malzeme yardım progra
mından çıkarılmakta yerine başkası konulmakta 
veya yardım şekli değiştirilmektedir. 

İşte böylece elimizde olmıyan sebeplerle millî 
kaynaklarımıza akseden külfetler daima % 3 
oranının üstünde olmaktadır. Yani Plânlamanın 
artmayı tecviz ettiği nisbetin üstüne çıkmakta
dır. Muharebe gücünde her hangi bir azalma söz 
konusu olmamak şartiyle Silâhlı Kuvvetlerimi
zin bünyesinde bir değişiklik olmadığı takdirde 
bu oran daima yüksek olacaktır. Bu ise muhteme
len milletçe kalkınmamızı büyük ölçüde aksata
cak veya kalkınma hızımızı kesebilecektir. Bu 
sebeple millî gelir seviyemiz Jıer hangi bir su
retle artmadığı takdirde, plânlı kalkınmaya 
olumsuz etki yapmaması için, plân hedefleri ve 
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stratejisine parelel ıbir millî savunma bütçesi hiç. 
bir vakit Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına 
c.ovap veremiyecektir. Kaldı ki, dış yardıma isti-
nadettirilerek millî yarlığımızı koruma ve devam 
ettirmeyi düşünmek ve böyle bir bütçe yapmak 
da istikbal için hiç de muvafık bir hareket tarzı 
değildir. 

Bu ^bakımdan, savunma gücümüzü belirli bir 
seviyeye yükseltebilmek için mutlaka ve mutla
ka millî gelirimizi ve devlet varidatını artırmak 
şarttır, muhterem arkadaşlarım. 

Yakında tasvibinize sunulacak olan reform 
kanunları dahi ancak ekonomik kalkınmamızın 
asgari iç finansmanını karşılayabilecektir. 

Bu gelir artışından sağlanan imkânlar Millî 
Savunma gücümüzün artırılmasına kifayet etmi-
yecektir. 

Bu yönden, savunma hizmetlerimizin kendi 
öz kaynaklarımızla finanse edilmesi üzerinde 
özellikle durulması gerektiğine inanmanızı istir
ham ederim. 

Finansman kaynaklarımız konusuna girmiş 
iken ıbiraz da dış kaynaklarımızın artırılması hu
susunda yapılmış olan çalışmalarımıza değinmek 
isterim. 

Karşılıklı bütün gayretlerimize rağmen, Ame
rikan askerî yardımının Silâhlı Kuvvetlerimizin 
bütün ihtiyaçlarına cevap veremediği yüksek ma
lûmunuzdur. 

Bu sebeple, Silâhlı Kuvvetlerimizi NATO 
standartları seviyesine ulaştırabilmek için NATO 
çerçevesi içinde askerî 'bir yardımın lüzumlu ol
duğu geqen sonbahar NATO Bakanlar Konseyin
de belirtilmiş, Konsey de bu meseleyi (incelikle 
ele almayı ittifakla kararlaştırmıştır. 

Amerikan askerî yardımından her hangi bir 
suretle karşılanamıyan ihtiyaçlarımızın bir kıs
mı da NATO çerçevesinde sağlanabilecektir. 

NATO dan yapılacak askerî yardım konusu
nu müzakere etmek üzere yakında bir Alman as
kerî heyeti memleketimizi ziyaret edecektir. Al
manların imkânları ile ıbizim. ihtiyaçlarımız ve 
önceliklerimiz ortaya konulacak .ve bir karara 
varılacaktır. 

iki ana kaynaktan finanse edildiğini arz et
tiğim Millî Savunma, ihtiyaçları, ekonomik kal
kınma plânına paralel olarak uzun vadeli plân
lara bağlanmıştır. Genelkurmay Başkanlığınca 
tesbit olunan hedeflere göre Kuvvet Komutanlık
ları hizmet programlarını yapmışlardır. 
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Programların bütçelere bağlanması için de 

yeni bir sistemin geliştirilmesine gayret edilmek
tedir. 

Devlet bütçesini fonksiyonel 'bir «bütçe haline 
getirmek ve bütçeyi tam mânasiyle hizmetleri fi
nanse edecek malî bir plân haline getirmek onak-
sadi.yle klâsik sistemden modern sisteme geçilme
si hususunda 1961 yılından ıberi Bakanlığımızca 
yapılan çalışma ve tekliflerin Maliye Bakanlığı 
ve Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından da be
nimsenerek bütün Devlet Teşkilâtınca bu sene 
uygulanması cihetine gidilmiştir. Maliye Bakan
lığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtının ıbu yönde
ki iş birliği ve anlayışlarını huzurunuzda şük
ranla anarım. * 

Bakanlığımız bütçe tasarısı evvelâ kendi bün
yemizde çeşitli çalışma kurullarının incelemele
rinden geçirilmiş Bakanlar Kurulunun tasvibi 
alınmış ve ondan sonra huzurunuza getirilmiş
tir. 

Bütçemizin hazırlanmasında Bakanlığımızda 
hâkim olan politika ve prensiplerin Yüksek He
yetinizce bilinmesinde fayda mülâhaza olunmak
tadır. Şöyle ki: 

Bir taraftan dünyanın siyasi durumu ve bu
na bağlı olarak millî ve milletlerarası savunma 
yüklemlerimizin sorumlu kıldığı harcamalar, di
ğer taraftan da sağlam ıbir ekonomiye ve daha 
yüksek bir refah 'seviyesine ulaşmak için sarf edi
len kalkınma gayreti erinin icabettirdiği malî kay-
naklar arasında denge kurulması savunmamızın 
direkt sorumluluğunu üzerinde taşıyanların baş
ta gelen kaygılarından 'biridir. 

Şu husus açıkça bilinmelidir ki, Silâhlı Kuv
vetlerimiz, Türk Milletinin, Batı dünyasının bun
dan bir kaç yüzyıl önce vasıl olduğu seviyeye 
ulaşmak için girişilen çabaya, en büyük hisse ile 
katılma ve bu plânı hedefine ulaştırmak için 
girişilen çabaya, en büyük hisse ile katılma ve 
bu plânı hedefine ulaştırmak için elinden gelen 
desteği yapmak azmindedir. 

Bütçemizin hazırlanışında, 1963 yılı bütçesi
nin tetkik ve müzakeresinde T. B. M. M. sayın 
üyelerinin temenni edip Hükümetçe vadedilen 
hizmetlerin gerçekleştirilmesi. 

T) Yıllık Kalkınma Plânı esaslarına uygun ve 
Hükümet programı ile Hükümetçe yapılan an
laşmalarda yer alan taahhütler. 

Genelkurmay Başkanlığınca bildirilen önce
lik esaslarına uygun olarak kuvvetlerce hazırla-
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nan programlar hazırlıklarımızın temelini teşkil 
etmiştir. 

VI - Şimdiye kadar tahakkuk ettirdiklerimiz 
ve ettireceklerimiz : 

Şimdi biraz da bugüne kadar tahakkuk ettir
diğimiz ve bundan sonra da tahakkukuna gayret 
edeceğimiz hizmet ve faaliyetlerimizden bahsede
ceğim : 

Devlet Personel Kanununa paralel olan Aske
rî personel kanunu biraz evvel belirttiğim gibi 
hazırlıkları son safhaya gelmiştir. 

Personel Kanununda teknik personel görev
lendirilmesinde büyük müşküllerle karşı karşıya 
bulunmaktayız, özellikle sağlık personel ihtiya
cımız çok fazladır. Yedek subaylar hariç tabib 
% 51,8, diş tabibi % 37, eczacı ise % 12,2 dir. 
Sivil sektör tabiblerine uygulanmakta olan sis
temin askerî tabiblere de teşmili için çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Kıta tazminatı üzerindeki tetkikler bitmiş ve 
bir ön tasarı hazırlanmıştır. Eğitim işlerimiz 
modern harbin isteklerine göre yapılmaktadır. 
Harb Okulu öğrenimi yeniden düzenlenmiş ve 
Başbakanlığa bir kanun tasarısı sunulmuştur. 
Teknik personel yetiştirilmek üzere 200 e yakın 
subay yurt dışında öğrenimdedir. Yılda 14 bin 
öğrenci, 7 bin astsubay ve 9 bin teknik personel 
kurslara gönderilmektedir. 

Bundan ayrı olarak yılda 50 - 55 bin ere 
okuma - yazma, 24 O0O - 30 000 ere de, şoförlük 
öğretilmektedir. 

— Lojistik faaliyetlerimiz arasında, toplum 
beslenmesini modern esaslara bağlıyan yeni iaşe 
kanunu halen Yüksek Meclisin komisyonlarında 
müzakere edilmektedir. 

— öğrenci ve erat giyeceğinde değişiklikler 
yapılmıştır. 

—• Belirli mevzilerde, sınır boylarında ve bö
lük teşkilâtına eşit hava ve deniz birlik ve teşek-
küllerindeki subay ve astsubaylarımızın beslen
me şartlarım kolaylaştıran kanunun bu hüküm
lerinin yeniden uygulanması sağlanmıştır. 

— Ekmek (B)- vitamini ile takviye edilmiştir. 
Yemek ve ekmek pişirme tesisleri plân dâhilinde 
yıllara bölünmüş olarak ıslah edilmektedir. 

— Amerikan askerî yardımının şekil değiş
tirmesi üzerine 2 600 e yakın jıeep ve 2 600 den 
fazla kamyon montajı ile parçalarından bir kıs-
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mı yurt içindeki millî tesislerimizde yapılmakta
dır. 

— Bir kısım mühimmatın ham maddesi as
kerî yardımdan alınmakta ve bunlar Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunda imal edilmekte
dir. 

— Akar yakıt ihtiyacımız da önümüzdeki yıl
dan itibaren kendi öz kaynaklarımızdan sağla
nacaktır. Bunun karşılığı bütçemizde yer alma
mıştır. 

—• Savaş gemilerimizin bakım ve overholleri 
kısmen yurt içinde yapılabilecektir. 

— Sağlık hizmetlerimiz, dul ve yetimlerle 
emekli ailelerini de tedavi edecek şekilde geniş
lemiştir. Böylece bütün sağlık tesis ve persone
limizle eski ve yeni ordu mensupları ve aileleri 
ile halkın hizmetinde bulunmaktayız. 

Araştırma - geliştirme faaliyetlerimiz beslen
me, teknik ve standardizasyon alanlarında başa
rı ile yürütülmektedir. 

Çeşitli yatırım hizmetlerimiz için 1964 bütçe 
tasarımıza 292 milyon liralık bir ödenek kona-
bilmiştir. Bununla; 

Zafer anıtı, 
Hastane, 
Okul ve teferruatı, 
Karargâh ve servis binası, 
Askerlik şubesi, 
Yemekhane, fırın, hamam ve depo, 
Elektrik, kanalizasyon ve kalorifer tesisatı, 
Hudut Karakolu; inşaatı, 
Esaslı onarım, 
Şehitlik onarımı, 
Başlıca enfrastrüktür hizmetlerimiz arasında; 
Hava meydanı, 
Radar mevzii, 
özel silâh mevzii 
Çeşitli karargâh binası, 
İrtibat yolu ve depo inşaatı, 
Arazi istimlâki vardır. 
Haritacılık işlerimiz 203 sayılı Kanuna göre 

yürütülmekte ve bütün Devlet teşkilâtının hari
tası yapılmaktadır. 

Harb tarihlerimizden 40 mm yazılması plân
lanmıştır. Bunlardan İstiklâl Harbi yazılmış ve 
yayınlanmıştır. Hizmet ve faaliyetlerimizin ka
nunî mevzuat dairesinde yürütülmesini sağlamak 
için adlî, idari ve malî teftişler bir program dai
resinde yaptırılmaktadır. 
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1963 yılında 2 562 Malî, 
287 adlî 
356 idari teftiş tamamen ikmal edilmiş ola

caktır. 
Bu konudaki açıklamalarıma son vermeden 

önce şu hususu belirtmek isterim. 
Muhterem arkadaşlarım, 
Biliyorsunuz, memleketimiz NATO ve CENTO 

anlaşmalarına girmekle kollektif bir savunma 
sistem içinde bulunmaktadır. Savunma silâhla
rı da her zaman gelişmekte ve terakki etmekte
dir. Silâhlar süratle değiştikçe performansları da 
ona göre değişmektedir. Performasları düşen si
lâhların muhafazası ise bir fayda vermemekte
dir. Bu sebeple yurdumuzda bulunan Jüpiter fü
zeleri müşterek 'bir anlaşma ile yurdumuzdan kal
dırılmıştır. Bunların yerine ikâme silâhı olarak 
Akdeniz'e tahsis edilen Polaris denizaltıları, 6 ncı 
Filo ve Hava Kuvvetlerimizi takviye eden vuru
cu kuvvetler alınmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi aradaki münferit 
suallere arzı cevap edeceğim. 

Ordumuzun kalkınma faaliyetine katılma 
mevzuu millî güvenlik kuruluna intikal ettirilmiş 
ve oraca müzakere edildikten sonra şu karara 
varılmıştır. 

a) Fidan sağlamak şartiyle garnizonların 
civarının taraslanması ve ağaçlandırılmasında ya
tırımcı dairelere yardım edilmesi, 

b) Sivil hastanelerin noksan olan mütehas
sısları yerine o bölgedeki askerî hastaneler per
sonelinden ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının zu
huru halinde veteriner hekim ve tesislerinden is
tifade edilmesi, tütün vesair zirai mücadele işle
rine katılmak, 

c) Ücret mukabilinde, döner sermayeli as
keri fabrika ve sair döner sermayeli askerî mües
seselerden faydalanılması, Devlet Su işlerine su 
sondaj makinalariyle yardım yapılması, 

d) Marmaris, Fethiye ve Gölcük kıyı böl
gelerinde çalışan dalgıçlara, Deniz Kuvvetlerin
ce yardım yapılması, 

f) Sanayi mamullerinin kalite kontrolü ve 
sanayi problemleri üzerinde araştırma ve geliş
tirme gayretlerine yardım hususunda M. S. B* 
araştırma ve ıgeliştirme lâboratuvarlarından fay
dalanılması, 

g) Teknik şartnamelerin tanziminde Türk 
standartları Enstitüsünün çalışmalarına yardım
cı olunması, 
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h) Yurt içi teknik gelişmelere ait (gizli 

olanlar hariç) neşriyatın yapılıp, mübadele edil
mesi, 

i) Milletlerarasında müşterek araştırma pro
jeleri alınması ve yurt dışı müşterek imalât iha
lelerine katılmalarının temininden ibarettir. 

Silâhlı Kuvvetler personel tasarısı hakkında
ki soruya arzı cevap etmiş oluyorum. 

Kıta subayları tazminat meselesini de cevap
landırmış bulunuyorum. 

Beslenme işi iaşe kanununun komisyonda ol
duğunu arz etmiştim. 

Yardım konusu : 
Amerikan askerî yardımı, Amerikan kong

resince bütçenin tasdikinden sonra belli olan mu
ayyen bir tavana ulaşmakta ve bu tavan kuvvet
lerimiz arasında muayyen bir nispet dâhilinde 
taksim edilmektedir. 

Bu meyanda Kara ordumuz ihtiyacı olan mo
torlu araç yardımı muntazam 'görmektedir. Bun
dan sonraki senelerde daha modern vasıta ve ci
hazlara sahibolması için Amerikalılarla sıkı te
mas muhafaza edilmekte ve yardım planlanma
larına katılmaktayız. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin modern anlayışta teç
hiz ve hazırlanması, her an göreve hazır bulun
durulması suali, Amerikan yardımının azlığı, 
sıkı - yönetim ve zayıf Hükümete bağlanmalıdır. 
Eğer Hükümeti zayıf ıgörmek veya göstermek ça
bası devam ederse o zaman bu endişeye belki hak 
verecek bir gün gelir. 

Deniz Kuvvetlerimizin takviyesi için Alman 
yardımının tamamının bu kuvvete tahsisi keyfi
yetine gelince; Deniz Kuvvetlerimizin takviyesi
nin öyle basit rakamlarla mümkün olamıyacağı-
nı, 10 küsur milyon liraya muhtaç bulunduğunu 
yukarda arz etmiştim. Kuvvetler arasında her 
hangi bir sebeple tercih değil, askerî zaruret ve 
icaplara göre öncelikle ihtiyaçları karşılanmak
tadır. 

Kanun tasarılarının üslubuna ait tenkidler : 
Bakanlığımız içinde bâzı kanun tasarıları üze

rindeki çalışmalar oldukça eski tarihe tesadüf et
mektedir. Hattâ 1961 Anayasasının meriyetin
den evvel yapılan çalışmalar ancak tamamlana
bilmiştir. Buna silâhlı Kuvvetler iaşe kanun ta
sarısını misal olarak gösterebiliriz. Bu itibarla 
dil ve üslûp yönünden eski olan tasarılar y«ni-
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den gözden, geçirilmekte ve Anayasanın kullan
dığı deyimler tasarılarda yer almasına (gayret 
edilmektedir. Bundan sonra bu hususlara ayrıca 
hususi itina gösterilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunların ihzarı ve 
getirilmesi mevzuundaki çalışmalarımız küçük gö
rülecek bir mabette değildir. 

Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanunu, 

Askerî Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 
Askerî Yargıtay Kanunu, 

•211. sayılı îçhizmet Kanununun tadili, 
Denizaltı dalgıç, ve kurbağa adamlara tazmi

nat verilmesi hakkında Kanun, 
Uçuculara tazminat verilmesi hakkında Ka

nun, 
1111 sayılı. Askerlik Kanununun, tadili, ikin

ci, üçüncü kere ayrı ayrı maddelerinin, tadili, 
Silâhlı Kuvvetlerin lojman, ihtiyacına taallûk 

eden Kanunun tadili, 
Hizmetten kalkan harb gemilerinin satılması

na dair Kanun, 
Silâhlı Kuvvetler yakacak, aydınlatma ve ısıt

ma Kanunu, 
Disiplin Mahkemeleri Kanunu. 
Bunların hepsi bu bir yılın çalışmaları ve 

eserleri meyanındadır. Esasen hepsini bir gün
de getirmek komisyonlardan, geçirip Meclisten 
geçirmeye dahi imkân yoktur. Bütün bakanlıkla
rın kanunları içinde öncelik sırasına göre yer 
alacak ve o surette çıkabilecektir. 

Teşkilât kanunları : 
Teşkilât kanunları konusunda Sayın îlyas Kı-

lıç'ııı sorularına verdiğim cevapları tekrarlamak
la yetineceğim. 

Anayasanın 7 nci maddesi (îenelkurmay Baş
kanlığının görev ve yetkilerini göstermeyi emre
den 11.0 cu maddeyi iki yıllık müddet içindc_ 
mütalâa etmemiştir. Bu mütalâa etmeyiş, bende
nizin şahsi fikrim değildir. Meclis Riyaset Diva
nının Yüksek Meclise sunduğu bir mütalâadır. 
Buna, ayak uyduracak müddet içinde görünen 
bütün konuları çıkarmış bulunmaktayız. Müddet 
dışında olanları da bu öncelik sırasında daha 
geriye alarak üzerinde çalışmalara devam etmek
teyiz. 

Harb okaıl'larfltaısıarısı haikikmdaıki mütalâalar: 
Silâhlı Kuvvetlerimizin en mühim unsurunu 

veriştirmekte «lan 'Harb olkullanımızın bugüıi'e 

kadar bir kusuru mevcut değildir. Ancak askeri 
öğrencilerin durumunu tanzim eden 5401 sayılı 
Kanunda ve Subaylar Heyetine mahsus 4273 
sajyılı Kanunıda Harb okullarına ve bu okullar 
öğrencilerine dolayısiyle temas eden hükümler 
mevcuttur. Bakanlığımız içinde bu büyük noksan 
görülmüş ve Harb okulları gibi mühim bir eği
tim müessesesinin kanunla düzenlenmesinin za
rureti göz önünde tutularak bu konuda bir tasa
rı hazırlanmıştır. Tasarı hakkında diğer bakan
lıkların mütalâaları alınmış ve bu mütalâalar
dan sonra tasarıya son şekli verilerek Bakanlar 
Kuruluna müzakere edilmek üzere sevk edilmiş
tir. Kanun tasarısıında Harb okulları 2 yıldan 4 
yıla çıkarılmaktadır. Gerçekten meydana gelen 
tekâmül ve subayların daha geniş bilgilerle mü
cehhez olarak yetiştirilebilmesi mecburiyeti naza
ra alınarak tahsil süresi 4 yıla çıkarılmış bulun
maktadır. Ancak bu müddetin 3 yılı öğrenci 
olarak okutturulacak 4 ncü yıl ise subayların kı
ta tecrübelerini almaları için subay olarak kıta
larda tatbikat şeklinde 'geçirmeleri düşünülmüş-

(Jülhane Tıp Akademisi inşaatı ile ilgili ge
niş suale arzı cevabetmek isterim: 

Oülhane Askerî Tıp Akademisi inşaatı 1962 
Şubat ayında ihaleye çıkarılmış ve özel sektörün 
de bu ihaleden mahrum edilmemesi esası göz 
önünde tutulmuş, eksiltmeyi kazanan mütaahhi-
de, o zaman ihale edilmiştir. 19 milyon liralık iha
lenin kanuna göre % 30 u avans olarak Emlâk 
Kredi Bankasına yatırılmıştır. Projeler ikmal 
edildikçe mütaahhit de bâzı faaliyetler göstermiş, 
bu faaliyetlerin kifayetsiz olduğu görülünce 
müteaddit ikazlarda bulunulmuş, Emlâk Kredi 
Bankasından hesap bakiyeleri istenmiş ve neticede1 

m ütaa hindin ihale şartlarını /ihlâl eder durıiınnı 
tesbit edilince mukavele Bakanlığımızca feshedi
lerek .mütaahhidin teminatı olan iki milyon altı -
yüzbin liraya el konulmuş, yaptığı işler bilirkişi 
ile tesbit edilmiş ve avans Hazineye intikal et
tirilmiştir. Hatibin söylediği gibi müteahhide 
kaçırılmış bir para yoktur. Sadece müteahhit 

«mahkeme kanalı ile yaptığı işlerin değerine itiraz 
ederek avansın bir kısmı üzerine ihtiyati tedbir 
koydurmuştur. Bu tedbiri ihtiyatiye de itiraz 
(vdilmiş dâva Maliye Hukuk Müşavirliğince ta-' 
kıibodilmıefcted'ir. Halen ihal'e başka bir ımütaah-
hide verilmiştir ve ihzara! safhasındadır. 
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Bu mesele ile yakından ilgileneceğiz ha
tip arkadaşının, teşekkür etmek isterim. 'Müker
rer beyanatıma rağmen hâdisenin henüz vuzuh 
bulmadığını bugünkü sualleriyle anlamış bulunu
yorum. Gülhane Askerî Tıp Akademisi inşaatı ile 
ilgili bu mevzu yüksek huzurunuzda burada bir 
defa daha ayıklamakla vazifemi yapmış olurum. 
Eğer sual sahibi arkadaşım madde tâyin ederek, 
isim tasrih ederek bir suiistimal iddiası veya 
şüphesi taşıyorsa lütfetsinler vazifemin icabı bu
nu da o şahsa veya hâdiseye münhasır olarak 
tahkik edeyim. 

Savaş gereçlerine büyük bir ödenek ayrılma
dığı suali: 

107 milyon liralık 1964 bütçe artışının 75 mil
yonu savaş gereçlerine, 12 milyonu makina teç
hizat alımları ve onarımlarına ayrılmıştır. Bu ra
kamların savaş araç. ve gereçlerine verilen önemi 
belirteceğini umuyoruz. 

Askerî garnizonlar ve sabit garnizonlar te
sisi konusu: 

Askerî garnizonların yeri siyasi, ekonomi ve 
tarihi faktörlere göre (Genelkurmay Başkanlı
ğınca tâyin ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. Büt
çe imkânları nisbetinde her yıl alınmakta olan 
ödeneklerle kurulmasına başlanmış olan sabit gar
nizonların civarında subay ve astsubayların ika
met edecekleri lojmanlar da inşa edilmektedir. 
Bu lojmanlarda kiracı olarak oturan ordu men
suplarından alınmakta olan kira bedelleri bu bi
naların işletme ve amortismanlarını sağlıyacak 
bir seviyeye çıkaracağız. Bu hususta Başbakan
lığın emirleriyle Devlet Plânlama Dairesi ve Ma
liye Bakanlığınca tâyin edilecek yeni kira rejimi 
esasları 190 sayılı Kanuna göre inşa edilen loj
manlara da tatbik edilecektir. 

İntikal ettirilmiş olan birliklerin iskân du
rumunu arzu edilen vesiye'ye çıkarabilmesi için 
de evvelce 6771 sayılı Kanun çıkarılarak Millî 
Savunma Bakanlığına, 500 milyon liraya kadar 
satış selâhiyeti verilmişse de arsa satışlarmdaki 
umumi durgunluk dolayısiyle ve arsalardan bu
güne kadar ancak 9 milyon lira elde edilebilmiş
tir. Binnetice bu kanundan istifade imkânı sağ
lanamamıştır. Bu sebeple reorganizosyon dola
yısiyle sabit garnizonlara intikal ettirilmiş olan 
birliklerin iskân tesisleri her yıl bütçe ile alın
makta olan ödeneklerle sağlanması cihetine gi
dilmektedir. 
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Komptrolörlük teşkilâtı Tümen kademesine 

kadar teşmil edilmelidir, mevzuundaki suale 
gelince; 

Komptrolörlük teşkilâtının ikinci derece itâ 
amirliklerine teşmili konusu Bakanlığımızca ele 
abıımış olup (rendi kurmay Başkanlığınca 
et ü d edilmektedir. Bir taraftan da kurslar ya
pılacak bu saha için personel yetiştirmekteyiz. 
Satın alma işleri müfettişler vasıtasiyle denet
lenmektedir. Buna ilâveten alımlarda fiyat, ev
saf ve usullerin standardizasyon ve 'kontrolü 
'amacıyla gereklıi worgaınıizasyon yapılmış ve 
Bakanlıkta bir daire kurulmuştur. 

Dil Uzmanları ile tercümanlar arasındaki 
fark şudur; yabancı dil uzmanları mukaveleleri 
ile çalıştırılmakta ve münhal kadrolar için per
sonel bulunmasından zorluk çekilmektedir. Ter
cümanlara gelince; bu kadrolar için de personel 
bulmakta zorluk daima mevcuttur, Ancak bu 
kadroların emekli personel alınması suretiyle 
kısmen doldurulması mümkün olabilmektedir. 
1 200 lira gibi hür üt bir ücretle tercüman bul
manın imkânsızlığını takdirlerine bırakırız. 

Kuvvetler arasındaki idari, malî adlî işlerde 
koordinasyon ve standardizasyon için teşkilât 
reorganizasyou devam etmektedir. 

Teftişlerin bütçe ve. «atınalımak işlerine teş
mili hakkındaki suale arzı cevap ediyorum; Büt
çenin uygulanması, Bakanlık ve Kuvvetlerce 
yerinde tetkik edilmektedir, özel müfettişler, 
hesap müfettişleri daimî olarak teftiş ve mura
kabelerini yapmaktadırlar. Teftiş plânlarına 
giren, hususları da yukarıda arz etmiştim. 

Erifrastrüktair hizmetleri : 
Enfrastrüktür 'hizmetleri iyi yürümekte ve 

tatminkâr'NATO yardımı alınmaktadır. Alman 
yardım şimdiye kadar ıl'20 ımilyon sterlini bul
maktadır. Ancak bize vecibe 'olarak düşen : 

a) (Mahallî kolaylık ve iskân tesisleri inşa
atı her yardımın ve her proje tuitarınm 
% 2f>-'3<5 i tutıırakltadır. 

b) Bu tesislerin bakım ve işletme masrafı. 
ise nıaliyetin yılda, tesisin cinsine .göre % 4-10 
nişbetinni bulmakta., bu da millî vecibelerimiz 
arasında bütçemize iniiıkâs etnıeiktedlir. 

Buna göre yıllık '250 'milyonluk yatırıma bi
zim de 100 milyon yatırım, 50 milyon kadar iş
tirak, istimlâk ve idari masraflar cem'an 150 
milyon ayırmak 'mecburiyetimiz vardır. 
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İki milyarı bulan toplam yatırımların bakım 

ve işletme masrafları da bu nisbete göre 150 mil
yona yaklaşmaktadır. (Bu da millî bütçeden 300 
milyon Türk lirasının enfrastrüktür için ayrıl
masını gerektirir. 

NATO Enfrastrüktürk bütçesinden 1964 se
nesinde yapılan 20 milyonluk azaltmanın se
bebi : 

NATO hava meydanlarında yapılan mahallî 
kolaylıkların 150 OOO sterlinden fasla olan kıs-
ımının % 90 nı NATO 'Türkiye'ye vermektedir. 
IBu sebeple eVvelce yapılmış olan mahallî kolay
lık tesislerine karşılık NATO'dan para alınmış 
'olduğundan 1964 yılı bütçesinde 20 milyon li
ralık bir azalma yapılmıştır. . 

Harb tarihi, çalışmalarımız : 
Genelkurmay Harb Tarihi Dairesi ıgeçmiş 

Türk seferlerinin tarihimi yazmakla görevlidir. 
Dairece yazılması plânlanmış 40 eser vardır. 
Bunlar kronolojik sırasına, ıgiöre şöyledir : 

—1897 Osmanlı - Yunan Harbi. 
— 10 kitaptan ibaret Balkan Harbi. 
— 7 kitaptan ibaret (Birinci Dünya Harbi. 
— 13 kitaptan ibaret Türk Ustiklâl Harbi. 
— Kore Harbi. 
— 9 kitaptan ibaret Türk ISilâlhlı Kuvvetleri 

Tarihinden ibarettir. 
Tazminat kanunları, Personel Kanunu ve 

Harb Okulu Kanunu 'hakkındaki sorulara arzı 
cevap ettim. 

Genelkurmay Başkanlığı Teşkilât Kanunu 
hakkında arzı cevap ettim. 

'20 - 21 Mayıs şehitlerinin ailelerine ve ma
lûllerine ımaaş Kanununun 'geç kaldığı hakkm-
dki tenkide gelince : 

Muhterem arkadaşlarım, biz kanunu zama
nında sevk ettik. Komisyonların müstacel işleri 
yanında biraz gecikti. Ve zannederim ki, 10 gün 
evvel Yüksek Heyetinizin tasvibinden geçerek 
Senatoya intikal etmiş bulunmaktadır. 

Ordu kantinlerinin son zamanlarda fiyatlar
da yaptığı yükselişler ve bunların mahrumiyet 
iblölgelerine karar götü mime! eri. 

!Soru sahibi arkadaşımın kantinden muradı
nın Ordu Pazarları olduğu anlaşılmaktadır. 
(Kantinler erlerin ihtiyaçları için her 'birlikte bu
lunduğuna göre soruyu Ordu Pazarları yönün
den cevaplandıracağım. 

Ordu Pazarları satış fiyatlarında % 1 nisbe-
tinde bir artış bulunduğu bir gerçektir. Bunun 
sebebi de Erzurum, Diyarbakır, Konya ve Kay
seri illerinde yeni açılan mağazalara gönderi
len malların nakliye masraflarını karşılamak 
içindir. 

Ordu pazarlarının mahrumiyet bölgelerine 
kadar götürülmesi keyfiyeti ise bir plân dâhi
linde kuvveden fiile çıkarılmaktadır. Şöyle ki, 
yukarda arz ettiğim yeni açılan dört müessese
ye ilâveten 1964 ve 1965 yıllarında İzmir, Eski
şehir, Bandırma, Gelibolu, Merzifon, İskende
run, ıMalatya ve Çorlu garnizonlarında da Ordu 
pazarları hizmete açılacak ve bu ana merkez
lerden civarda bulunan 'birlik kantinleri ve koo
peratifler de faydalandırılmak suretiyle Silâhlı 
Kuvvetler personelinin ihtiyacı olan maddeler 
daha ucuz fiyatlarla satılabilecek ve bu müesse
selerin yurt sathında artması nisbetinde kurum 
bâzı önemli maddelerin imalâtına da geçebile
cektir. Bu husus ucuzlamaya sebebolabileceği 
gibi piyasa ayarlamasına da müspet yolda tesir 
edecektir. 

Deniz Kuvvetlerinin âcil ihtiyacı olduğu hal
de 269 sayılı Kanun gereğince satılması gereken 
kadro dışı harb gemilerinin halen satılmamış ol
ması keyfiyeti : 

269 sayılı Kanun gereğince satılacak 19 akled 
savaş gemisi ile Yavuz'un satış işlemi aynı ka
nun gereğince Maliye Bakanlığına intikal etti
rilmiştir. 19 aded gemi yurt içinde, Yavuz yurt 
içi ve yurt dışı piyasasında değerlendirilerek 
satılacaktır. 19 aded geminin satış bedeli 11 
milyon, Yavuz'un 25 milyon lira olarak tahmin 
olunmuştur. Cem'an 36 milyon liraya karşılık 
Makina ve Kima Endüstrisi Kurumunun teklifi 
10 milyon lira noks aniyle 26 milyon lira oldu
ğundan ve Deniz Kuvvetlerinin âcil durumu da 
dikkate alınarak gemilerin satışa çıkartılması 
zaruretinde kalınmıştır. 

Yavuz dâhil, 20 parça geminin bedeli ile an
cak iki aded liman savunma botu satınalmabi-
I çiçektir. (Bir muhribin saitmalınabilmesi için 
Yavuz da, dâhil asgari bu şekilde 60 parça ge
minin satılması gerekmektedir. Zira pek mo
dern ölçülerde olmamak şartiyle bir muhribin 
bedeli 250 - 300 milyon 'Türk lirasıdır. 

Bu bakımdan Deniz Kuvvetlerinin gelişme- ' 
sinde 269 sayılı Kanunla tesis edilmiş fona fazla 
bel başlanmamalıdır. 
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(Pilotların uçuş tazminatları meselesi : 
% 4-0 uçuş tazminatı 1963 bütçesine 6725 sa

yılı Kanun gereğince 9,5 milyon lira olarak ko
nulmuştur.. 

1963 malî yılı 'haçından bugüne kadar istih
kak sahipleri 262 sayılı Kanun gereğince 71244 
sayılı Kanunla belirtilen maaş tutarlarının yüz
de nisbetine göre tazminata .müstahak oldukla
rına dair Danıştaydan ilânı almışlardır. Uçuş 
tazminatlarını böylelikle 1 Mart 1961 den iti
baren bu yana iki misli olarak almaya hak ka
panmışlardır. 

İİ963 malî yılı istihkaklarını tevzi edebilmek 
için 9,5 minyon liralık ek ödenek talebinde bu
lunulmuştur. Temininde ödenecektir. 

(Bu meyanda belki birçoklarınıza şikâyet Vâ
ki olmuştur. Tedavi giderleri bakımından bir 
hayli borçlanmış duruma girmiştik. Bunları 
karşılamak üzere de 3 milyon liralık bir ek 'öde
nek teklifini getirmiş bulunuyoruz. Bu malî se
ne geçmeden, bu tahakkuk ederse, Düyuna kal
madan eczacıların bu ödenekleri de ödenmiş 
olacaktır. 

'Subay ve ailelerine verilen ilâçların, askerî 
'hastanelerden verilerek bu masrafın azaltılması 
keyfiyeti üzerinde çalışmaktayız arkadaşlarımı, 
hakikaten bu birçok kıl4i hali ımucibolduğu gi
bi israfı da mucibolduğunu da bizzat müşahede 
etmiş bulunmaktayız. Askerî hastane olan yer
lerde askerî hastanelerdeki eczanelerden bu 
ilâçların karşılanması askerî eczane personeli
nin ve ihtiyacı olan edniyenin o seviyeye çı
karmasına bağlıdır. En kısa zamanda bunu ya
parak ilâç ödemelerini önümlüzdeki yıl daha 
azaltmış olacağız. 

Yüksek Komuta Akademisi hakkındaki so
rular : 

Yüksek Komuta Akademisinin 5,5 aylık ted
risat süresinin bugün 9 aya çıkarılmış olması
nın Silâhlı Kuvvetlerde ve teknik .alanda inki
şaf eden hususlara binaen bir zaruret halini al
dığı yüksek malûmlarıdır. 

Ulaştırma sınıfı lâğvedildiğme yerine de 
başka silâh konmadığına göre Kara Kuvvetleri 
bu görevi nasıl yapacak şeklindeki sual : 

Hava savunması ve hava savunma, silâhları 
deyince yalnız uçaksavar silâhı düşünülmemeli 
hava savunma sistemi (erken ihbar ve ikaz ra
darları, önleme ve kontrol radarları, her hava 
şartlarında önleme kabiliyeti olan önleme uçak-
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lan ile pasif tedbirleri de göz önünde) bulundu
rulmalıdır. Lâğvedilmiş olan uçaksavar silâh-

, lan bugünün uçaklarına müessir olmaktan 
uzaktırlar. Buna mukabil uçak meydanlarının 
yakın savunması gibi hizmetlerde istifade etme 
imkânları aranmaktadır. NÎKE (Nayk) ve 
HAWlK (Tlavk) gibi uçaksavar güdümlü füze 
birlikleri kritik bölgelere öncelikle yerleştiril
miştir. 

Kara Kuvvetlerinde zırhlı birlikler üzerinde 
fazla durulması gerektiği lâzımlgeldiği yolun
daki suale gelince : 

Bir zırhlı tümenin personel mevcudu piyade 
tümeninden az değildir. Buna ilâveten zırhlı 
birlikler personel azaltmiyacağı gibi teçhizi ve 
idaresi bütçeden tahminimizden fazıla artışa se-
bebolacaktır. Bir misal olarak bir zırhlı tümen 
akar yakıt sarfiyatı motorlu bir piyade tüme
ninin en az beş mislidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu uzun sözlerimle Yüksek Meclise Silâh

lı Kuvvetlerimizin savunma hizmetleri, ihtiyaç
larımız, bunların finansmanları ve müşkülleri
miz hakkında açıklayıcı bilgiler verdiğimi 
üraidediyomm. 

(Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları pek çok
tur. Bunların büyük bir kısmını Devlet ve .mil
let olarak gidermek suretiyle hizmet ve faaliyet
leri yürütmeye maddeten büyük gayret sarf 
edilmektedir. Maddi ıgücündeki noksanlığı, tari
hinden aldığı iman ile telâfi eden şerefli Türk 
Silâhlı Kuvvetleri nereden gelirse gelsin her 
çeşit saldırıyı dalha sınırlarımızda püskürtmeye 
azimli ve kudretlidir. Bundan bütün milletimiz 
ve onun temsilcileri olan Yüksek Meclis emin 
olmalıdırlar. 

Eğer bu izahatımda cevaplannı bulamamış 
olan arkadaşlarım varsa onların da sorularına 
memnuniyetle cevaplarımı arz edeceğim. 

Karma Bütçe Komisyonunda, Cumhuriyet 
Senatosunda ve nihayet Yüksek Meclisinizde 
tetkik ve müzakeresi sırasında yapılmış olan 
tenkid, temenni ve istekler hizmetlerimizin yü
rütülmesinde bize daima rehber olacak ve on
lardan âzami derecede istifade şekilleri arana
caktır. 

Başkomutanlığını yüksek varlığınızda muha
faza buyurduğunuz Türk Silâhlı Kuvvetleri 
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adına, 'hepinizi hürmetle selâmlarını, aziz arka- 1 
d aşlarım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Sayın Hakan bir dakika, sual 
soracak 'bir arkadaşımız var. (Buyuran Rayın I 
Arar. 

KÂZİM AKAR (OnluIM) — Efendini, 19(5,2 
yılında ıSayın Baka ulan Çankırı Atış Okulu I 
'binasının, Millî Sa'vunma Bakanlığının ihtiyaıeı ' 
dışında kaldığı takdirde bir başka. Bakanlığa 
devrinin düşünülüp düşünülmediğini sordum. 
Şayet bir devir icabederse Millî Eğitim Bakan
lığına devrini düşünüyoruz bnyurmuşlai'dı. ' 
Aradan bir sene ıgeeti. 'Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesi müzakere edilirken Millî Savunma Ha
kanından bu soruyu tekrar sordum; bu mesele
de inkişaf etmiş bir mevzu var imdir, dedim, ' 
hayır yoktur, dediler. Aradan bir sene daha ' 
geçti. 4 seneden ben metruk 'bir halde olan 
Hankırı Atış Okulu binasının hizmete '»irmesi 
keylfiyeti, bizim iıçin artık, kaçınılmaz bir ıinese-
ledir. Üzerinde mutlaka durulması ieabeden J 
bir mesele halini almıştır. Millî Savunma. Ba
kanlığının oldu.ğu kadar, 'bizim de mamelekî-
nıizdir. Metruk hailde kalmamasının gerektiği
ni belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Rahmi İnceler. 
TCAİHMÎ İNCELER ((Jaıvkın) — Askerlik 

şubeleri için. bir sual sormak istiyorum. Bütün 
askerlik şube binalarının % ,50 si icardadır. 
Acaba, belediyelerden veya 'Hazineden arsa 
alınsa, uzun vadeli olarak bina, yaptırılsa ve bu 
binalar Millî Savunmayı temsil edecek duruma-
getirilse nasıl olur? Bunun için ne düşünüyor
lar 

BAŞKAN — Bütün sualler sorulsun mu 8a-
vıti 'Bakan, yoksa 'bunlara, cevap verdikten-son
ra .mı sorulsun? Belki unutursunuz. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANİ İLHAM t 
•N ANCAK, (Devamla) — Sorulsun efendim. 

'BAŞKAN -~ Peki efendim. Buyurunuz »Ra
yın. Selâihattln Güven. 

SELÂHATTİN OÜVdIN (Trabzon) —Sayın 
Bakan bendeniz ordunun iaşesi hususunda dana, 
sıh'hatli ve besleyici olan konserve mevzuunda 
ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. 

11AŞKAN —Buyurun Sayın Altuğ. 
ABDUBRA1IMAN ALTUU ((Kırklareli) — 

Askere alman sporcuların tekrar kendi kulüp
lerinde spor yapmaları için Beden Terbiyesi I 
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Umura Müdürlüğü ile Sayın Bakanlık arasın
da temaslar yapıldığını öğrendik. Acaba Bakan
lığınızın. bu meVzuda'ki görüşü nedir? Bunu öğ
renmek jstiyr'oum. 

II i AŞK AN — Buyurunuz ıSayın Halil Özmen. 
HALİL ÖZMEN OKırşe'hir) — Efendim, Sa

yın Bakandan benim iki sualim var. Birincisi 
lojman işleri Bakanlığınızın ilgili .memiuıiarı 
tarafından titizlikle takibediliyor mıı, yoksa 
bunlar mütaa likitlerin elinde ini? Bilhassa bu 
hususa açık cevap vermenizi .arzu ediyorum. 

BAŞKA'N — İkinci sualinizi lütfen. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — İkinci sualim 
de şu : (iecen sene de arz etmiştim. 1957 seiçim-
ierinden evvle (Kırşehir'e hir birlik gelmişti. 
Hemen seçimleri mütaalop bu 'birlik Kırşelhir'-
den geri çekildi. Acaba iKırşelhir'e yeni bir'birli
ğin getirilmesi için bir lıaızır.lık var madır? Sa
yın Bakana, gecen sene de arz etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Kibcoğlu. 

î. ETiEM KILIOOUVLU (ıGiresun) —Kaç ilçe
mizde askerlik şubesi yoktur? 1.964 yılında bu 
bütçe ile 'hangi .sıra, dâıhilinde kaıç ilçede asker
lik şubesi tesis edilecektir? 

(BAŞKAN — Buyurun, (Sayın Binay. 
SADÎ BİNAY ((Bilecik) — Efendim, NATO 

pineline bedelleri pek çok yerlerde şimdiye ka
tlar ödenmemiştir ve bu paraların 70 milyon 
lirayı bulduğu siöylenmektedir. Bakanlığın bu 
hususta vatandaşların senelerden beri bekle
mekten kurtaracak tedbirleri var mıdır? Haki
kati bilmiyorum, lütfetsinler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, suallere cevap 
venııtek kin şayet bir zamana ihtiyacınız varsa, 
esasen bir arkadaşımız konuşacaktır, ondan 
sonra cevaplandırabilirsiniz. 

'MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAM İ 
iSIANOAR. (Devamla) — Hayır efendim, hemen 
cevaplandı racağım. 

BAŞKAN — O halde buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ 

'SANUAR (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, Jıakikaten bu (jankırı Atış Okulu binası 
meselesi beni -de arkadaşlarım katlar rikkate 
ıgetirmektedir. Tankın Atış Okulu tasvir bııyu-
rulduğu gibi bomboş metruk bir bina değildir. 
Burada N.B.U. Okulu Ankara'dan, Mamak'tan 
intikal ettirilmiştir, Arkadaşlarımın burada bu 
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bahsi ilk konuşmalarını takiben ve burada pek 
çok kurslar plânlanmıştır. Bu kurslar peyder
pey faaliyete geçirilecektir. Oürikü, bu plânla
manın bir ucu da ve hepinizin .miüş'tereken az 
olduğunu şikâyet ettiğiniz bütçeye dayanmak-
tadır. Onun için burayı metruk olarak 'telâkki 
etmeye imkân yoktur* 've plânlanan kursların 
hepsi faaliyete 'geçtiği zaman bu bina bize kifa
yet dahi etmiyecektir. Genelkurmay bir 'general 
arkadaşımızı teknisyenleri ile birlikte mahalli
ne (daha yakın zamanda arkadaşlarım müracaat 
etti) gönderdi. Tetkıkat yaptırdı. Vardığı ne
tice budur. Binaenaleyh, askerî ihtiyaçlar için
de ve filhal kullanılmaktadır. Dışında değildir. 
iBu bir. İkincisi, esasen maarifin !de bir isteği 
ımevcut değildir. Böyle bir şeye muttali deği- • 
liın. Olsam -da imikânı olmadığım bu suretle arz 
etmiş oluyorum. 

Askerlik şubeleri işi : Hakikaten bir dert
tir. 40 küsur ilçemizde filhal askerlik şubesi 
yoktur. Yokluk bina, personel ve tahsisat me
selesinden ileri 'gelmektedir. Her sene eh em mi 
mühimime tercih ederek ayrılabilen bir iki şube
yi açma yolunda çalışmalara devam etmekte
yiz. Bu aiçma keyfiyeti de emin olunuz ar
kadaşlar, hiçbirimizin keyfi takdire bırakılma- j 
mistir. (IBravo sesleri) Hiçbir siyasi mülâhaza 
yer almam ıştır-. (BraVo sesleri) Mücavir asker
lik şubesine olan mesafe ve bu askerlik şubesi 
olmıyan mahallin nüfus kesalfeti, münakale im
kânları tetkik edilerek, zarureti en çok kim i 
çekiyorsa evvelâ orada aiçılımasına çalışılıyor.' j 
Şimdi hatırıma .gelmediği için isim. olarak 'vere
ni îyeceğim. Ama, aırzu eden meraklı arkadaşla
rımız varsa, teşrif buyursunlar, kendilerine bi
rer- birer izahat verinim. 

îaışe meyanmda konserveye ehemmiyet ver
memiz meselesi; hakikaten arkadaşlar, konser
venin ımuhafaza, nakil 've (her bakımidan kolay
lıkları izahtan varestedir'. Ama, her istediğiniz 
konserveyi bulmak Türkiye'de filhal mümkün 
olamamaktadır. Konserve ile beslenmeyi hiç 
şüphesiz bilhassa hareket halinde olan birlik
lerimiz için 'öncelikle tercih ederiz. (Bunun üze
rinde de çalışıl maktadır. (Meselâ geçen gün, için
de bulunduğumuz şartların zarureti ile et kon
servesi aradık, Türkiye 'bir- yerde; ufacık, en 
küçük bir birliğin ihtiyacını karşılıyacak istih
sale dahi sahip değil. Onun için bunu vaktiyle 
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ordu içinde de denemiş bulunuyoruz; kapatıl
mış böyle bir yer açılmış, işletilemez. Ama 
tekrar gözden, geçirilmesi hususunu, hususi te
şebbüsü teşvik yoluyla veya. kendi bünyemiz
de imal şekliyle, düşünüp üzerinde bir ça'lışma 
yaparız. 

Askere alınan sporcular işi : Aziz arkadaş
larımı, biliyorsunuz, bir kanun teklifi yoluyla 
bu husus geldi, Yüksek Meclis bu kanun tek
lifini reddetti. Şimdi askere alınan insanları 
sporcu olan, olmıyan diye bir tefrik aklımız
dan geçmemektedir. Ama bunların kabiliyetle
rini rodnnun spor faaliyetleri içinde inkişaf 
ettirmeyi de kendimiz için br hedef olarak ka
bul etmiş ve bu yolda iç ve dışta veya beynel
milel müsabakalara iştirak şeklinde dahi plânlı 
çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Tatbikatta 
bâzı sürtüşmelere veyahut suitefehhümlcre 
meydan verilmekte ise bunu da Beden Terbi
yesi ile yaptığımız bir görüşmede izale edece
ğimizi üm id ediyorum. 

Lojman inşaatlarının kontrol meselesine ge
lince : Muhterem arkadaşlarım, elimizdeki tek
nik personelin gücü nisbetinde, yalnız lojman 
değil, bilûmum inşaat işleri, inşa at n yapan 
mütaahhitl.cri takip ve kontrol edilmektedir. 
Her hangi bir sızıltı, her hangi bir şikâyet ve 
ihbar halinde de, biraz evvel Gülhane işinde 
arz ettiğim gibi, derhal tahkik heyetlerini ma
halline göndermekte, gerekli araştırmayı yap
maktayız.' Bu. hususta malûmat sahibi arkada
şımız varsa, lütfen bunun nelerden ibaret ol
duğunu söylesin, üzerinde çalışalım. 

119/57 seçimleri arifesinde İKırşehir'e bir bir
lik gelmiş, sonra da gitmiştir. Muhterem ar
kadaşlarım, askerî konuşlar stratejik icaplara 
göre NATO ile müştereken yapılmaktadır. Se
cime, şehrin arzusuna veya iktisadi durumuna 
göre, bu kabil müracaatlerle "karşılaşıyoruz. 
Her hangi bir birliğin yer değiştirmesine, bu
günkü 'Türkiye'de kimsenin kudreti, yetmez. 
Arzım bundan, ibarettir. 

NATO Pool hatları istimlâk bedelleri üzü
lecek derecede aksam aktadır. Muhterem arka
daşlarım, bu çeşitli ist ikametlerde Antalya'dan 
içeri doğru, İskenderun'dan içeri doğru, Er
zurum'a kadar ve buradan Eskişehir istikame
tinde hattâ bundan sonra Trakya için olacak-

Mır. Eldeki projede gösterilen hat tatbikata 
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uymuyor. ıSarp kayalara gelmiş., istikameti 
değiştiriliyor. Bütün istimlâk .muamelesi or
tadan kalkıyor. Yeni baştan bir istimlâk mu
amelesine dönülüyor. Bu bir. 

'İkincisi; adam ölmüş, veresesini arayıp bul
mak, istimlâk muamelesinin tekemmülü için 
tebligat ve temas hemen hemen imkânsız hale 
gelmiş. Listeler halinde yapıldığı için, mün
feriden yapılmadığı için, 5 - 10 - 100 metre 
gibi istimlâklerde, münferit muamele, değil 
bu teşkilâtla, hiçbir teşkilâtla yürütmek .müm
kün değil, toplu yapıldığı: için diğerleri de 
onun yüzünden, aksamaktadır, ödeme yapılma
ması keyfiyeti maddi ve malî imkânsızlıktan 
değildir. Takibediyoruz, mümkün mertebe ak-
satmamaya çalışıyoruz, arz ettiğim sebeplerle 
iş aksamaktadır. 

Zannedersem sualleri cevaplandırmış bulu
nuyorum. Hepinizi tekrar hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

Başkan — Sayın Muslihittin Gürer, 

MÜSLÎHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerime 
başlamadan evvel, memleketimizin, varlığımızın, 
en büyük garantisi olan değerli silâhlı kuvvet
ler mensuplarını huzurunuzda selâmlamakla 
bahtiyarlığımı peşinen arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz, benden 
evvel görüşmüş olan arkadaşların teknik mev
zularda dokundukları hususlara ve sayın vekil 
beyefendinin huzurunuzda büyük bir dirayetle 
savunmuş olduğu hususlara dokunacak değilim. 
Bendenizin arz etmek istediğim husus, artık 
Türkiye'nin bugün içersinide bulunduğu siyasi, 
politik, sosyal durumda, silâhlı kuvvetlerimizin 
istikbale matuf bir takım plânlar çizmek sure
tiyle, yeni baştan organize edilmesi hususları
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün dünya iki 
kutba ayrılmış bulunmaktadır: Doğu bloku, 
Batı bloku. Bugün artık Doğu ve Batı blokları 
arasında birtakım anlaşmalar yapmak suretiyle 
bu iki blok türlü seviyelerde türlü zamanlarda 
birbirlerine yaklaşmakta ve dolayısiyle eski an
lamı ile silâhlı kuvvetler artık bu kadar geniş 
kadrolarının mevcut durumundan pek çok şeyler 
kaybetmektedirler. Çünkü, dünya tek devlete 
doğru gidiyor. Ve bu tek devlette sulh esastır. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu çatı altında* 
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şimdi müzakere etmiş olduğumuz Millî Müdafaa 
Vekâletinin bütçesi biliyorsunuz ki, 14 milyar li
ralık gider bütçesi içinde büyük bir yekûn tutmak
tadır. Yalnız bu yekûnla Millî Müdafaa kendi 
hizmetlerini, saym vekil beyin de arz etmiş olduğu 
gibi, tamamiyle karşılayacak durumda değildir. 
Bu bizim bütün samimiyetimizle, az dahi olmuş 
olsa, kendilerine vermiş olduğumuz bütçenin 
yanında, bugünkü tatbikatı biliyorsunuz; mem
leketimiz anlamaları gereğince, Amerika Bir
leşik Devletleri yardımından olsun, NATO en-
i'rastrüktür müşterek fonundan olsun yapılan 
yardımlarla temin edilmekte ve Ordumuz bu
günkü seviyede tutulmaktadır. Amma, muhte
rem arkadaşlarım, bugünkü akım içinde, dış 
yardımın günden güne azalmakta bulunması, ve 
bir zaman artık kendi kaynaklarımızla şerefli 
Ordumuzun idame ve bekasını temin etmeye 
mecbur olduğumuz gün çok uzaklarda değildir. 
Şu hale göre, bu durum karşısında, ekonomik 
yönden ordumuzun istikbâline matuf birtakım 
hususları düşünmek suretiyle, birtakım plânlar 
yapmak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin, nüfusu 
gittikçe artmaktadır. 1980 senesinde Türkiye'nin 
nüfusu 55 milyona varacaktır. Binaenaleyh, 
55 milyona varan bir memlekette daha kaynak
ta eratın temin edilmek suretiyle askere sevk 
imkânı, esasında fazla olan eratın, derhal aske
re alınmasını güçleştirecek ve bu durum karşı
sında erat sırada bekler insan duruma gelecek
tir. 

işte bunun için her şeyden evvel eratım bek
letilmemesi için a,skerlik, sürelerinin artık kı-
saltılmaısınıa, tedricen ateş gücümüze dokunma
mak suretiyle, millî itibarlımıza halel gelmiye-
oek şekilde askerlik sürelerinin kısaltılmasınla 
taraftar olduğumu ve bu askerlik sürelerinin 
kısaltılması neticesinde millî ekonomimizin 
muhakkak büyük inkişaf göstereceğini huzu
runuzda arz etmek isterim. 

'Muhterem arkadaşlarım, bugün bir dost 
camiası içerisinde yaşamaktayız. Dostlanmuza 
güvenerek millî varlığımıza., millî bütünlüğü
müze, Şanlı Ordumuza güvenerek sulh ve (hu-
ızur içinde yaşıyoruz. Ama muhterem arkadaş
larım, bugünün ekonomik ve sosyal düşünce
ler karşısında büyük bir müstehlik durumunda 
olan Silâhlı Kuvvetlerimizin, bu müstehlik du
rumu dolayısiyle dar bütçeler içinde büyük in-



M. Meclisi B : 59 
kişa.flar gösteren bütçelerle karşılanması için, 
demin arz etmiş olduğum gibi, silâh gücümü
ze dokunmamak suretiyle ihtısaslı sınıflar ya
ratmak, okuma, öğrenme, millî eğitim saha
sında onları yetiştirmek, bir yönden de asker
lik süresinin azaltılması lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün devletler 
iktisadi bakımdan kuvvetli iseler, onların or
duları da kuvvetlidir. Onun için her şeyden 
önce Türkiye iktisaden 'kuvvetlenmeye, ikti
saden kalkınmaya mecburdur. 

ıBAŞKAN — Bir dakikamız kaldı Sayın 
Gürer. 

MÜSLÎHÎTTÎN GÜRER (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Şu hale göre 'muhterem arkadaşlarım; bü
yük insan gücü ifade eden iSilâhlı Kuvvetleri
mizin, bugün dünyada tatbikatını bulan, me
selâ İsrail'de olduğu gibi, Formoza'da olduğu 
gibi, Vietnam'da olduğu gibi, yani geri 'kal
mış memleketlerde olduğu gibi, artık bu insan 
güçlerini yalnız talim sahalarında değil ama 
bunların muayyen müddetlerinde memleketin 
umumi ekonomisi işinde ağaçlandırmada, su
lamada ve birçok hizmetlerde kullanılmasının 
zamanı geldiği bediihîdir. Bugün şunu şük
ranla arz etmek isterim ki, birçok kumandan
larımız kendi bölgelerinde bu hizmetleri, yol 
hizmetleri olsun, köy hizmetleri olsun bizatihi 
görmek suretiyle- benliğimize ne kadar büyük 
faydalar getirdikleri de tabiî bir gerçektir. 

(Muhterem arkadaş! arı m, artık bir plânlama 
yapmak mecburiyetindeyiz, dedim. Bugün bir
çok yerlerde baırış garnizonları yerlerini terk 
ettikten sonra oralarda kalmış olan binaların 
durumu vahamet arz etmektedir. Bunun için 
Millî Savunma Vekâletinden istirhamımız şu 
olacaktır : Bu şekilde kalmış garnizon bina
larının haraibolmaıdaın derhal ilgili vekâletlerle 
temasa geçmek suretiyle veyahut arzu eden 
kimselere bu bin alan devretmek suretiyle bu
radan elde edilecek paralarla daha modern 
garnizonların yapılmasını tavsiyeye şayan bul
maktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, son cümle olarak, 
içinde bulunduğumuz ve belki de birçok ihti
lâflara sebebiyet verebilecek olan Sıkıyöneti
min ve bunu ihtiva eden kanunun artık ihti-
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lâtlara bir son verme babında ve dolayısıyla 

' önümüzdeki gittiğimiz yolu büyük ışık altında 
görmemiz için bir an evvel Yüksek Meclise 
şevkini arz ve istirham ederim. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize teşekkürlerimi arz ederken, Şanlı Si
lâhlı Kuvvetler mensuplarımızı hürmetle •se
lâmlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Verilmiş kifayet önergesi var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin tümü üze

rindeki müzakerelerin yeterliğini arz ederim. 
Amasya 

Reşat Arpacıoğlu 

BAŞKAN — önerge aleyhinde buyurun, Sa
yın Hilmi Aydmçer. 

HÎLMÎ AYDINÇER (Aydın) — Çok Muhte
rem Başkan ve çok kıymetli arkadaşlarım; bende
niz kürsüye gelirken birkaç arkadaşım «aleyhin
de ne var» şeklinde ifadede bulundular. Millî Sa
vunma bütçesi gibi memleketin bekasının temina
tı şanlı ordumuzun bütçesi görüşülürken henüz 
daha şahısları adına görüşen 5 nci arkadaşımız 
da kifayeti müzakere hakkında karar almak mev
kiine düşüyoruz. Muhterem arkadaşlarım bu du
ruma göre, mevcudu 450 olan Millet Meclisimizde 
yüz kişi adına bir kişi konuşmuş oluyor. 5 ar
kadaşımız görüşme yapmıştır, Millet Meclisinin 
mevcudu 450 dir. İstirham ediyorum, göz bebeği
miz ordunun en mükemmel halde olmasına dair 
şahısların elbette ki, faydalı tenkidleri olacaktır. 
Tahammül gösterelim, millî menfaatimiz bunu 
âmirdir. Çok istirham ediyorum muhterem arka
daşlarım, hiç olmazsa altıya baliğ olsun, ben 
şahsan üzüntü içindeyim. Sabır gösterin, lütfe
din, hiç olmazsa daha birkaç arkadaşımız görüş
sün. Ben şahsan altıncı arkadaşınızım. (Gülüş
meler) Onun için söz almış değilim. Fakat Sayın 
Millî Müdafaa Vekili Beyefendinin Deniz Kuv
vetleri üzerindeki beyanları karşısında ve bugün 
için hassas olan bu mevzuda millî menfaatimiz 
icabı icraatlarında faydalı ve yardımcı olmak ba
kımından, hiç olmazsa bendenize 5 dakika lütfe
din. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önergesi

ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
.etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

- 477 — 



M. Meclisi B : 59 22 . 2 . 1964 O : 2 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin bölümle

rine geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

r>. Lira 
12 000 11.000 Ödenekler bölümü toplamı 

BAŞKAN —. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul. 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 452 46fi 006 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 064 973 2!>0 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaimi 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 12 32(5 000 
BAŞKAN — Kabul, eden
ler... 'Etmiyenler... Kabul' 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 44-1002 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 (>şifli giderler 31375 002 
BAŞKAN -- Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

21.000 Etüd ve proje giderleri 200 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

I i. Lira 
22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 

giderleri . 265 118 999 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makimi, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 29 247 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve sa ti nal liva
lar 15 922 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. ivabul edilmiş
tir. 

34.000 Malî Tran ferler 25 348 000 
• BAŞKAN — Kabul edenler.. 

Etmiyenler.. ivabul edilmiş^ 
tir. 

3,5.000 Sosyal Transferler toplamı 4 371 000 
BAŞKAN — Kaimi edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

36.000 llorç ödemeleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. İvabul edilmiş
tir. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi Meclisimizce 
kabul edilmiştir. Milletimize ve memleketimize, 
lıavırh olsun. (Alkışlar) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam ) 

3. — Anayasanın ve Atatürk devrimlerinin sa
vunucusu kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerimize 
Yüce-Meclisin güven, saygı ve sevgilerinin iletil
mesine dair önergeler. 

BAŞKAN —•- Bu münasebetle verilmiş iki 
önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulü 

münasebetiyle, 27 Mayıs 1960 Devriminden doğan 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası içersinde Ata
türk Devrimlerinin ve demokratik rejini in,' Yüee 

Meclisin, güvenine dayanan Hükümetin emrinde
ki sâdık savunucusu kahraman Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine Millet Meclisi Yüksek itimat duy
gularının ve içten gelen selâmlarının bildirilmesi
ne karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

(-. II. P. (irupu adına Y. T. I*, (irııpu adına 
C. II. I\ (inip T. T. P. Grup 

Başkan vekil i Başkan vekil i 
Burdur Tokat 

Prof. Fethi (Vlikbas Ali Dizman 
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C. K. M. P. Grupu adına 

Erzurum Corum 
Şerefettin Konuray Necini öktcıı 
M. P. Grupu adına A. P. Grupu adına 

Başkan vekil i Başkan vekil i 
istanbul İzmir 

Ö. Zekâi Dorman Ali Naili Urdem 
(Alkışlar) 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin kahraman ve fedakâr Silâhlı 
Kuvvetlerimize karşı duyduğu saygı, sevgi ve 
güven duygusunun, Millî Savunma Bakanlığı 
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1964 bütçesinin kabul edildiği bugün Yüksek 
Başkanlığınızca, Türk Silâhlı Kuvvetleri Komu
tanı Sayın Genelkurmay Başkanımız nezdinde 
bir defa daha tekrar ve teyit buyurulmasmı arz 
ve teklif eylerim. 

Urdu 
Ferda Gül ey 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Verilen önergeleri oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... lOtmiyenler... Kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

Gereği Kiyasetçe yerine getirilecektir. 

5. _ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

b) İçişleri Hakanlığı bütçesi : 
BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı, Emniyet 

Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan
lığı bütçelerinin tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. 

Tümü üzerinde Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın ibrahim "Eteni Kılıcoğlu. 

A. P. GRUPr ADINA ÎBRAHAM ET UM 
KILICOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım. 

içişleri Bakanlığı Bütçe kanunu tasarısı üze
rinde Adalet Partisi Meclis Grupunuıı görüş, te
menni ve tenkidlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Bütçenin Bakanlığa ve milletimi
ze hayırlı, uğurlu olmasını diler; Yüksek Heye
tinizi A. P. Meclis Grupu adına hürmetle selâm
larım. 

Muhterem arkadaşlarını, İçişleri Bakanlığı ku
ruluş ve teşkilâtı itibariyle memleketimizin tü
müne şâmil, Devlet ve Hükümetin her an vatan
daşlarla münasebeti olan bir bakanlık, aynı za
manda mevzuatımızın pek çoğunun tatbikatçısı. 
olması itibariyle; diğer bakanlıklar gibi mütalâa 
ve bütçesinin bu görüş zeviyesindcn incelenmesi
ne imkân olmadığını takdir buyurursunuz. 

Hal böyle olunca : Bu bakanlık bütçesi görü
şülürken; 

Amme hizmetlerinin ifası, Anayasanın va
tandaşlara. tanıdığı temel hak ve hürriyetlerin 
tam ve kâmil mânasiyle temin, tatbik ve muhafaza 
edilip edilmediği hususları ile de yakiııen ilgilen
mek. 

Başka bir deyimle :• Hükümet icraatının iç 
bünyemize taallûk _eden zihniyet ve tatbikatının 

objektif bir görüşle muhasebesini yapmak imkânı 
ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Peşin hükümlere varmamak, realiteyi vesika
lara dayanarak dikkat nazarlarınıza arz etmek 
ve böylece Hükümetin iç. politikamızdaki genel 
tutumunu neticeleriyle birlikte tetkik ve mütalâa 
etmek kararında olduğumuzu arz etmek isteriz. 

Memlekette huzur ve emniyetin tesisi, Anaya
samızda ifadesini bulan temel hak ve hürriyetle
rin korunması bu bakanlığın başlıca vazifelerin-
dendir. 

Vatandaş hizmetlerinin çabuk, âdil ve tarafsız 
görülmesi, âmme hizmetlerinin ifasında demokra
tik idarelerin teminle mükellef bulunduğu umu
mi ahengin tesisi, içişleri Bakanlığının zihniyet, 

. davranış . ve tatbikatının muhassalasına göre 
kıymetlendirilir. 

Hizmetlerin ifası, hak ve hürriyetlerin korun
ması Bakanlığın teşkilât, personel, tesis, vasıta 
ve imkânlarının yeterli olup olmadığına, bağlıdır. 

Cumhuriyetin ilânından bu yana; vatandaş 
Hükümet münasebetlerinde ve âmme hizmetlerin
de görülen, namütenahi artış ve bunların çözü
münde vâki ilerlemelere, imkân ve vasıtaların 
değişmesine rağmen, itiraf ve tesbit etmeye mec
buruz ki; bu bakanlık genel bütçeden hissesini 
1964 bütçesinde de yeteri kadar alamamıştır. 

Hizmetlerin çok ve çeşitli, vazifelerinin reji
min karakterine tesir edecek ağırlıkta olmasına 
rağmen, imkânların bu derece kısır ve mahdut 
oluşu karşısında içişleri Bakanlığının vatandaşa 
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arzu edilen huzur ve emniyeti sağlıyabilcceğini 
kabul etmek mümkün olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasamızın 112 nei maddesine göre : «ida

renin kurulmuş ve görevleri merkezden yönetim 
ve yerinden yönetim esaslarına dayanmaktadır.» 

115 nci maddesinde ise : -«Türkiye Merkezi 
îdare Kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, 
iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gerekleri
ne göre illere, iller de diğer kademeli bölümlere 
ayrılır. 

illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 
Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amaciyle, 

birden çok ili içine alan çevrede, bu hizmetler 
için yetki genişliğine sahip kuruluşlar meydana 
getirilebilir.» Denilmektedir. 

Hal böyle olunca; İdarenin merkezden kurulu
şunu, Anayasanın tesbit ettiği esaslara uydurmak 
ve iller idaresini, yetki genişliği esasının ruh 
ve mânasına uygun olarak yeniden tanzim eyle
mek ieabetmektedir. 

İdare hukukunun umumi esaslarına ve mem
leket gerçeklerine uygun, müktesep hakları ve 
yerleşmiş usulleri sert hüküm ve kararlarla ihlâl 
etmeden, uzun zamandan beri bu mevzuda yapı-
lagelinekte olan çalışmaların, tatbik safhasına 
geçilmesini arzuladığımızı ifade etmek isteriz. 

idari taksimatımızın demokratik esaslara uy
gun, vatandaşlara kolaylık ve huzur sağlıyacak 
şekilde yeniden tanziminde esaslı faydalar mülâ
haza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
içişleri Bakanlığı merkez teşkilâtı; günün icap

larına uygun nitelikte olmadığı gibi, organizas
yon ve belirli metotlardan da mahrumdur. Mev
du görevleri verimli, âdil ve süratli ifa imkânla
rından yoksundur. 

5439 sayılı Kanunun sübjektif ve politik mü
lâhazalarla tatbikinden; Bakanlık merkez teşki
lâtı, kayırılanlarm veya tecziye edilenlerin ka
rargâhı haline gelmiştir. Hizmetlerin ve mesu
liyetlerin ağırlığı mahdut personelin omuzlarına 
yüklenmiştir. 

Merkez Valiliği, Tetkik Kurulu, birçok kıy
metlerin kader sonuçlarını beklemekte oldukları 
atalet yuvaları haline gelmiştir. Kıymetli olan
ların tecrübe ve bilgilerinden istifade imkânları 
aranmalıdır. 

Teftiş Heytinin, dosya ve evraklar arasından 
kurtularak bakanlığa bağlı teşkilât ve personelin 
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efal ve harekâtını ve çalışmalarının sonucunun. 
verimli olup olmadığını kıymetlendirecek yeni ve 
modern bir zihniyetle hareket eder duruma gel
meleri sağlanmalıdır. Yeni Tetkik Talimatna
mesinin bu sonucu temin etmesini temenni ede
riz. 

Valilerin tâyinlerinde, halen tatbik olunan 
politik düşünceler terk olunarak; Devlet ve Hü
kümeti temsil edebilecek, bilgi ve karaktere sa
hip, tecrübeli, memlekete hizmet edebilecek ve 
mümkün olduğu kadar, meslekten yetişmiş kabi
liyetlere yer verilmelidir. Hizmet sürelerini dol
durmuş ve fevkalâde hallerin icabı valiliğe tâyin 
olunan kimselerden, yetersizlikleri fiilen sabit 
olanlarının biran önce vazifelerine son verilme
lidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
iller İdaresi Kanunu; Anayasamızda ifadesi

ni bulduğu şekilde «MERKEZDEN YÖNETİM, 
YERİNDE YÖNETİM ve İller idaresi yetki ge
nişliği esasına» göre, düzenlenir prensiplerini de
mokratik idarelere has bir ahenk içinde tan
zim edecek hâle getirilmelidir. 

Vali, Kaymakam ve Bucak Müdürlerine ta
nınan veya tanınması lâzım gelen yetkiler ye
niden gözden geçirilmelidir. 

önümüzdeki aylar içinde toplanacağı söyle
nen (idareciler kongresine) İdarenin bütün me
seleleri, gereken hazırlık ve bakanlık görüşü ile 
Ibirlikte götürülmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kaymakamların tâyin ve nakillerinde, mev

cut yönetmeliğe rağmen bitaraf ve objektif dav-
ranılmadığı bir vakıadır. 5439 sayılı Kanunun 
tatbikatında daha dikkatli davramlmasını bir 
defa daha hatırlatmak isteriz. 

Temsil ödeneklerinin artırılmasından sonra, 
daha cezip hale gelen Kaymakamlık meslekinin, 
kurs ve maiyet memurluğu stajlarını daha cid
dî esaslara bağlamak ve bu kursların daha iyi
sini bulmak mekanizması olarak çalıştırılmasını 
temin etmekde, gelecek bakımından büyük isa
bet olacağı kanısındayız. 

Nahiye Müdürleri, hizmetlerinin fayda sağ
lamaktan uzak ve fonksiyonlarını kaybetmiş ol
dukları müşahadc olunmaktadır. Esasen 1963 
Aralık ayında 155 bucakın müdürsüz bulundu
ğu bir teşkilâtın, (hizmeti vatandaşın içinde 
ifa) prensibini tahakkuk ettirmesine imkân yok* 
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tur. Bu müessesenin günün şart ve icaplarına gö
re, yeniden ele alınmasında ve yeni Ibir statü
ye kavuşturulmasında zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Nüfus dairelerinin perişan hali hepimizin 

malûmudur. Ahvali şahsiye kayıtlarının ciddî 
bir alâkaya ihtiyacı vardır. Plânli bir devrede, 
insan gücünün ehemmiyetini takdir etmemek 
mümkün değildir. Yeni bir nüfus yazımı yap
mak şarttır. Kanunun hazırlanması yanında, 
aslolan tatbikini sağlıyacak ödeneğin teminidir. 
Bakanlığın mevcudu muhafaza geyretini bir ya
na bırakarak, esaslı problem ve dâvaların halli 
çalışmalarına girmesini temenni ederiz. 

Nüfus memur ve personelinin kadrosuzluk 
yüzünden terfi edememe haklı ıztıraplarına, ne 
zaman tedvin ve tatbik edileceği bilinmiyen 
Personel Kanununun deva olacağı şüphelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
7126 sayılı Kanunla: Yurtta Sivil Savunma

nın teşkilâtlandırılması ve sivil savunmanın eği
timi, idare ve genel kontrolü ve mükelleflerin 
hizmete çağırılması sorumluluğu içişleri Bakan
lığına verilmiştir. 

Sivil Savunma Teşkilâtının kanunda tadad-
edilen vazifelerin görülmesinde gayretli oldu
ğunu savunmaya imkân yoktur. Bu vazifelerin 
kurs, çeşitli afiş, konferans ve pankartlar bas
tırılarak ifa edildiğini sanmak hatadır. Kanu
nun istihdaf ettiği gayenin tahakkuku için cid
dî gayretlere ihtiyaç vardır. Teşkilât (bugünkü 
haliyle bütçeye yük olmaktan öteye bir işe 
yaramamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Mahallî idareler 17 Kasım 1963 de yapılan 

seçimlerle nisbi bir feraha kavuşmuşlardır. Geç 
de olsa, Anayasamızın 116 ncı maddesi hükmü
nün yerine getirilmiş olmasını memnuniyetle 
kaydetmek isteriz. 

«îl, belediye ve köy halkının müşterek ma
halli ihtiyaçlarını karşılamak» üzere kurulan 
bu kamu tüzel kişiliklerinin, (YERİNDEN YÖ
NETİM) kurallarına uygun bir idareye kavuş
malarının sadece, karar organlarının seçimle 
iş başına gelmeleri ile mümkün olamıyacağmı 
Yüksek Heyetinizin » kasbul buyuracağından 
eminim. 

Mahallî idarelerin kuruluşları, kendi arala
rında birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, raa-
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üye ve kolluk işleri ve en önemlisi (Merkezî 
idare ile karşılıklı bağ ve ilgilerinin) demokra
tik esaslara göre tanzimi zaruridir. Mevcut Ida-
rei Umumiyei Vilâyat Kanunu, köy ve belediye 
kanunları bu idarelerin görmekle mükellef bu
lundukları hizmetlerin ifasını sağlıyacak yetki 
ve malî imkânlardan ve hukukî teminattan 
mahrumdur. 

Kalkınma plânında esasları tesbit olunan 
vergi reformları arasında; mahallî idarelerimi
ze yeni gelir imkânları temin edeceği ifade olu
nan kanunların, vatandaşlara külfet tahmil et
meden bir an önce tedvinini temenni etmekte
yiz. 

Belediye borçlarının terkin ve tahkimi, özel 
idareler ve malî tevzin kanunu tasarılarının 
bir an önce Büyük Meclise sunulmasını temen
ni ederiz. 

Köylerimizi; her bakımdan, kendi kendini 
idareye yetecek bir hale getirme çaba ve gay
retlerini ve bunu temin edecek bünyevi ve malî 
imkânlara kavuşturma düşünclerini tatbikat so
nuçlarının verimli olması ve partimiz prensiple
rine uygunluğu derecesinde destekliyeceğimizi 
ifade etmek isteriz. 

Yıllar yılı tahsildar ve jandarmadan baskı 
Hükümet temsilcisi uğramıyan köylerimizin ve 
köylü vatandaşlarımızın dert ve ıstıraplarının; 
bütçesiz, teşkilâtsız bir Köy işleri Bakanlığınca 
halledilebileceğine inananlardan değiliz. Bir 
nevi propaganda bakanlığı hüviyeti içinde Dev
let teşkilâtı arasına karışan Köy işleri Bakan
lığının bugünkü tutum ve davranışları ile par
tizan idareyi köylere kadar sokmak gayreti 
içinde bulunduğunu ifade etmekte, gelecek ba
kımından büyük faydalar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Her ne kadar Hükümet programında, bu ba

kanlığın, «köylüyü hakkı olan daha iyi yaşama 
şartlarına kavuşturabilme, hem de onu memle
ket kalkınmasında daha çok yardım edebilir 
hale getirebilme yolundaki çalışmaları ahenkM 
ve süratli bir şekilde yürütebilmek için» kurul
duğu ifade edilmekte ise de görülen davranış
lar bu gayenin tahakkuk ettirilebileceği istika
mette seyretmem ektedir. 

Adalet Partisi programında ifade edildiği 
üzere; köy konusunu, «iktisadi ve sosyal kal
kınmamızın gerçekleşebilmesini ancak ve ancak 
köy ve köylümüzün kalkınmasını temin eyle-
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inekle mümkün olabileceğini» kabul ve tedbir
lerinin ona göre alınması ile sağlanabileceğine 
inanıyoruz. 

Kalkınma plânında köyü de içine alan «top
lum kalkınması» konusunun bir an önce tatbi
kata intikal ederek, neticelerinin tartışılabilir 
hale gelmesini temenni etmekteyiz. 

(jok muhterem arkadaşlarını, 
içişleri Bakanlığının en önemli vazifelerin

den biri de; memlekette emniyet ve asayişin 
sağlanması, sınır ve kıyı emniyetinin teminidir. 
'Vatandaşın can, mal ve namus emniyetinin sağ
lanması hem zor ve hem de şerefli bir vazife
dir. Hükümetlerin başarı veya başarısızlıkları
nın ölçüsü ; bu vazifelerin mevzuatın, çizdiği hu
dutlar içinde yapılabilmesi veya yapılamaması
nın âmme vicdanındaki mâkesidir. 

İçişleri Bakanlığı bu zor ve güç vazifeyi 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı vasıtasiyle ifa etmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1.°» 422 personeli? 
ve 6 222 820 nüfusun, bulunduğu mmtakada, 
vazife ifa etmekte, ödev ve yetkilerinin hudut 
ve şümulü Teşkilât Kanununda ve Polis Vazife 
ve Salâhiyet Kanununda gösterilmiş bulunmak
tadır. 

Medeni memleketlerde 400 kişiye vasati ola
rak bir polis isabet ettiği halde bizde 602 kişiye 
bir polis düşmektedir. Bir memleketin zabıtası 
ve onun halkla olan münaseebtleri, bir bakıma ; 
o memleketin medeni seviyesinin ölçülerinden 
de biridir. İtiraf etmek lâzımdır ki, Türkiye' 
mizde polis, 1 eskil ât, personel, tesis ve vasıta 
imkânları bakımından, medeni memleketler ölçü
sünde olmaktan çok uzaktır. 1.964 yılı bütçesin
de diğer yıllardan farklı hiçbir yenilik, gayret 
ve çabası görülmemektedir. Kurulması lüzumlu 
tesisler için ödenek temin olunamadığı gibi za
ruri, motorlu vasıta istekleri de nazarı itibara 
alınmamıştır. Mevcut personelin bilgi ve gör
güsünü artıracak gayretlere tevessül edilmesi 
teaboderkerı İstanbul Polis Okulu kapatılmıştır. 

Karakollar hizmet ifa edecek eleman ve im
kânlardan mahrumdu t'. 

Grev ve lokavt kanunları tun yürürlüğe gir
mesinden sonra hadis olabilecek vaziyetler kar
şısında, gerekli demokratik tedbirlerin alınması 
im kânl ar ı nd an m ah.rum dur. 

Malî ve iktisadi konularda işlenen kaçakçı
lık, dolandırıcılık, sahtekârlık ve hileli iflâs gibi 
suçların takibi ile görevlendirilen malî polis teş
kilâtı, yeterli ihtisas sahibi elemandan ve tek
nik imkânlardan mahrum olduğu gibi halihazır 
davranışları ile de ticaret erbabının endişelerini 
mucibolm aktadır. 

Garşı ve mahallât bekçileri : Gerek şahsi du
rumları, gerek vazifelerini ifa. edebilecek im
kânlardan mahrum bulunmaları ve gerekse üc
retlerinin teminindeki gayrimedeni usuller ve 
tatbikatı ile fecaat arz etmektedir. 

Muhterem a rkadaşlarını, 
Trafik, teşkilâtı ise personel, vasıta ve tesis 

noksanları yüzünden çalışamaz durumdadır. 
S,oför ehliyet ve imtihan usulleri ve kontrol 

mekanizmasının çalışmaları alâkalı vatandaşla
rımızın çokça, şikâyetlerini nıucibolmaktadır. 

Trafik, kazalarının önlenmesinde, gerekli 
müessir kontrol sisteminin kurulması ve görevli 
zabıtanın, personel, vasıta ve teknik cihaz bakı
mından, trafik inkişafına muvazi hale getiril
mesi imkânları aranmalı ve bulunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 

1 . '.) . 196.°, tarihinden 2'A . 12 . 196:5 tari
hine kadar Emniyet mensupları arasında, \ 265 
tâyin ve nakil yapılmıştır. Elde, polislerin yeı-
değiştirme ve atanmaları hakkında bir yönet 
melik bulunmasına rağmen, valilerin talepleri 
üzerine yapılan nakillerin politik sebeplerden 
ileri geldiğini söylemekte zaruret, vardır. 

Son yılların çeşitli hâdiseleri içinde, mânevi 
itibarları oldukça, sarsılan Emniyet mensupları
nın politik düşünceler dışında bırakılmasında, 
büyüjc bir isabet vardır. Polisin suçtan kaçar 
durumdan kurtarılarak mâni zabıta görevini 
ifa edecek seviye Âe kuvvete kavuşturulması im
kânları aranmalıdır. Kıyafet değişikliklerinin 
sadra şifa neticeler vereceğini ummak mesele
nin önemini hafife almak olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Emniyet mensuplarının işledikleri suçlar ara

sında, ve bilhassa son zamanlarda rüşvet, mes
ken masuniyetini ihlâl suçlarının arttığı görül
mektedir. Büyük şehirlerde; muvazaa yoluyla, 
ticaretle iştigal edenlenin, kulüp ve emsali eğ
lence yerleri ile alâkalarının bulunduğu dedi
koduları etrafa yayılmaktadır. Gerekli hassasi
yet ve alâka gösterilerek bu iddia ve rivayetle-
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rîn nederece doğru olup olmadığı tahkik ve 
teshil olunmalı, varsa suçluları en ağır şekilde 
cezalandırılmalıdır. 

Sarkıntılık, kadın, kız ve çocuk kaçırma 
vakaları artmıştır. Hırsızlık, fuhuş ve gayriah-
lâki davranışlar gazetelerimizin başlıca konusu 
olmuştur, Polis, mâni zabıta görevini unutmuş 
gibidir. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Uyuşturucu maddelerle mücadele arzu edilen 

önem ve ciddiyetle ele alınmamaktadır. 19fi:l 
yılında 1 94.') vaka cereyan ettiği, 1 94.'] suçlu
dan ancak, 7 firar olduğu, (i 517 Kg. afyon, .'19S 
Kg. esrar, 100 Kg. bazmoırfin yakalandığı resmî 
ağızlarca ifade olunmaktadır. Aslolan yakala 
naııların rakamlarla dile getirilmesi değil, mem
lekette cereyan eden uyuşturucu madde kaçak
çılık ve ticaretinin ve cemiyet bünyesinde mey
dana getirdiği zararların vüsat ve şümul dere
celerinin hakikata. en yakın şekilde teshil olun-
masındadır. Denilebilir ki : Uyuşturucu maddf, 
kaçakçılığı ve ticareti son zamanlarda o kadar 
kesif bir hale gelmiştir ki ; hükümetlerin bu 
Afetle mücadelesinin şekil, sistem ve müessiri-
yetini artırıcı ciddî tedbirler alma zamanı gel
miş hattâ geçmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Jandarma Genel Komutanlığına gelince : 
Genel Komutanından jandarma erine kadar 

bütün mensuplarının feragat ve vatanperverlik 
duyguları içinde çalıştıklarını ifade etmekten 
büyük bir zevk duymaktayım. Buna rağmen, 
teşkilâtın kendisine mevdu, çeşitli vazifeleri 
hakkiyle ifa ettiğini savunmaya da imkân yok
tur. 

Jandarma bünye, kuruluş ve hizmet bağlılı
ğı bakımından Millî Savunma, îçişleri ve Ada
let Bakanlıkları ile ilgilidir. Bu ilgi adı geçen 
bakanlıkların jandarmaya çeşitli vazifeler ve
rilmesine ve sorumluluklarının artmasına im
kân hazırlamaktadır. Teşkilâtın personel, tesis. 
motorlu taşıt araçları ihtiyaçları çoktur. Mev
cutlar kullanılmaz ve istifade edilmez hale gel
mektedir. Buna rağmen üç bakanlığın bağlılı
ğını iddia ve mevzuatımızın da tescil eylediği 
Jandarma Genel Komutanlığı ve kurumlarının 
ihtiyaçlarının ve isteklerinin temini gayretlerin
de, hiçbir bakanlığın tatmin edici yardım ve 
alâkayı göstermedikleri de bir hakikattir. Jan

darma Genel Komutanlığının .10 yıllık araç ik
mal plânları hazırlandığı halde "19(v4 yılı bütçe
sinde bunları temin edecek ödenek konulmamış
tır. îçişleri Bakanlığının ve diğer ilgili bakan
lıkların, Devlet Plânlama Teşkilâtının, lüzumlu 
ödeneği bütçeden çıkardığını ifade etmelerine, 
hayret etmemek mümkün değildir. 

Jandarmanın muhabere şebekesini modern 
hale getirmek bir yana, kullanılabilir duruma 
getirme gayretleri hızlandırılmalıdır. Jandarma 
karakolları mevdu vazifeleri ifa edebilecek or
tama kavuşturulmalıdır. 

Jandarmaya ayrılacak eratın ilkokul mezu
nu olmaları sağlanmalı, özel eğitimlere önem ve
rilerek vazifelerini yapabilecek ehliyete kavuş
turulmalıdır. 

Faydası/lığı, daha doğrusu zararlı olduğu 
geçmiş hâdisatla anlaşılan uzatmalı onbaşı mü
essesesi süratle tasfiye edilmeli ancak müktesep 
hakları korunmalıdır. 

Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtının 
maddi ve mânevi sahada inkişafını temin edecek 
ve SilâJılı Kuvvetlerin diğer mensupları gibi, 
şeref ve haysiyetlerine yakışır terfihleri ve ma
aşlarının yükseltilmesi imkânları aranmalı ve 
bulunmalıdır. Menşeleri ve tabi oldukları sta
tünün beraberlik arz ettiği insanların, üç ba
kanlıkla ilgili olması talihsizliğini giderici ted
birler, süratle alınmalıdır. 

Subay noksanlığını giderebilmek için Harb 
Okuluna yeteri kadar- öğrenci alınmalı, jandar
ma subay ve astsubaylarına tahsis edilen loj
manların sayısı artırılmalıdır. 

Taşra teşkilâtının iskân edildiği Hazineye 
ait binaların tamirleri yapılmalı ve kullamljr 
hale getirilmelidir. 

Seyyar jandarma birliklerinin vazife ve bağ
lılıklarının 6815 sayılı Kanunun lüzumlu gör
düğü tüzük teze!den tanzim olunarak tatbikat
taki görev ve yetki anlaşmazlıkları giderilmeli
dir. 

Jandarma bölge komutanlıkları ve jandarma 
müfettişlikleri geçmiş tecrübelerden de ders 
alınarak hizmetlerinin semereli olmasını temin 
edecek şekilde düzenlenmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Jandarmanın askerî, adlî ve önleyici zabıta 

görevlerinin çeşitli ve çokluğunu arz etmiştim. 
Takat dışı gayretlere rağmen ifası mümkün ol-
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mıyan bu hizmetlere 7201 sayılı kanunla tebligat 
yapma vazifesinin de katılmış olması ve mevcut 
nizamnameye göre bu vazifenin ancak tehirin
de mazarrat elan hallere ve yolluğu peşin 
ödenmek suretiyle ve İdare Âmirlerinin emri ile 
yapılması icabettiği halde, bu lâzimelere riayet 
edilmeden yapılan tatbikatın, süratle düzeltil
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, yazılı nutku
nuz için muayyen olan müddet bitmiştir. Daha 
uzun mu? 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Biraz da
ha var. Müsaade buyurulursa ikmal edeyim. 

BAŞKAN — Komisyonun devamı hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenle-
ler... Kabul edilmiştir. Buyurun. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Teşek
kür ederim, arkadaşlar. 10 Temmuz 1961 den 
beri bâzı vilâyetlerimizde tatbikine başlanan ka
rakolları il ve ilçe merkezlerinde toplamak, baş
ka bir ifade ile «Toplu sistem» denemesinin mem
leketin tümüne şâmil bir sistem haline gelebilme 
imkânlarının bulunup bulunmadığı hususu ob
jektif bir görüş ve memleket realitelerine uygun
luk derecesi tesbit olunmalı ve kararlar bundan 
sonra verilmelidir. 

Asayiş karakollarının takviyesi ve hizmet gö
rebilecek imkânlara kavuşturulması sağlanmalı 
ve bilhassa yayla ve sınır ihtilâflarını da önleyi
ci zabıta tedbirlerinin, zamanında alınması temin 
olunmalıdır. 

Jandarmanın vatandaşlarla olan münasebet
lerinde, kanun dışı muamele ve tasarruflara mey
dan verilmiyecek tedbirler alınmalıdır. Vatan
daşların karakollara gitme korku ve endişesini 
izale edecek bir zihniyet ve tatbikatının hâkim 
olacağı günlerin gelip geçtiği hakikati unutul
mamalıdır. 

Jandarmadan olan şikâyetlerin resmî rakam
ları ile hakikat arasındaki münasebet, ilgililerce 
âmme vicdanında makesini bulan hükümlere 
uygun bir ciddiyetle ele alınmalı ve gayrikanu-
ni hallere mutlaka bir son verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yıllardan beri üzerinde en çok durulan mev

zulardan biri de (Zabıtanın tevhidi) konusudur. 
Gelmiş geçmiş hükümetlerde fikir birliğine varı
lan bu konuda, maalesef bugüne kadar, tatbika
ta intikâl eden bir netice alınamamıştır. 
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Malî portesi bir hayli kabarık olan bu düşün

cenin bir plâna bağlanmak, memleketin hususi
yetlerine ve önem derecelerine göre yıllık bütçe 
imkânlarına göre tatbikatına girişilmesini temen
ni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümet programında «vatandaş huzuru için 

şart olan emniyet ve asayişin tam olarak yerleş
mesini sağlamak üzere bilgi ve teknik araçlarla 
donatılmış zabıta personeli yetiştirilmesine önem 
verilecek ve demokratik düzen ve yeni sosyal 
oluşların iste illerine uygun olarak Biati'da başarılı 
örnekleri bulunan Toplum zabıtası konusu da. 
ele alınacaktır.» deni'lımekttedir. Batı'd'a başarılı 
olan teşkilât ve müesseselerin bizdeki tatbikatı
nın ne hale geldiği tecrübelerle sabit olmasına 
rağmen, toplum zabıtasının demokratik nizamın 
esprilerine uygun hareket etme alışkanlığına ka
vuşturulması temennisiyle, teşkilinin yerinde 
olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Ancak Hükümet programında ifadesini bulan 
l toplum zabıtasının teşkilini sağlıyacak bir ku

ruşluk ödenek bile 1964 yılı bütçesine konulma
mıştır. 

Sözle,' vaitlerle vatandaşa hizmet etmenin 
mümkün olmadığını, gerekli ödenek temin olun
madan Hükümet programına giren toplum za
bıtasının, ek ödenek temini ile teşkiline gidilme
sini temenni ederiz. 

! Çok muhterem arkadaşlarını, 
I Anayasanın 114 ncü maddesi : «İdarenin ey

lem ve işlemlerinin hiçbir halde yargı mercileri
nin denetimi dışında bırakılamıyacağını» âmir
dir. 

Ayrıca Anayasanın 7 nci maddesi; yargı yet
kisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkeme
lerce kullanılacağını tesbit eylemiş bulunmakta
dır. 

Adlî kazayı bir yana bırakarak, bir nebze, 
idari kaza organları üzerinde durmak istiyo
ruz. 

İdari yüksek bir mahkeme olan Dam .tayın 
kuruluş vazife ve yetkilerinin ne olduğu Ana
yasanın 140 ncı maddesinde ifade edildiği gibi, 
mahsus kanunu ile de bu espiriye uygun bir 
düzene kavuşturulmaktadır. 

İdari kaza vazifesi gören il ve ilce idare ku
rulları ise İm espriden tamamen mahrum bu-
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Ummaktadır. Bu kurulların idari, kazai ve is-
tişari mahiyette olan fonksiyonlarından kazai 
fonksiyonunu Anayasanın tesbit eylediği esas
lar dâhilinde ifa edebilecek 'kuruluş, işleyiş, 
yargılama usulleri, mensuplarının nitelikleri hak 
ve ödevleri ile yetkilerinin tesbiti veya ibu ku
rumların vazifelerini ifa edecek yeni müessese
lerin 'kurulması bir zarurettir. Bu hususlar sağ
lanmadıkça Anayasanın, idarenin bütün eylem 
ve işlemlerinin yargı denetimi dışında bırakı
lamayacağı âmir hükmün yerine getirilebileceği 
iddia olunamaz. Memurin Muhakemat Kanunu 
ile ıbu kuruluşlar arasında büyük bir .münase
bet olduğu izahtan varestedir. Bakanlığın kısa 
zamanda bu önemli konuyu tahakkuk ettirme
sini bilhassa temenni ederiz. 

Muhterem 'milletvekilleri; 

içişleri Bakanlığının içinde bulunduğu si
yasi, hukukî ve malî ortamı böylece tesbit et
tikten sonra mevdu vazifelerin - tetkikinize su
nulan bütçe ile - arzu edilen önemde ele alına
bileceğine ve neticelerinin vatandaş çoğunluğu
nu tatmin edebileceğine inanmak mümkün de
ğildir. 

Partizan idare bütün şiddetiyle devam et
mektedir. Teminattan mahrum vali ve kayma
kamların, Hükümetin temsilcisi ve her Ibakanm 
ayrı ayrı idari ve siyasi yürütme vasıtaları ol
maları ve mevzuatın bu üslûp ve zihniyetle ha
zırlanmış olması, bu duruma sözde hukukî bir 
mahiyet vermektedir. Tâyin ve nakiller bu gö
rüş içinde yapılmakta ve bakanların emir ve 
direktiflerini ve siyasi görüşlerine uygun dav
ranırlara girebilecek kimseler çok zaman vali
liklere tâyin olunmaktadır. 

1961 Genel Seçimlerinde muhtelif partiler
den aday olarak iştirak eden ve seçimi kazana
mamış valilerden sadece, C. H. Partisi aday 
o1 anlar tekrar valiliğe tâyin olumuşlardır. Eşit
lik prensibinin bakanlık ve Balkanlar Kurulun
ca ihlâl edildiği 'bir ortamda, vilâyet ve kaza 
genel idaresinden sorumlu olanların hangi zih
niyet içinde hareket etmek mecburiyetinde kal
dığını tahmin etmek güç, değildir. 

Mahallî seçimlerden önce, belediye hudutla
rında yapılan değişikliklerle, çok beldelerde 
iktidar partisinin seçimi kazanması temin edil
miştir. 

Yayla ve sınır ihtilâflarının hallinde, hak 
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duygularına arzu edilen önem ve ciddiyetle yer 
verildiğini sanmak mümkün değildir. 

İdari kademeler arasında, politik gaye ve 
maksatlarla yapılan na'kil ve tâyinlerin haddi 
hesabı yoktur. 

Emniyet ve asayiş huzur verici olmaktan ' 
uzaktır. Vatandaşın mal ve can emniyeti sağla
namamıştır. Siyasi partiler tahrip ve tecavüze 
mâruz kalmışlar suçluları -aranıp bulunmamıştır. 
Muhalefet yıllarında partilere yapılan tecavüz
leri takbih edenler, iktidarlarında bunun tat-
oikçisi ve müsamahacısı olmuşlardır. 

Gizli cemiyetler; vatandaşları, siyasi parti
leri, siyaset adamlarını ve matbuat mensupla
rını tehdidedici faaliyetlerini artırmışlardır. Bun
ların tesbit ve suçlularının yakalanmamış ol
ması İçişleri Bakanlığının içinde bulunduğu ha
zin durumu ve zihniyeti ifade eden en sarih 
vesikalardır. 

Aşırı sağ ve sol cereyanlarla mücadelenin 
yeter derecede olmadığı bir hakikattir. Sol ce
reyanların gizli veya açık, memleketin istikba
lini tehlikeye düşürecek kesafete ulaştığını 
ifade edenlerin sayıları gittikçe çoğalmaktadır. 

Büyük şehirlerde ve Doğuda mal ve can em
niyeti, endişe edilecek seviyeye yükselmiştir. 
Eşkıyaların yeni yeni suçlar işlemesine mâni 
olacak, katî net i celi tedbirler müşahede akma
ma maktadır. 

.Kaçakçılık alayları günilük normal hâdiseler 
arasına girmiştir. Güney hududumuzda alman 
zecrî tedibM.er.in semereli olmadığı anlaşılmıştır. 
İktisadi ve malî tedbirlerle önlenmesi mümkün 
kaçakçılık hâdiselerinim, vatandaşları türlü bas
kılar altında 'bulundurmak suretiyle önlenece
ğini zannetmek büyük hatadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İçişleri Bakanlığı, mevcut mevzuatı, demok

ratik idarenin, Anayasanın, ru'h ve maksadına 
uygun bir hale getirmek gayretlerine girilece
ğine, siyasi partiler kanun tasarısında oMuğu 
gibi; demokratik hayatın vazgeçilmez unsur
ları olarak kabul edilen siyasi partileri, baskı 
altında bulundurmak, inisiyatifi elden bırakma
mak gibi hâlâ eski alışkanlık ve zihniyetten 
kurtulmadığının tezahürlerini göstermiş bulun
maktadır. 

Demokratik nizamın, temel hak ve hürriyet
lerin, normal tedbir ve cari usullerle temin 
olunamadığı, emniyet altına alınamadığı bir 
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vakıadır . Sıkıyönetimin î) aydan beri devanı 
etmesi ve ne kadar da'lıa devanı edeceğinin bi
l inmemesi; 'Hükümetin ve İçişleri Hakanlığının, 
huzur ve sükûnu fevkalâde tedbirlerle devam 
ei t i rmek niyet ve isteklerinin tescilinden iba
rettir . 

Toplum düzeninin nerede ve ne zaman kim
ler ta raf ından bozulabilci'eği, objektif metodlar-
la ve geçmiş hâdiselerden de dersler alınara'k 
tes'bit olunmalı ve gerekli 'müessir tedbir ler 
zamanında, alınmalıdır . 

İçişleri Hakanlığı bugünkü haliyle Anayasa
mızın öngördüğü temel hale ve hi irr iytelcrin 
korunmasını , toplum huzurunu sağbyacak teşki
lâtı imkân ve zihniyetten mahrumdur . 

Mâruz sebeplierle Meclis (Trupumuzun içiş
leri Hakanlığı Hüteesine kırmızı oy vereceğini 

arz eder, Yüksek Heyetinizi Adalet Part isi Mec
lis (»rupıı adına hürmet le selâmlarını. (Soldan 
alkışlar .) 

HALKAN — İçişleri Hakanlığı, Hm niyet (İe-
nel Müdür lüğü ve J a n d a r m a (ienel Komutan
lığı Hütçesiniu tümü üzerinde söz sırası, Millet 
Par t i s i ( î rupu adına Sayın Ahmet Bi lgin ' indir . 

M. l\ ( İ R İ T U ADİNA A H M E T B İ M İ Î N 
(Kırşehir) — Muht( ırcm arkadaşlar; 

Müzakere* mevzuumuz bulunan içişleri Ba
kanlığı 19(14 yılı bütçesi hakkındaki Millet Par
tisi Meclis Orupu adına görüş ve kanaatlerimizi 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Oümlenizi hürmetle selâmlarını. 

İçişleri Bakanlığının milletimizin idaresinde 
ve kalkınmasında ifasına mecbur olduğu hizmet
ler çok büyük ve çok mühimdir. Bu vazife ve 
hizmetlerin ifasında vekâlet mensuplarından 
beklemekte olduğumuz en büyük hizmet bü tün 
muamele ve işlerinde her tü r lü tesirden uzak ve 
tarafsız bir idarenin tesisine imkân verecek bir 
çalışma sarahat i olmalıdır. 

Şurasını peşinen arz edelim ki senelerden 
beri özlemekte olduğumuz bu tarafsız idareye 
henüz kavuşmuş değiliz. Bu husustaki en büyük 
şikâyetlerin idare âmirlerinden gelmekte olduğu
nu da ifadeye mecburuz. Bu hal 27 Mayıs in
kı lâbından Önceki zihniyetin az da olsa halen de
vam etmekte1 olduğunu göstermektedir. 

Halbuki inkılâptan önce muhafclct partile
ri olarak Cumhuriyet Halk Partisiyle müşterek 
olarak en büyük şikâyetimiz idare âmirlerinin 

tarafsız olmamaları ve kanunlar ı vatandaşlara 
seyyanen tatbik etmemeleri yönünden idi. 

O devrede iktidara mensup milletvekilleri 
yurt içinde kayıtsız şartsız seyahat ederlerken 
muhalif parti milletvekillerinin seyahatleri mu
hakkak zabıtanın refakat ve nezareti alt ında ce
reyan ederdi. Muhalefet milletvekillerinin bir 
lokantada beş kişiden fazla bir toplulukla ye
mek yemeleri II arabadan fazla olarak bir şelıire 
girmeleri Toplantı ve (iösferi Yürüyüşü Kanu
nuna, aykırı sayılır ve vatandaşlarla el sıkışma
ları bile cürüm addedilirdi. 

Bu mâruzâtımızla halen aynı durumun de
vam etmekte olduğunu iddia edecek değiliz. Yal
nız o devrede bu işleri yürüten idare âmirle
rinden çoğunun hal (m iş başında bulunmaları 
hasebiyle eski i t iyat lardan tamamiyle feragat 
etmiş oldukları da. iddia edilemez. İşte bu se
bepledir ki yov yor farklı ve taraflı "muamelele
rin devam etmekte olduğuna dair 'haber almak
ta olduğumuzu esefle kaydetmek isteriz. 

Muhle rem arkadaş] ar ; 

Bu mâruzâtımızla şu noktaya dikkat nazarla
rınızı çekmek istenim ki idare cihazının tarafsız
lığını temin etmek muhalif ve muvafık hepimize1 

düşen en büyük bir vazifedir. Türk Milleti ola
rak "vatandaş olarak bu aziz vatanda, huzur ve 
sfıkün içinde1 yaşamak istiyor isek tarafsız bir 
idareye sahibolmak mecburiyetindik olduğumuzu 
unutmamamız lâzımgvlir. Hele demokrasi ni
zamının icabı her zaman değişmesi mukadder 
olan iktidarların zihniyet, mizaç ve havasına 
göre yelken açmayı itiyat e'tnıiş olan idarecilerin 
nasp ve tayinler indeki tu tu lan sakîm yol lara ve 
bundan fayda uman zihniyete işaret etmeden 
geçemiyeceğiz. 

Bu ciheti burada bıraktıktan sonra mülki 
teşkilâtımızın d u r u m u hakkındaki görüş ve dü
şüncelerimizi arza geçiyoruz: 

Muhterem arkadaşlar ; 
Mülki teşkilâtımızın bir reforma muhtaç.o'b 

duğıı senelerden beri alakadarlarca ifade edilir-
' se de bir tür lü tahakkuk yeti una giremez. Mov 

sualimize de Dahiliye' Vekâleti bu konu üzerin
de çalışmaların devam etmekte olduğunu ve pek 
yakında bir tasarının Meclise sevk edileceğini 
ifade ederler. Seneler gee;eu- vekiller değişir 
müsteşar ve umum müdür ler gelir g-eçer lâkin 
hazırlanmakta olduğunu işittiğimiz bu teşkilâtı 
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mülkiye tasamı bir türlü vekâletinden yıkıp 
Meclise kadar gelemez. Bu çalışmaların tek ga
yesi şüphesiz Devlet hizmetinin vatandaşın aya
ğına kolaylıkla götürülebilmesi olduğuna şüphe 
yoktur. Madem ki vekfılet bu işi toptan halletme
ye matuf reform kanunlarını senelerden beri 
ikmal edememekte olduğuna göre bari vatan
daşların isteklerini nazarı itibara alarak fek ve 
ilhak talebeden 17 - 18 ilçenin muamelelerini 
reform kanununa intizar etmeden acilen int a çel
mek yoluna gitmelerini tavsiyeye şayan bulmak
tayız. Bu ilçelerin dosyaları senelerden beri 
Vekâletin raflarında nisyane terk edilmiş oldu
ğu halde Sayın Vekâlet yeni ilçeler teşkil etmek
te ve roferm kanununu beklememekte olduğunu 
arz etmek isteriz. 

M uhterem arka d aşl ar; 
IBu vesile ile devri sabıkın gadrine ve baskı

larına uğramış demokratik nizamın tesisi yolun
da vil ay etlikten, kazalığa kazalıkta vilâyetliğe 
tenzil ve terfileıie siyasi baskıların her çeşidine 
göğüs germiş ve bu uğurda kol ve kanatları kı
rılmış seçim bölgesi olan Kırşehir Vilâyetinin 
27 Mayıs İnkılâbından sonra umduğu maddi ve 
mânevi haklarını alamamış olduğuna işaret et
mek isterim. Seçim bölgem namına Dahiliye 
Vekâletinden en büyük dileğim bu hakların bir 
an evvel öncelikle yerine getirilmesidir. Sayın 
Bakanın bu mâruzâtımıza vereceği müspet ce
vaba intizarda olduğumuzu arz ederim. 

Anayasamızın 115 nci maddesi Türkiye, 
merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya du
rumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin 
gereklerine göre illere; iller de 5442 sayılı Tl 
İdare Kanunu hükümlerine göre ilçelere, ilçeler 
re bucaklara ayrılmıştır. 

. İdari taksimatımızın ilk ünitesi olan bucak
lar yine İl İdare Kanununun 41 nci maddesine 
göre şöyle teşekkül eder. (Bucak coğrafya, eko
nomi, güvenlik ve mahallî hizmetler bakımla
rından aralarında münasebet bulunan kasaba ve 
köylerden meydana gelen bir idare bölümdür) 
denilmektedir. 

İl İdaresi Kanununun bu tarifine nazaran 
idari teşkilâtımızın ve clolayısiyle Dahiliye Ve
kâleti kadem elerinin temeltaşı köylerdir. Ha
len Köy Bakanlığı namiyle yeni bir teşekkül 
karşısında bulunmaktayız. Bu Bakanlığın fonksi
yonunun ne olacağı henüz malûm olmamakla 
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beraber köylerin idari ve iktisadi bakımından 
tecili/atlanması hususları Dahiliye Vekâletin
den alınıp yeni Köy Bakanlığı uhdesine verile
cek ise Dahiliye Vekâletinin dununu ne olacak 
sualine cevap vermek cidden güç olacaktır. 
Sonra idari bakımından Türk vatandaşlarını 
köylü ve şehirli diye iki katagoriye ayırmanın 
doğuracağı mahzurları da şimdiden hesaba kat
mak zorunda olduğumuza işaret etmek isteriz. 

Şayet Köy Bakanlığı köylerin idare işlerine 
karışmayıp yalnız muhtelif vekâletlere ait köy 
hizmetlerinin koordine bir şekilde yürümesini 
teminine matuf bir fonksiyona sahibolacak ise 
buna Vekâlet demedense her hangi Vekâlete bağ
lı bir umum müdürlük ihdası maksada daha el
verişli olurdu zannmdayız. Bu hususa bu kadar
la işaretle iktifa ettikten sonra bucaklarımızın 
hali hazır durumuna atfı nazar edelim. 

Birçok bucaklarımızın başında bir bucak mü
dürü ve bir jandarma karakol kumandanından 
ibaret bir kadroya malik bulunmaktadır. 

Dahiliye Vekâletinin temel taşı olduğunu ifa
de ettiğimiz bu idari ünitenin cidden temel ta
şı ol mı ya lâyık bir hale getirilmesini görmek is
teriz. İl İdaresi Kanununun 42 nci maddesine 
göre (bucak müdürü bucakta en büyük Hükü
met memuru ve Hükümetin temsilcisidir.) Da
hiliye Vekâletinden soruyorum. Kaç bucak mü
dürümüz bu vasıfları bihakkin yerine getirebi
lecek niteliğe sahiptir. Buna müspet cevap ver
mek çok güç. ve belki mümkün değildir Bu iti
barla temennimiz o dur ki bucak müdürlerini 
jandarmaya varsa nüfusa veya kaymakamlığa 
evrak havai çediğinden kurtaracak bir fonksiyon 
ve seviyeye getirmek mecburiyetindeyiz. Aksi 
halde bucak teşkilâtının haliyle muhafazasında 
bir fayda görememekteyiz. 

Bu meselenin daha verimli hal çaresini de ar
za çalışacağım. Bütün kaymakamlıklara vesait 
temin ve tahsis edilmekte olduğuna göre kayma
kamların maiyetine Siyasal Bilgiler veya Hukuk 
Fakültesi mezunlarından nahiye işlerini tedvire 
memur muavinler tâyin edilirse nahiyelerimizin 
idaresi daha ehliyetli ellere geçmiş olur ve hem 
de kaymakamların nezareti altında staj görecek 
ve yetişecek bu muavinlerin ehliyet kazanmala
rına vesile olmuş oluruz. Kaymakamlıklara tâ
yin edilecek olan münhallere tâyin edilecek olan 
bu muavinlerin münhallerin doldurulmasında 
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ileride §ok büyük hizmetleri olacağı aşikârdır. 
Bu itibarla bu yönleri daha yetkili bir şekilde 
tetkik ve tesbit edecek olan Dahiliye Vekâleti-
nin daha verimli bir hal çareleri bulabileceği ka
nısındayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gayriadil olduğuna inandığımız Memurin 

Muhakemat Kanununun ilgası veya düzeltilmesi 
hususunda Vekâletin görüşünü öğrenmek isteriz. 
Eski idare tarzımızın temsilcisi olarak mevzuatı
mız arasında hâlâ yer almakta olan bu kanunun 
ortadan kaldırılmasında zaruret olduğuna ina
nıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar : 

Emniyet Teşkilâtımızın vatandaşlar tarafın
dan sevilebilir ve verimli bir hale getirilmesinin 
zarureti aşikârdır. Polis vatandaş nazarında bir 
koruyucu ve kanunların tatbikcisi vaziyetine ve 
kanunların yürütülmesine elverişli bir şekilde 
bilgilerle teçhiz edilmesi hususundaki çalışmala
rın devam etmesini temenniye şayan buluyoruz. 
Polis karakollarımız her dertlinin her mağdurun 
ürkmeden çekinmeden müracaatgâhı olmalıdır. 
Herkes karakollarda hüsnü muamele göreceğine 
inanarak seve seve gidebilmelidir, ttiraf etmek 
lâzımdır ki karakollarımız henüz bu vasıflardan 
uzak bulunmaktadır. Polis bulunduğu muhitin 
asayiş, ahlâk, huzur ve sükunetiyle görevli ol
dukları gibi kendi muhitlerinde oturanların 
kimler olduklarım vazifelerini ve kimlerin hangi 
anartmanın hangi dairesinde oturduğunu bilme
ye ve kaydetmeye çalışması bugün bir zaruret 
halini almış bulunmaktadır. 

Halen karakollarımız nıuhitlerindeki bütün 
vatandaşların isim ve adreslerini bilmeleri şöy
le dursun mahallerinde oturan yüksek memur 
ve hattâ milletvekillerinin kimler olduğunu asla 
bilmezler. 

Trafik zabıtasına gelince; yalnız şehirlerde 
ifai vazife eden bu zabıtanın kifayetli olmadıkı
nı arz etmek isteriz. Trafik kazalarını önlivebil-
mek amaciyle şehirlerarası nakliyatın sıkı bir 
Aontrola tabi tutulması lâzım ve zaruri bir hal 
almıştır. Bu itibarla şehirlerarası nakli vatı 
daimî ve sıkı 'bir kontrole tabi tutacak şehir
lerarası bir trafik zabıtası ihdasına şiddetle lü
zum olduğu alâkalılara duyurmayı faydalı gö-
rüyorua?. 
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Muhterem, arkadaşlar; 
Jandarmayn yalnuz vatani hizmetlerin ifası

na vesile olan hir askerlik kolundan, ibaret ola
rak devam et t inmenin kifayetli olmadığı aşi
kâr .bir hakikattir. Bu durumu ıslah ederek 
jandarma/ hizmetlerini ciddî ve devamlı bir 
meslek ıh a lin e ifrağ etmek yoluna girmenin za
manlı geldiğime işaret etmek; isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bekçileri ve hu işte istihdam edilen vatan-

daşları hir .zahit ve raıb't altıma alarak özel bir 
•meslek kalime getirmek ve icabeden halklarınım 
ikanmıııi teminat altına alınımaısmı sağlaımak za
manı gelmiş bulunmaktadır. Bekçilerin kara
kollarda -zabıtta emiriberliğinden kurtanlmrası-
mım teminine bilhassa dikkat edilmesine işaret 
etmek isterim. Hele 'bekçi ücretlerinim gelişi
güzel ovs'kil usule göre tarh ve cibayet edilmesi 
malî mevzuatımızla gayrikabili telif 'bir 'key
fiyettir. 

Ânıme hizmetleri i iç im yapılacak tahsilatım 
veznelere intikali ve sarfiyatim da yine vezne
lerden yapılması Muıvazemei Umumiye Kamu
nunum âmiı- hükümlerin d emdir. Bu itibarla 
tahsilat ve sarfiyatın kanuni şekle ifrağını 
arz ve rica ederiz. 

IMuht e rem arka d aşlar; 
Turizm alanımda Dahiliye Vekâletime düşen . 

mühim: vazifeler olduğuna, işaret etmek iste
riz. Yurdumuza ıgelecek turistlerin evvelâ asa
yişe dikkat edecekleri, şehirlerde ve yollarda 
can ve >mal emniyetinim sağlammasını arıyacak-
ları aşikâr olduğumdan 'bu hususlarda daha 
çok dikkat sarf edilmesini temenni ederek söz
lerime som veririm. Saygılarımızla. 

Hepimizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet Par

tisi Grnpu adına Sayın Mehmet Altmsoy, Yok. 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupıı adına Alâed-
din Eriş, (Geliyor efendim, sesi.) Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupıı adına Sayın Şevket Asbuzoğ-
lu. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET AS-
BUZOGLU (Eskişehir) — Sayın Başkan, Sayın 
milletvekilleri, 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz 1964 yılı
na ait İçişleri Bakanlığı bütçesi dolayısiyle C. H. 
P. Meclis Grupu adına, bu Bakanlığın hizmetle
rinde gördüğümüz eksiklikleri ve bu eksi.klikle-

— 488 
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rin de en iyi bir şekilde ifası için yapılması lâ
zım gelen ıslahatı arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Geçen yıl bütçe müzakereleri sırasında üçlü 
Karma Hükümette mesuliyetini bir üyemizin de
ruhte ettiği bu Bakanlığın, ciddî bir reforma 
muhtaç bulunduğunu, kendisine sağlanan imkân
lar dâhilinde ıslahata kavuşmasını ve bu yönden 
bir an evvel çalışmalara başlamalarını temenni et
tiğimiz halde, üzüntü ile ifade etmek isteriz ki, 
geçen bir yıl zarfında bir gelişme kaydedememiş 
bulunmaktadır. 

Hemen ilâve edelim ki; bu üzüntümüzü tev-
lideden sebeplerin başında; geçmiş Hükümetler 
ve onun alâkalı mesul üyesinin ihmal veya ka
yıtsızlığından ziyade, 1961 seçimi erini müteakip 
geçirdiğimiz çeşitli ve rejime müteveccih hâdise
lerin de büyük ölçüde tesirleri olduğunu belirt
mek isteriz. 

Bugün ekseriyetini C. H. P. ııin teşkil eyle
diği Karma Hükümetten; yılların ihmale uğrattı
ğı çeşitli baskılar ve hâdiseler karşısında zedelen
miş ve itibarını kaybeder bir hale düşürülmüş 
olan bu Bakanlık ve ona bağlı kollarının", muhtaç 
bulunduğu ıslahata kavuşturulmalarını bütün kal
bimizle temenni etmekteyiz. 

Tarihî tekâmülü itibariyle bütün milletlerin 
hayatında varlığını bizatihi Hükümetin kendisi 
olarak tanıtıp, millî tarihimizde de bu adla anılan 
bu Bakanlığın gelişmesi üzerinde gerek 27 Ma
yıs ihtilâlini müteakip, gerek 1961 seçimleri ilse 
iş başına gelen Hükümetlerin programlarında vti 
Yüce Meclis müzakerelerinde muhterem millet
vekillerince de yakın alâka gören bu Bakanlık 
ve kollarının bir an evvel beklenilen nitelikte kuv
vetler olarak iş başında bulunmalarını, iktisaden 
geri kalmış bir millet olarak medeni milletler 
seviyesine erişmenin, aynı zamanda rejimin be
kasını temin bakımından da öngörmekteyiz. 

Bu amaçladır ki, bu Bakanlık ve kollarını ob
jektif ve samimî bir tahlile tabi tutarak görüşle
rimizi arz etmeye çalışacağız. 

Muhterem miletvekilleri. 
Bu Bakanlıkla ilgili meseleler Meclis içi ve dı

şı ne kadar çok münakaşa edilirse edilsin bütün 
partilerin ittifak halinde olduğu tek nokta; bu 
vatan sathında demokratik rejimin bütün mües
seseleriyle yerleştiğini ve yaşatıldığını görmek an
cak bu bakanlığın her türlü müdahaleden âri va
zifesini tam olarak yapması ile kaimdir. Rejim 
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yönünden durum böyle olduğu gibi, millet olarak 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz, mal, can ve 
namus emniyetinin sağlanması da bu Bakanlığın 
vazifeyi asliyesindendir. Ayrıca; şu plânlı dev
rede kalkınmamızı temin hususunda diğer Bakan
lıklar hizmetlerini tam mânasiyle hissettirebilmek 
için bu idarenin en küçük ünitelerinden itibaren 
bütün organlarının müzaheretine ve çok kere di
rek olarak vazife vermelerine muhtaç bulunmak
tadırlar. 

işte bu sebepledir ki, daha konu^maımın 
başında türlü sebep ve saikle zedelenmiş «ol
duğunu belirttiğimiz bu bakanlığın, mânevi 
şahsiyetine ve onun muhterem mensuplarına 
reva görülen sakîm zihniyetin içişleri tarihin
de sadece acı bir (hâtıra olarak ytr 'almasını ve 
bir daha tekerrür etmemesini bütün kalbimizle 
temenni etmekteyiz. 

Zaman zaman şikâyette bulundu ğuınıuz idaı-
rede güler yüz ve meslekî ahlâkın bir an evvel 
teessüsünü istiyorsak, idareyi elinde bulundu
ranların şu veya bu sebeple' hasis emellere âlet 
edilmemesine dikkat olunması en büyük arzu
muzdur. 

'Sayın mi İle t vekilleri; 
Genel olarak .görüşümüzü kısaca izaha ça

lıştığımız içişleri Bakanlığınım 19'64 yılı Bütçe
sine şöyle bir göz attığımızda; haddizatında 
bir yatırım müessesesi olmıyaiL ve daha ziya
de hizmet bakanlığı olan bu bakanlığın: (hiz-
'metlerini daha rahatlıkla görebilmesini temin 
için 1963 yılı Bütçesine nazaran hiçbir 'artış 
kaydetmediğini görürüz. Her ne kadar 10ı63~ 
yılına naızaran 8 'milyon küsur lira bir artış 
var gibi görünür ise de bunların Yüce (Meclisi
mizce kabul olunan personel maaşlarındaki ka
nuni artış ve temsil ödeneği karşılığı olduğu 
derhal anlaşılır. Bu münasebetle geçen yıl içe
risinde bakanlığın muhterem mensuplarının 
bir kısmını malî yönden refaha kavuşturacak 
olanı temsil ödeneği kanununun hazırlanıp ka-
ımnlaşmaismı temim eden bakanlığa grupumraız 
adına şükranlarımızı ifade "ederken, perso
nel adedi 7 binin üzerinde olan bu bakanlığın 
diğer memurlarının da terfilerin e imkân vere
cek kadrolarının ihdasında gayret sarf etmele
rini ve bu yüzden daha müsait buldukları mü
esseslere tecrübeli memurların kaymasına mey
dan vermemelerini temenni etmekteyiz. 
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Millilere m. millet vekil leri ; 
iliu bakanlığın faal oryanhıı mın 'başında 

valilik müessesesi gelir. (\ Tl. P 'Meclis (Iru-
pu olarak görüşümüz odur k i ; İller İvanunu 
ile kendis ine her türlü yetki ve k ülfeti e ı*in 
yüklet i ldiği 'bu makamı işgal enlen valilerin tâ
y in inde ; fevkalâde haller müstesna idareci l ik 
vasıflarını idarede hizıncf vermek suretiyle 
nefsinde cemetmiş bulunan lâyık elemanların 
nazara al mm aksını arzulamaktayız . 

Valilerin hemen yan ında ık ayın akandık mü
essesesi hizmetlerinin ehemmiyetini inkâr ka
bul etmez bir mahiyet te görmekleyiz. Geçen 
yıl 'kaymakamlar için 27tf sayılı Kanun gere
ğince tahsis olunan jeep bedeli gtupunıuzca az 
gör u lurken bunun bu yıl sıfıra irca edildiğini 
buna; mukabil bakanl ık 'binasına bir kal ila
vesi için 1 milyon liranın konulmuş bulunmasını 
göı'inek. üzüntümüzü m uei bol muştur. Münhal-
leri ldiçüınscnmiyecek bir •'rakama baliğ olan 
kazalarınnzMi bir an evvel' kaymakani'a kavuş
t u m İmaısı iein: gerekli tedbirlerin alınmasını 
ifade etmeden geçemiyeceğiz. Bu meyauda bu
cak. müdür lük le r in in kifayetli ellere 'teslimini 
teinin ve mevcutlarının maddi ve mânevi yol
lardan iyi t e eh iz edilnıesini arzulamaktayız . 

Sayın, mil letvekil ler i ; 
Bu bakanl ığın yegâne yatır ım kollarını teş

kil eden özel idare ve belediye 'hizmetlerini 
yönelten heyetler le muhta r ve İht iyar heyetle
r in in; fevkalâde hal dolayısiyle nihayet veri
len vazifelerine 17 İKasını 19f>> seçimleri ile 
kavuşmuş bulun masından duyduğumuz •mem
nuniyeti '(•. 11. 1\ Meclis Grupu adına Hükü
mete şükranlar ımızı belir tmek suretiyle ifade 
•etmek isterini. 'Bu arada- gerek idar i mevzuatı
nın bugünün icaplarına cevap veremiyecek ve 
gerekse mal î kaynak la r ı itibariyle1 pek kısır-
laşmış ve hizmet sahalar ın ın genişliği dolayı
siyle çok 'müşkül du ruma düşmüş bulunan be
lediyelerimize ait hazı r ]anmakta olduğunu öğ
rendiğimiz iBelediye 'Gelirleri Kanunu ile bele
diye uıev^ualının ve biHıassa belediye borçla-
.rıuıu. konsol idasyouuna ait kanun la mı • bir- an 
e:vvcl Meclise .sevkı- ile belediyelerin İçerisine 
•düşürülmüş olduğu keşmekeşten ku r l a rdmas ı -
nı ienK'iıni etmekleyiz. 

Hemen hemen aynı du rumda bulunan ve ıına-
halli hİYdiıellerin Jİfas4,ndia büyiik- ehciBHilyıet* at-
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feniğimiz Özel idarelerim idari muhtariyetleji'i 
yanında mali 11111 htarıiyetine ikavuşınaılarını .te
min için hazırlanmakta olduğunu öğrendiğimiz 
tevzin kamunu ile Mıntâk Vergisi Ivan ununun 
bir atı önce Meclise şevkiyle kanunlaşınuusını sağ
lamalarını a rzulaım aktayız. 

Bu kanunlıaırın yürür lüğe girımeslyledir ki, 
bugün mali yönden çok eski usullerle idare olu-
nagetınekte ve çok defa keyfî İliğe yol açtığı için 
tü r lü hâdiselerin doğmasınla -sebebiyet veren ve 
biihaissa köy le rde tatbik Olunanı, sallıma usu
lünün ortadan kallkacağına, köy maliyesinin. 
teessüsü ile köye ai t t ü r l ü lihtıiyaçları;n ma
hallen giderileceğine ve köylerin kalkınmasın in 
daha da çabuk temin edilmiş ,b ulu nacağın a i ma ıl
ımaktayız. 

Yeniden teşkil olunan (Köy Bakanl ığından; 
köye aıit ete «ilinin vasi lâzımgelcn tü r lü ımevzu-
atııı biran önce gercekl eştirilin eslimi bu vesile ile 
t e 1nenn i .etmeden geçeımiiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar : 
Bu münasebette mülki taksimıata da kısaca 

temas etmek isteriz: Geçen yıl da bu kürsüden 
kesin olarak ifade ettiğimiz veçhile bugün Tür
kiye 'de; Vilâyet, Kaza, Bucak ve Köyleri, dünya 
'milletleri l i teratürlerinde yer almış ve bizde de 
idarenin kabul etmiş olduğu normlara göre de
ğil, türlü sebepler ve kısım en de Partizanı tasar
ruflarla bu ünitelerde esaslı tahr ibat yapıldığı 
bir hakikattir . İki .seneden .beri büyük Meclise 
bir atı önce şevkini arzuladığımız, memleketin 
.heyeti umumiyeslne şâmil bir idari taksimata ait 
.kanun .tasarısının İni '.memleketin gelişmesinde 
büyük faydalar sağlıyacağına, hele adlî nMikaım-
lar 1 işgal .eden hudut ihtilâfları dolayısiyle va
tandaş can ve mal (mvnlyeıtinin de teminat altı
na alınmış .bulunacağına inanmaktayız. 

Sayın Senatörler : 
Bütün ıbir -milletin sicilini vatandaşlarıu kim

liklerini vesikalıandınan ve beymeılımitel ahlâkı 
şahsiyeye ait- işi erimizi, tedvir 'eden Nüfus Ilım. 11 m 
Müdürlüğümüze lâyık olduğu mali imkânları 
bu yıl bütçesi ije de vcreınomİK olıitvayı üzünıtü 
İle görm'eikteyiz. . . 

Bu arada hemen kaydetmek isterim" ki, çok 
eskıi zamanlarda tedvin edilmiş olup yakın tari
he kadar meriyette bulunan ve günden güne 
gelişen dxvywvltmilel Timk^asıe beller- niuvac.eiiitts.imde 
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ihtiyaçlarımıza cevap veremiyen Vatandaşlık 
Kanununun yeniden hazırlanıp ikan unlasın asını 
temin eden hu hakanlığa ve onun alâkalı l\mum 
Müdürlüğüne şükranlarınıızı arz edenim. 

Yine hu bakanlığa bağlı olup İkinci Cihan 
Ftarbi ile ehemmiyeti ,hir kal daha 'idrak olunan 
Sivil Savunma Teşkilâtının ehemmiyeti bugün 
<b!r kat daha artmış buhınımakfadır. Zira; mü
him müesseselerin gelişmekte olduğu .bir kalkm-
ıiııa devrinde gerek hazarda ve gerekse «efenle 
dâ hilen ve haricen hu müesseselerin korunına-
sıııda mühim hizmetler vereceğine 'inandığımız 
bu Teşkilâta büyük ehemim iyet atfetmekte ve 
kendilerine hem mali ve hem de idari yönden 
lüzumlu alâkanın gösteri İlmesini beki Çimekteyiz. 

'Sayın Milletvekilleri : İçişleri Bakanlığına 
bağlı müstakil birer bütçe ile idare edilmekte 
olan .Jandarma Cemi Komutanlığı İle Emniyet 
(ienel Müdürlüğüne, 1964 yılı bütçesi ile sağla
nan imkânlara ve bu müesseselerin fonksiyonlu
larına da kısaca temas etmeye çalışacağım. Bu 
münasebetle tebarüz eftinmek isterim ki İçişleri 
Bakanlığına her iki kol da birci' yatırım mües
sesesi değil tamaıinen hizmet müesseseleridir. Bu 
vasıfları ile dir ki, diğer yatırını ıniiessostieriıvin 
verimli hale gelmelerinde ve hizmetlerinim ak
saksız yürütülmesinde büyük ehemmiyet taşır
lar. 

Nitekim Demokratik rejim ve hürr iyet niza
mı içinde kalkınmaya muhtaç bulunan milleti
mizin bu isteğinin yerine getirilmesini temin için 
çıkarılan tür lü kanunların ve bilhassa grev, lo
kavt toplu sözleşme, -toplantı gösteri yürüyüşle
ri hürriyeti gibi kanunlar la , büyük yangın, .su 
baskını ve zelzele gibi tabiî âfetler dolay ısı ile 
cemiyet nizamını bozucu hareketlerin biran ev
vel giderilmesini göz önüne alan 3 ncü Karma 

• Hüıküınciti'.n programında Toplumu Zabıtasını 
teşkil edeceğini beyan ötmesi memnuniyeti m izi 
muciboltluğu gibi, polis de rasyonel çalışımı sls-
1 (Millini tatbik etmeye çalıştığımız ve kısmen de 
•muvaffak olduğumuz bir usulün terkedilerek 
halen nteıiyette olup olmadığı dalıi münakaşalı 
olan çok eski bir' nizamnamenin bü tün ağırlığı 
ile tatbik mevkiine konulmaya çalışıldığını gaze
telerde görmek Hükümetin gelişen çalışma prog
ramı anlamı ile telif edememekteyiz. 

Demokratik rejim İle idare olunan ve sık sık 
teımas ettiğimiz milletlerin zabıta hiznıet teninde-
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ki çalışma sistemlerine her gün bir yeni adım 
atı iması ile dirki fera olarak hürriyetlerimizin 
devamlılığında ve b i r düzen içıinde cereyan et
mesini sağlıyacak olan bu teşkilâta lâyık okluğu 
önemi vermiş bulunuruz. 

ıBugün bâzı ınahafilleııde hâdiseler karşısın
da hâlâ ürkek davrandığı görülmekte ve iddia 
olunmakta ise, bunun belli başlı sebeplerinden 
bilisi, bir 27 Mayıs (incesinin kötü idaresinden 
tevellüdetiiniş .bulunuyorsa İkinci bir sebep do 
İblisin şahsiyetine ve aile hayatına lâyıkı veç
hile ehemmiyet vermemekte aramak lâzımdır. 

llıizımetlerinden bir an dahi (müstağni kalın-
mıyacak derecede unüİtim. olan bu teşkilâtla 1964 
yılı bütçesi ile neler sağlamış bulunduğumuz 
araştır ı l ırsa, i t i raf etmek lâzımdır ki bu bütçe
de geçen yıla nisbetle bir ilerLeme değil gerileme 
olduğu teessürle görülür, i l e r ne kadar geçen 
yıla nazaran artmış gibi görünen 12 milyon hık 
bir fazlalık varsa da bunun bir kısmının kaimi
ni maaş farklarına mühim •bir kışının m giyece
ğe ve nihayet bütçe encümen!nde kabul olunup 
L Cetvelinden alman 200 memurun (maaşını kar
şılamak i t indir . Buna mukabil geçen yıl kabul 
•ettiğimiz ehemmiyetli bugün her zamandan daha 
çok idrak olunan Trafik Teşkilâtının gelişmesine 
medar olacak -taşıtlarla, hâdiseleri anında mer
keze veya alâkalılara ulaştıracak telsiz tesisleri 
için konulmuş bulu man 4 milyon lira bu yıl sı
fıra müncer olmuştur. 

Polıi-siıı hemen yanında ve vazife esnasında 
polisin bütün salâhiyetleriyle teçhiz edilmiş 
bulunan bekti teşkilâtını bü tün Vatan sathında 
her yönden yeknesak bir hale sokacak bir kanıl
ının hâlâ tedvin edilmemiş olması hem vatan
daş ve hem de hiz-zatihi teşkilât için bir ıstırap 
mevzuu olarak devam («itmektedir. 

ıSayın Milletvekilleri : 
l minini Zabıta hizmetleri meyan in da vasıf

larını tebarüz ettirdiğimiz Emniyet fJetıel Mü
dür lüğünden hizmet bakımından hiç bir ayrı va
sıf taşımı yan Jandaraııa Teşkilâtı da her an var
lığına ve hizmetine muhtacolduğıımuz bir Mües-
sese.mizdir. D a ğ başında kalan vatandaştan 'tu
tumuz da bü tün köy ve, bir kısım kasabalariımız-
da Vatandaşın malı, canı ve namusu yönünden 
•tek güvenci olan bu hizmet müessesesine de 19(54 
yılı bütçesi ile hizımetim ifasında bir terakki kay-
dettlremediğimizi üzüntü ile görmekteyiz.- Zira 
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1963 yılma nazaran daha dıa ekısiık görünen 1964 
yılı bütçe tutarının bâzı fasıllarmdalki kanuni 
maaş antımlarındıan dolayı bir yükselmeye mu
kabil 1963 yılında konuılan yatırımların bu yıl 
•tamamen kaldırıilmış olduğu görü İlmektedir. 

Arkadaşlar : 
Jandarma Teşkilâtının yatırıımı lıiç bir za

man lüks ve hele israf mahiyetini taşımaz. Jan
darmaya yatırım, tahsisatı; ya karakol binıala-
•nnm ımedenî bir insanım asgaaıi ihtiyaçlarını 
gidermek için veya hâdiselere bir an evvel ye
tişmek ya da haber almak için telli telsiz vası
taları temini etmek, veyahuıtta bunları kültür 
yönden geliştirecek okulların türlü ihtiyaçlarım 
«karşılamak için konulur. 'Bugün Adlî (makam
larda aksi sabit oluncaya, kadar ihtiyaca salıih 
bir vesikayım iş gibi üzerinde durulup icabında 
•ağır ceza hükümlerine mesnet teşkil eden zabıt 
ve ifade varakaları ekseriyetle bu Jandarmalar 
ve Uzatmalı Onbaşılar tarafından tanzim olu
nur. 

Üzüntü ile arz edelim ki, bu müessesemizin 
subay kadrosu umduğumuzun çok dûnumdadır. 
Bütün bunlara rağmen milletçe varlığı ilo o 
nıisbette iftihar ettiğimiz bu teşkilât lâyık oldu
ğu kıymeti bir gün yine Yüce Meclisten göre
cektir. 

Muhterem Milletvekilleri kısaca müessesele
rine ve kollarıma temas ettiğimiz İçişleri Ba
kanlığı hakkındaki görüşlerimize nihayet ver
meden bir hususu (burada Meclis Gr.upuımuz adı
na tebarüz cttirımıeıden geçemıiyeceğim. 

Biraz evvel Adalet, Partisi Grupu adına ko
nuşan Sayın Etem Kılııçoğlu arkadaşım dediler 
ki, partizan idare hâlâ devam etmektedir, dedi
ler. (Soldan, «doğrudur» sesi.) Ve şimdi de doğ
rudur diyorlar. Etem Kıllıçoğlu arkadaşım, tah
inin ederim ki, ben birkaç yaş büyük de olsam, 
benim kuşağiımdamidır. Partizan idareyi onunla 
beraber yaşadık. Partizan idarenin ya ne oldu
ğunu bilmemekte veya burada söz konusu olsun 
diye söylemekte, yahut da bu teşkilâta bir isnat
ta bulunmak istemektedir. Eğer ben partizan ida
renin ne olduğunu söylemek istersem, burada sa
bahlara kadar konuşmam ieabeder. Ama Öteden 
beri diyoruz ki, dünün kötülüklerinden sadece 
ibret alalım ve yaraları deşmek suretiyle ortaya 
koymıyalım. Eğer bir partizan idare varsa bu 
Meclis kürsüsünde hergün sözlü sorularla her şe-
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yi getirmek fırsatını bulan bu arkadaşımızın bu
güne kadar getirdikleri sorularda ben, bir parti
zan idarenin hakikaten var olduğunu ispat eden 
bir konuşmanın yapıldığının şahidi olamadım. 
üzülerek ifade edeyim ki, yine bu arkadaşımız 
Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisinin daha iki 
gün evvel aldığı bir kararı âdeta küçümsercesine 
bir ifadede bulundular. «Sıkıyönetimin dokuz 
aydan beri devam etmesi ve daha da ne kadar de
vam edeceğinin bilinmemesi Hükümetin, İçişleri 
Bakanlığının'huzur ve sükûnu fevkalâde tedbir
ler almak suretiyle devam ettirmek «niyet ve is
teklerinin tescilinden ibarettir.» dediler. 

-Arkadaşlar, örfi İdarenin dokuz aydan beri 
uzamasının nedenlerini bu kürsüden, alâkalılar 
izah ettiler. Ve çoğunluğumuz da ve sizler de 
devamını kabul ettiniz. Bizim Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak bu Büyük Millet Meclisinin 
içerisinde azınlıkta olduğumuzu bu arkadaşımız 
bilmektedir. Bizim kendiliğimizden böyle bir ka
rar almaya muktedir olmadığımızı bu arkadaşı
mızın takdir etmesi; binaenaleyh belki kendi par
tisinden de dâhil olan arkadaşlarla birlikte alın
mış olan bu. kararı burada bir Hükümetin güya 
asayişi, emniyeti temin için veya türlü, baskıla
ra, bilmem nelere âlet etmesi için yürütülüyor gi
bi göstermesi bizim C. H. P. Grupuna değil; bi
zatihi B. M. Meclisinin kendisine karşı bir büh
tandan başka bir şey değildir, kendilerine ya
kıştıramadım. (Ortadan, bravo sesleri.) 

Arkadaşım, rakamla ifade ediyorum, daha iki 
gün evvel örfi İdareye dair alman karar 164 mu
halif oya karşı 252 oyla alınmıştır. Bizim mevcu
dumuzun kaç kişi olduğunu arkadaşım takdir 
ederler. 

Binaenaleyh, bir Meclisin aldığı kararı, B. M. 
Meclisinin aldığı kararı bir Hükümetin baskı âle
ti olarak göstermesini bu Meclisin bizatihi kendi
sine istinattan başka bir şey değildir. (ıSoldan, 
«Sana göre» sesleri.) Ben Meclise arz ediyorum, 
bana göre mi, değil mi onun takdiri Yüce Mecli
se aittir. 

Sayın Milletvekilleri : 
Yukarıdan beri İçişleri Bakanlığına ve mües

seselerine kısa, kısa temas ettiğimiz İçişleri Ba
kanlığının hizmetlerini 1964 malî yılı bütçesi do-
layısiyle tamamen objektif ve samimî bir tahlile 
tabi tutmuş bulunuyoruz. Yurdumuzda her yön-
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den gerçekleşmesini arzuladığımız Demokratik ni
zamın mihfer vazifesini görecek olan bu Bakanlı
ğın ciddî bir reforma muhtaç bulunduğunu tek
rar ifade etmek istiyoruz. 

Çok arzulamış bulunmamıza rağmen iki yıldan 
beri türlü saik ve sebeplerle Hükümetlerin ihti
yarları haricinde cereyan eden hâdiseler muvace
hesinde ele alınamıyan bu Bakanlığın idari ve 
malî mevzuatının bir an evvel gerçekleşmesini 
görmek bahtiyarlığımızı mucip olacaktır. 

Bu münasebetle Bakanlığın başta Sayın Ve
kilini ve muhterem mensuplarına muvaffakiyet
ler temennisiyle selâmlarım. Hürmetlerimle. (C 
H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Alâ-
eddin Eriş. 

Y. T. P. GKPU ADINA ALÂEDDİN ERİŞ 
(Kırklareli) — Muhterem Başkan, çok değerli 
milletvekilleri : 

İçişleri Bakanlığı 1964 bütçesi üzerindeki 
görüş, düşünce ve dileklerimizi açıklamadan 
evvel, Yüce Meclisi Y. T. P. Grupu adına say
gılarımla selâmlarız. 

Şu anda bütçesini incelemekle görevli bu
lunduğumuz içişleri Bakanlığı; dünya hükü
metlerinin hemen hemen hepsinde, Kabine 
içindeki yeri çok ağır basan bir vekâlettir. 

Milletlerin idare tarzlarından hoşnudola-
bilmeleri ve güvenlik içinde rahat çalışarak 
kalkınabilmeleri için ilk ve temel şart ; top
lum düzeninin ve iç güveninin gereği gibi ku
rulmuş ve korunmuş olmasıdır. Can veya 
mallarının tehlikede olduğu hissine kapılan, 
yarınından endişe duyan, içinde olan yaşa
dığı toplumun istikrarlı ve kuvvetli bir idare 
altında bulunduğundan şüphesi olan millet
lerin ne rahat etmeleri mümkündür; ne de 
kalkınabilmeleri... Bir ferdin kendine ve mil
letine faydalı bir şekilde çalışabilmesi; ve
rimli iktisadi teşebbüslere cesaretle gireşe-
bilmesi, ancak toplumun büyük bir güvenlik 
içinde yaşaması şartlarının teminat altına 
alınmış olmasına bağlıdır. 

işte bunun içindir ki, bu büyük sorum
luluğu üzerine almış olan içişleri Bakanlı
ğının ön-am ve değeri büyüktür. 

O kadar ki, Devletin şahsiyeti, Hükümetin 
hikmet ve kudreti, bir kelime ile memlekette 
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yaşıyan rejimin karakteri; bu Bakanlığın ba
şarısı ve iç politikadaki davranışı ile belli 
olu*. 

'Meseleyi bu zaviyeden incelemek istersek, 
İçişleri Bakanlığı ile ilgili ve çözüm bekliyen 
birçok ana meselelerin hâlâ bütün gücü ve 
heybetiyle karşımızda ve ayakta durduğunu 
üzüntü ile belirtmek mecburiyetinde kalırız. 

Merkezi Hükümetle vilâyetler, arasındaki 
münasebetler ihtiyaca uygun bir şekilde ayar-
lanamamıştır. Aşırı bir merkeziyetçiliğin forma
liteye dayanmış müdahaleleri; vatandaş iş
lerinin salim ve seri bir tarzda yürütülmesini 
engellemektedir. Vekâletlerin birbirleriyle ya-
kundan ilgili hizmıet'lerıi ıkoordome edilmemiş
tir. Her bakanlık, hattâ aynı bakanlığın muh
telif teşekkülleri garip bir istiklâl iddia
sını terk edememişlerdir. 

Memurda âmirinin olduğu kadar mille
tinin emrinde ve hizm-etinde olduğu zihniyeti 
hâlâ yerleşememiştir. 

Mevzuatın tatbikine hâkim olan zihniyet, 
idare âmirlerinin mizaç ve tutumlarına göre 
birbirinden çok farklı davranışların rahat mi
sallerini sık sık verebilmektedirler. Personel; 
iş icaplarına uygun bilgilerle yetiştirileme-
miştir. 'Memur sayısının ihtiyaçtan üstün ol
duğu servislerde tek bir işi elden ele gezdir
mek arzusu, bu sayının yetersiz olduğu kı
sımlarda birçok işleri tek memura gördür
mek mecburiyeti; halk hizmetinin uzamasına 
ve aksamamsma sebebiyet vermektedir. Vatan
daşın şikâyeti ister haklı ister haksız olsun 
tatmin edici sonuçlara kavuşamamaktadır. 

Mülki teşkilât; coğrafi bölgelerin ve sosyal 
şartların icaplarına uygun şekilde bölüneme-
miş, ekonomik faktörler, ulaştırma ve yol üze
rindeki değişikliklerin ortaya çıkardığı du
rumlar izlenemeştir. Bir kelime ile idari me
kanizmanın zamanla büyük bir ihtiyaç halini 
alan revizyon ve reorganizasyonu yapılamamış
tır. 

Gönül isterdi ve beklenirdi ki, yeni Anayasa
mızla yepyeni bir Devlet kurmak amaciyle 
işe başlanılan bir devrede, idarenin bu köklü 
dertleri ele alınmalı, zaman bölünmüş bir 
program altında radikal tedbirlere tevessül 
olunmalıdır, 
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Kırk senelik Dahiliye Teşkilât Kanununun, 

yakında toplanacağını sevinçle öğrendiğimiz 
idareciler kongresinde ele alınarak, "yukarda 
dile getirdiğimiz bütün mahzurları giderici 
bir şekilde yeniden düzenlenmesine katî ih
tiyaç görmekeyiz. 

Yeni bir kanunun çalışmalarına girişileceği 
sıralarda Devlet hizmetlerini halka yaklaştır
manın, buıgüne kadar ihmal edildiği 'kanaatini 
taşıdığımız bucak teşkilâtını . idarenin ilk ve 
derli toplu bir ünitesi haline getirecek hükümleri 
unutmamanın lüzumuna (kaıani bulunuyoruz. 

il Genel ve özel idaresinin yeniden tanzimi 
sırasında merkeziyetten uzak ve mahallî ihti
yaçları ölçülü bir muhtariyet prensibi içinde 
karşılayacak esasların getirilmesine imkân bıra
kan bir sistem ve zihniyetin mevzuatımızın te
sisinde hâkim bir zihniyet olarak telâkki edilme
sini bugünün şartlarına en uygun bir idare tar
zı olarak kabul ediyoruz. 

içişleri Bakanlığının bünyesiyle ilgili bu 
umumi görüşlerimizden sonra Vekâletin muhte
lif bölümleri üzerindeki, düşüncelerimizin kısa
ca açıklanmasına geçeceğiz. 

- Mahallî idarelerimizin ilk ve başta gelen ih
tiyacı, kendilerini ayakta tutacak ve kuruluşla
rına ruh ve mâna verecek şekilde ve değerli ma
lî kaynaklarla teçhiz edilmiş olmasıdır. 

Bugün yurdumuzun birçok Elerinde m<aihal-
lî idare gelirleri; maaş ve cari masrafları güç
lükle karşılayacak bir durumdadır. 

Genel bütçeden yardım imkânlarını, kendi
leri için tek kurtuluş yolu sayan mahallî ida
relerimiz gelirlerinden kamu hizmetlerine önem
li paylar ayrılmasını zaruri ve mecburi kılan 
mevzuatın ciddî bir revizyona ihtiyacı vardır. 

Mahallî idarelerin muhtariyetini lâfzi bir tâ
bir olmaktan çıkarıp tatbikat sahasına indir
mek, Genel Meclislere mahallî bir parlâmento 
vasıf ve yetkilerini kazandırmak zamanı çoktan 
gelmiştir. 

Vilâyetlerimizi özel idare bakımından kendi 
gelirleriyle hizmetlerini ifaya kadar, kendileri
nin çıkaracağı mevzuat ile çevresinin toplumsal 
düzenini yönetmeye yetkili bir durunna getir
mek artık kaçınılmaz bir ihtiyaç halini almış
tır. Bu itibarla bina ve arazi vergilerini, deği
şen kıymet hükümlerine göre, yeniden ayarla
mayı mümkün kılacak tahrir ameliyesinin bir 
an evvel icra ve ikmali icabeder. 
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Mahallî hizmetlerde beliren ihtiyacın hac-

ımına göre halkı o hizmetlerin ikmaline yardım
cı olmaya davet etmek ve bu itibarla muayyen 
sahalarda vergi nisbetlerinin tâyin ve tesbitini 
Genel Meclislerin takdirine terke 'eylemek sure
tiyle çevre halkının, kendilerine ekonomik ve 
sosyal faydalar sağlıyacalk tesislerin meydana 
gelmesinde hak ve vecibe sahibi olmasını sağla
mak gerekmektedir. 

[içişleri Bakanlığının murakabe ve teftiş me
kanizmasını rasyonel bir hale getirmek için gi
rişilen teşebbüsler ve yeni çıkarılan hükümler 
ümit vericidir. Murakabeyi; ihmallerin, sorum
lulukların meydana çıkarılması yanında, tatbi
katı kolaylaştırıcı ve tatbikat hatalarını ıslah 
edici bir eğitim, üstün gayretleri tesbit edici bir 
araştırma vasıtası olarak da kabul ve telâkki 
edecek zihniyetin içişleri Bakanlığında bir an 
evvel yerleşmesini temenni etmekteyiz. 

Vekâlet tetkik kurulu, çalışmaya başladığı 
tarihten bu yana tesis gayesine uygun bir hüvi
yeti henüz elde etmiş değildir. Bakanlığın en 
büyük istişare araştırma ve yöneltme organı ol
ması icabeden bu kurulun; lâyık olduğu mev
kie ulaştırılması zarureti aşikâr bir hakikattir. 

Nüfus dairelerimizin, ahvali şahsiye kayıt
larımızın bugünkü keşmekeşe süratle son veril
mesini ısağlryacaık cezrî ve ciddî ıslah tedbir
lerinin tezelden sağlanması zururetiyle karşı 
karşıyayız. 

Muhterem milletvekilleri; bugün vilâyetlerin1 

idaresi, 5434 salıyı İl idaresi Kanunu ^hüküm
leri içinde cereyan eder. Bu kanunun tedvini
ne çok iyi niyetlerle başlandı. Merkeziyetçiliği 
ortadan kaldırmak, vilâyetlerde Hükümet dai
relerinin hepsini valiye bağlamak, ve merkeze 
karşı münhasıran valiyi, valiye karşı da bütün 
Devlet dairelerini sorumlu tutmak suretiyle bir 
koordinasyon idaresinin temelleri atılmak isten
di. Üzüntü ile belirtmek mecburiyetindeyiz ki; 
ilk günlerde büyük bir titizlikle üzerinde durul
mak istenen bu gayelerden yavaş, yavaş uzakla-
şılmış, hele son yıllarda bâzı dairelerin müstah
dem tâyin etmek yetkisini bile valilerden alarak 
Vekil emrine verdiklerine hayretle Taşlanmıştır. 
Bu durum işlerin aksamasına, masrafların art
masına hulâsa vatandaşla Hükümet münasebet
lerinin bir türlü ıslah olunamamasına sebebiyet 
vermektedir. Şahsi bir misal arz edelim. Bugün 
vilâyetlerde birçok vekâletlere bağlı dairelerin 
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hattâ bazan aynı vekâlete bağlı muhtelif umum 
müdürlüklere ait teşekküllerin birer motorlu va
sıtası vardır. Vali vilâyette bir Devlet araçları 
garajı inşa ederek bu vasıtaları bir araya toplı-
yamaz. Bunlar yıllık tutarı bir garaj inşasına 
yetecek kadar kura ödeyerek herbiri ayrı, ayrı 
müdürlerinin emrinde tutulurlar. Bir tabiî âfet, 
önemli bir asayiş vakası zuhur etse idare âmiri 
bu perakende Devlet vasıtalarından 'gereği gibi 
asla faydalanamaz. Hele Devlet dairelerinin vi
lâyetlerde veya kazalarda dağınık bir halde bu
lunuşu, en önemli vilâyetlerimizde bile ihtiyaca 
uygun Hükümet konaklarının inşasına imkân bu-
lunamayışı zaman kaybı ve masraf bakımından 
bu Devlete çok pahalıya mal olmakta, aynı za
manda koca bir İmparatorluktan kopup gelmiş 
şanlı bir tarihe malik olan bir Devleti göçebe hal
de yaşar bir durumdan kurtaramamıştır. 

îl idaresinden söz açınca valilerin durumuna 
da temas etmeden geçmek doğru olmıyaeaktır. 
Muhterem arkadaşlarım; bu memlekette vilâyet
lerimizi kemaliyle idareye ehil idare âmirlerinin 
isabetle intihabı ve onların bir teminata bağlana
rak ve her türlü tesir ve telkinden kurtularak ta
rafsız ve bilgili bir idarenin temellerini atmaya 
muvaffak olmaları halinde, değişecek çok şeyler 
mevcuttur. Valilik bir tecrübe mevkii, bir saha
bet müessesesi olmaktan kurtarılmadıkça, Devlet 
işlerinin salim yürümesini beyhude yere ümidet-
miyelim. Valinin her hangi bir âkideye veya 
zümreye sedâkatmdan evvel, bu memleketin top-
yekûn kalkınmasında, milletin rahat bir idareye 
kavuşmasında ne dereceye kadar bilgili ve eh
liyetli olduğu aranmazsa idari, iktisadi, zirai 
ve sosyal reformlarının gerçekleşmesine imkân 
yoktur. 

Aziz arkadaşlarım; şimdi de zabıta işlerimize 
umumi ve ana hatlariyle temas etmek istiyorum. 

Bir memlekette güvenlik ve asayiş, bütün va
tandaşlara büyük bir emniyet telkin edecek, kötü 
niyetlilerin de her türlü cesaret ve ümitlerini kö
künden kıracak bir şekilde kurulmuş ve korun
mamış ise o memleketin sosyal ve ekonomik ha
yatında mutlu bir inkişaf beklenemez huzur ve 
emniyet insan topluluklarında her türlü faaliye
tin temel şartıdır. Ve bu daima böyle olacaktır. 

Zabıtanın iyi işlemesi, aynı zamanda millî gü
venlikle de sıkı, sıkıya alâkalıdır. Bir memle
ketin içtimai nizamını, siyasi rejimini şiddetle 
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alâkadar eden, hattâ yakından tehdit edilen her 
türlü muzır cereyanların dünyanın her tarafında 
olduğu gibi bilhassa jeopolitik durumiyle bir köp
rü halinde memleketimizde geniş bir çalışma sa
hası araması ve maalesef zaman, zaman bu saha
ları bulabilmesi eskiye nazaran üzerinde büyük 
bir hassasiyetle durulması icabeden fevkalâde ha
yati ıbir problem halini almıştır. Bu bakımdan 
zabıtanın kâfi derecede teçhiz edilmiş olduğuna 
kaani değiliz. Geçen iki senelik Dahiliye büt
çesi müzakerelerinde zabıta mevzuu üzerinde taf-
silâtiyle arz ettiğimiz hususiyetleri burada tekrar 
izah etmekle kıymetli zamanlarınızı almak istemi
yoruz. 

Ancak şu kadarına işaret etmek isteriz ki; bil
hassa memleketimizin içinde bulunduğu çok mü
him ve hayati şartları muvacehesinde bünyemize 
luygun ve ileri Garp (memleketlerindeki tekâmül 
seviyesinde çok kısa vadeli bir plân ve programla 
siyasi, malî, adlî ve trafik zabıtasının ihtisas üze
rine kurulması, göreceği hizmetin şartlarına uy
gun şekilde teçhiz edilmiş bulunması ve çok bil
gili, ehliyetli elemanlarla idare edilmesi katî bir 
zaruret halini almıştır. Bu lâzimeleriın yerine ge
tirilmesi şöyle dursun başarıya ulaşmasının şart
ları için lüzumlu mevzuat tahsisat da henüz sağ
lanamamıştır. 

Zabıta işleri, şahsi kabiliyet, hüsnüniyet ve
ya tenikid, yahut da temenni ile ıslahı mümkün 
hususlardan değildir. Zabıtada muvaffakiyet 
ıbugün teknik, âlim ve gerekli fennî vasıtaların 
sağlanmasiyle mümkündür. Bunlar ise bir or
ganizasyon ve maddi imkân işidir. Bu hususlar 
temin olunmadıkça netice alınamaz. Yukarıda 
işaret ettiğimiz icap ve zihniyetin her zaman ol
duğu gibi bu yıl da Devlet bütçesine katiyen ini
kas etmediğini ve bu itibarla zabıtamızın ihti
yaçlarımıza uygun bir teşkilâta kavuşmak imkâ
nından henüz çok uzak bulunduğunu üzülerek 
belirtmek isteriz. 

Hulâsa; muhterem arkadaşlarım, memleketin 
bugün içinde yaşadığı iç politika şartlarının ne
zaketine ve asayiş işlerinin arz eylediği ehemmi
yete rağmen zabıta kuvvetlerimizin gerek Emni
yet Genel Müdürlüğü, gerek Jandarma Umum 
Kumandanlığı bölümleri Devlet bütçesinden na
siplerini maalesef alamamışlardır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; Yeni Türkiye 
I Partisi Grupu olarak İçişleri Bakanlığı, Emni-
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yet Umum Müdürlüğü ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı üzerindeki görüş ve temennilerimizi 
bu suretle ana hatlariyle arz etmiş bulunuyoruz. 
Bütün bu imkânsızlıklara ve mahrumiyetlere 
rağmen vazifelerini büyük bir ferakat ve fedakâr
lıkla yapmakta bulunan Dahiliye ve zabıta men
subu arkadaşların gayret ve çalışmalarını tak
dirle karşıladığımızı ifade etmeyi de bir şükran 
borcu telâkki eder hepinizi Grupum namına hür
met ve sevgiyle selâmlarım aziz arkadaşlarım. 
(Alkışlar). 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, partim adına iki dakikalık söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA I. ETEM KILIÇOĞ

LU (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, biraz 
önce konuşan O. H. P. Meclis Grupu sözcüsü 
bizim Adalet Partisi Grupu adına yaptığımız 
konuşmanın iki noktasına dokundular. 

Birincisi; halen idarede bir partizanlık var 
mıdır, yok mudur? Bize göre vardır. Arkadaş
larımıza göre de yoktur. Bunun münakaşasını 

yapmak, delilleri varsa bu delilleri ortaya koy
mak ve Yüksek Meclisin hakemliğine müracaat 
etmek her an için 'mümkündür. Ama geçmiş ta
rihlerden misâl vererek, efendim eski idare 
zamanında partizanlık vardı, bugün partizanlık 
o derece var mıdır sözü bizi tekzibedemez. Ay
nı hal 1944 te de vardı, 1954 te de vardı diye 
söylenebilir. Biz 27 Mayısın bunları kapattığı, 
artık eski devirlerden misâl vermek suretiyle 
iyilik kazanmanın mümkün olmadığı kanaatin
deyiz. Bu bir. 

İkincisi; örfi idarenin Büyük Millet Mecli
since 2 ay daha uzatılma kararı 'bizim grup gö
rüşü olarak ifade ettiğimiz, memlekette emniyet 
ve huzurun fevkalâde tedbirlerle sağlanmış 
olması ve bunun ne kadar daha devam edeceği
nin bilinmesi hususundaki ıgörüşüımüz Yüksek 
Meclisin almış olduğu kararları 'küçümsemek 
veya ona gölge düşürmek maksadiyle değildir. 
Bir sofis mantığı içinde hükümlere varmak 
insanların kendi görüş ve anlayışı içinde belki 
mümkün olabilir. Ama bunun ne derece itibar 
görüp görmediğini bu sözleri sarfederken kes
tirmek de mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, örfi idarenin normal, 
demokratik bir düzenin icabı olmadığı, Anaya-
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sanuzın 124 ncü maddesinde de örfi idarenin 
hangi hallerde ilân edilmesi lâzımgeldiği husus
ları tadâdolunmuştur. Binaenaleyh, bizim nor
mal yollarla, mevcut teşkilâtla vatandaş ıhuzur 
ve sükûnunun İçişleri Bakanlığı tarafından 
sağlanamadığı iddiamızı hele !bir Hükümet söz
cüsü veya bir bakan edası içinde cevaplandır
mış olmak, bilmiyorum ne dereceye kadar doğ
rudur. Elbette Sayın içişleri Bakanı sırası 
geldiğinde çıkacaklar ve bizim iddialarımız kar
şısında bakanlığını savunacaklardır. Biz de par
tizan idare var mıdır yok mudur? Misallerini 
Yüksek Heyetinizin huzuruna arz etmek sure
tiyle hakemliğinize sığınacağız ve vereceğiniz 
kararları makul addedeceğiz. Nitekim bizim 
konuşmamız içinde partizan idare mevzuunda 
çok esaslı misâl vardı: 

1. 1963 yılı içinde mahallî seçimlerden önce 
Cazı belediyelerin ki, bunların sayısı sekiz dir, 
bâzı belediyelerin hudutlarında değişiklik ya
pılmak suretiyle yapılan seçim neticelerinden 
8 belediyenin 6 sında Cumhuriyet Halk Parti
sinin o belde seçimini kazanması temin edilmiş
tir. Nasıl diyeceksiniz? Belde hudutları içine 
alman köy ve mahallelerde 1946 dan bu yana 
yapılan bütün seçimlerde Cumhuriyet Halk 
Partisinin kazandığı kayden sabittir. Bunları 
belde hudutları içine almak suretiyle, elbette-
ki, oradaki müsavi durumda olan reyleri ikti
dar partisi hesabına sağlamak temin edilmiş
tir. Bu bir nevi gizli partizanlıktır. Bunu ister
seniz ocak başkanının yazdığı bir tezkere üze
rine yapmış, ocak, bucak sanltanatı deyiniz, 
isterseniz gizli kapaklı yapınız; neticeyi aynı 
okuduktan sonra bizim için bu bir partizanlık
tır. 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Kılıçoğlu, on
lar vaktiyle işlenmiş cinayetlerin neticesidir. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM KILIÇOĞ
LU (Devamla) — Başka bir partizanlık... («Or
tadan isim verebilir misiniz» sesleri.) Sayabili
rim. Başka bir partizanlık örneği de... 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, bir dakika bir 
şey söyliyeceğim. Saat 18.00 de birleşime ara 
vermek icabediyor. Bu, Meclisin daha evvel bü
tün bütçe çalışmaları için tanzim ettiği progra
mın icabıdır. Bu sebeple cümlenizi ikmal ediniz. 

I Birleşime ara vereceğim. 
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A. P. ORUPU ADINA İBRAHİM ETHEM 

KILIÇOĞLTJ (Devamla) — Bir cümleyle bağlı
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, başka bir misalini de 
verdim, 1961 genel seçimlerine katılan, muhtelif 
partilerden katılan, valiler arasında seçimi kay
bettiği halde tekrar valiliğe tâyin edilenler Cum
huriyet Halk Partisi mensubu olanlar bir, ikin
cisi de; Yeni Türkiye Partisinin iktidarda bulun
duğu sırada, Koalisyona dâhil olduğu sırada, Ve
killerden birisinin sınıf arkadaşının tekrar vali
liğe tâyini suretiyle bu mesele halledilmiş. Mese
lâ Adalet Partisinden adaylığını koyan valiler 
ya Tetkik Kurulu emrinde, ya Teftiş Heyetinde 

BAŞKAN — Bugünkü birleşimin üçüncü otu
rumunu açıyorum. 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde 
görüşmelere devam ediyoruz. Parti grupları adı
na bütün partiler sözcüleri vasıtasiyle konuşmuş 
bulunmaktadırlar. Şimdi şahısları adına söz 
vereceğiz. Sayın Hasan Tahsin Uzun, buyuru
nuz. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan ve değerli arkadaşlarım, bugün İçiş
leri Bakanlığı üzerinde kendi görüşlerimi kısaca 
arz etmek isterim, İçişleri Bakanlığı yurdumu
zun genel iç güvenlik ve asayişini sağlamak gibi 
önemli işleri yüklenmiş bir Bakanlıktır. Bu genel 
tarif içinde düşünülen çeşitli görevlerden bir ta
nesi ve zannımca en önemli problemlerden biri ol
ma eğilimini gösteren trafik durumumuzdan söz 
açmak istiyorum. Kanunun önemini belirtmek 
için bâzı araştırmalardan bahsetmek faydalı ola
caktır. Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 1961 yılına ait yayınladığı 115 
sayılı trafik kazaları ile ilgili raporda gösteril-
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çalıştırılmak suretiyle devam etmişlerdir. Başlca 
bir misal daha vereyim. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bitiriniz. 
1. E'TEıM KILIıÇOĞLU (Devamla) — Dün 

İzmir'de Belediye Reisliği .seçkinini kaybeden 
aday bir küçük kazanın (kaymakamlığına tâyin 
adilımeık suretiyle 5439 sayılı Kanun gereğince, 
işte partizanlık burada, Tefitıiş Heyetinde vazife
ye memur 'edilmiştir. Takdirlerinize arz ederim. 
(Şoktan, lalikışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, evvel
ce alınmış olan karar gereğince saat 19,30 da 
toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

diği gibi o yıl içinde yurdumuzda 10 269 trafik 
kazası olmuş, bu kazalarda 1 822 kişi ölmüş ve 
10 327 kişi yaralanmıştır. Merkezi Hükümet 
Araştırma Projesi sonuçlarına göre 1959, 1960 
1961 yıllarında trafik kazaları yıllık ortalama
sı 8 500, ölü ortalaması 1 600, yaralı ortalaması 
8 500 ve millî servet olarak zarar ortalaması 
500 000 000 liradır. 

1961 yılından bu yana memleketimizdeki ta
şıt araçları sayısında bir artma olduğu dikkate 
alınırsa son yıllarda durum daha da endişe veri
ci bir hal arz etmektedir. 

Yine Karayolları Genel Müdürlüğünün sözü 
geçen raporunda belirtildiği gibi bu kazaların 
yüzde 43, 3 ü şehir içinde cadde ve sokaklarda 
olmaktadır. Aynı raporun başka bir yerinde ise 
elde edilen sonuç oldukça ilginçtir. Şehir içi ka
zalarının yüzde 49,2 si yayalara çarpma nevin-
dedir. 

Bu rakamları topluca yorumlarsak eğer tra
fik kazalarından memleketimizin kaybı olan millî 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 
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servetin büyüklüğü İçişleri Bakanlığını mutla
ka zecri ve tesirli tedbirlere gitmesini zorlıyacak 
mahiyette görülmektedir. Yine bu rakamlar kay
bın mühim bir kısmının şehir içi trafiğinden 
meydana geldiğini göstermektedir ki, bu Emni
yet Umum Müdürlüğünün sorumluluğu içine gi
rer. Şehirlere göre trafik kazalarında İstanbul 
başta görünmekte Ankara bir hayli iyi durumda 
ortaya çıkmafetadır. Ankarıa'daM trafik az
lığı, trafik polisinin yeterliğinden ziya
de yollarının genişliğinden ileri gelmektedir. 
Buna rağmen Ankara'da dahi trafik işlerinin 
ilgi gördüğü iddia edilemez. Şehir içine konu
lan birtakım trafik işaretleri sanki şehri süsle
mek için konulmuştur. Bu işaretlere riayet eden
ler sadece bâzı yabancı şehir sakinleri olsa ge
rek zannediyorum. Şehir içinde trafik kaideleri
ne riayet etmiyen şöferleri cezalandıracak tra
fik polisi bulmak da haylice güç. Geçenlerde bil
diğim bir dolmuşta gideceğim yere kadar 12 tra
fik hatası yaptı ve 3 tane trafik polisi önünden 
geçti, gideceğim yere sağlam gidebildi isem bu 
tesadüfen olmuştur diyebiliriz. Bu durum İstan
bul'da daha endişe vericidir. İçişleri Bakanlığı 
bu işe gereken önemi vermezse yurdumuzun tra
fik problemi ilerde içinden çıkılamaz bir hal ala
caktır. 

Trafik uzmanlarının bilgilerinden faydala
narak en isabetli tedbirlerin alınıp gereken cid
diyetle tedbirlerin tatbikatını İçişleri Bakanlı
ğından bilhassa rica ederim. 

Bilindiği gibi belediye hudutları içinde gü
ven ve asayişi Emniyet Genel Müdürlüğünün so
rumluluğuna verilmiştir. Buna mukabil beledi
ye hudutları dışında kalan yerlerde asayiş Jan
darma Genel Komutanlığınca sağlanmaktadır. 
Son zamanlarda vukua gelen bâzı olaylar halkı
mızın jandarma kuvvetlerine itimatsızlık beyan 
ettikleri müşahade edilmiştir. Bence bunun baş
lıca sebebi halkla ilk ve yakından temas eden 
jandarma erlerimizin hukuk ve zabıta anlayışı 

* yönünden yeterince yetiştirilmemiş olmasından
dır. Çeşitli ve belki haklı sebeplerden dolayı po
lis ve jandarma kuvvetleri birleştirilip bir tek 
zabıta kuvveti ortaya çıkarılamıyacağma göre 
jandarma erlerimizin daha iyi yetiştirilme yolu 
mutlaka tercih edilmelidir. Böylece halkımız ve 
genellikle köylümüz jandarma erlerimize emni
yet ve güvenle yaklaşmış olacaklardır. 
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Bu arada Jandarma Genel Komutanlığı ile il

gili, bir diğer ricamı belirtmekte fayda ümidedi-
yorum. Kırklareli ilinde seyyar jandarma birlik
leri kuruldu. Bunlar merkezlerden idare ediliyor. 
Bunlara ait binalar şimdi metruk bir halde, kim
se tarafından kullanılmamaktadır. Eğer başka 
bir maksat için kullanılmıyacaksa bu binalar boş 
olarak muhafaza edileceğine okul olarak, köy 
odası olarak veya köylülerimizin müşterek mak
satları için kullanılmak üzere mahallî köylere, 
bucaklara veya kazalara terki mümkün olamaz 
m i l 

Bu hususun araştırılması bilhassa okul bina
sı sıkıntısı çeken köylerimizi sevindirecektir. 

Gelecek yıl dileklerine gösterilen ilgi dolayı-
siyle İçişleri Bakanlığına teşekkür etmek ümidiy
le 1964 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dilerim. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Osman Şahinoğlu, buyu
runuz. 

OSMAN ŞAHİNOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, 

Dahiliye Vekâleti âmme nizamını, vatandaş 
emniyetini koruyan ve icra kuvvetini büyük öl
çüde temsil eden bir vekâlet olması itibarı ile hu
susi bir ehemmiyeti mevcuttur ve memleketin 
iç politikası ile doğrudan doğruya alâkadardır. 
Bir memlekette iktisadi ve içtimai huzurun tees
süs edebilmesi iktidarın görünüş şekli olan Da
hiliye Vekâletinin iç alanındaki davranışlarına 
bağlıdır. Bir iktidar evvelâ muhalefeti güçleşti
ren, siyasi hayatı ıstıraba sürükliyen davranış
lardan vazgeçmelidir. 

Anayasamızın vatandaşlara tanıdığı bütün 
hürriyetlerin tam ve kâmil olarak temin ve mu
hafazası vazifesi Dahiliye Vekâletine verilmiş
tir. Demokratik idarenin kurulması, memleket 
ve milletin ihtiyaç ve iradesine uygun olarak 
inkişafı bu vekâletin tutum ve davranışı ile çok 
yakından alâkadardır. Hakikat şudur ki, bugün 
herşeyden evvel hepimizin üzerinde titizlikle du
racağımız husus mânevi huzur ve asayişin temin 
edilmesi işidir. Bugün memlekette huzursuzluk 
ve asayişsizlik bir salgın halindedir. 

Topyekûn uğrıyacağımız ıstırapların hudut 
ve şümulünü göz önüne getirerek böyle bir hale 
mâni olmak için alınması icabeden tedbirler alın
malıdır. 

Seçim emniyeti kanunlarla temin edilirken, 
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diğer taraftan bu emniyeti ihlâl eden bâzı iti
yatlar, bâzı mülâhaza ve endişeler, bâzı metot
lar terk edilmelidir. 

Demokrasi insan ve. vatandaş hak ve hürri
yetlerinin keyfî bir idare tarafından yokedilme-
sine ve daraltılmasına düşman olduğu kadar, bir 
tek fikir ve bu fikri temsil edenlerin istibdadı
na ve keyfî idaresine, kendileri gibi düşünmiyeıı-
leri türlü metotlarla yoketme çabasına-da düş
mandır. Takdir buyurulur ki, demokrasi nizam, 
hak, kanun ve adalet rejimidir. 

Kanaatimiz odur ki, yarının mesut Türkiye'
sinin temelleri aneak alışılmış sistem ve itiyatla
rın samimiyetle atılması ile kurulabilir. Bunun 
için ilk yol kanunların vatandaşlar üzerinde sey
yanen tatbikini temin etmektir. 

Monteskiö'nün tabiriyle, bir tek kişiye yapı
lan haksızlık bütün topluluğa yöneltilmiş bir 
tehdittir. Milletin itimadı yerine 'ken.di maddi 
kuvvetlerine dayaman veya dayanmak istiyen 
rejimler, milletin itimadını kaybederek hâki
miyet ve iktidarlarını zor ile devam ettirmek 
ve vehimler ve endişelerin yarattığı ruhi .'bas
kı altında baskı tertip ve tedbirlerini almak 
ve hattâ artırmak isterler. 

Fakat bu zihniyetin içine düşenler bu çeşit 
tedbirleri alırken milletin itimadını her goin 
biraz daha kaybederler. 

Sözlerimin .basanda Dahiliye Vekâletini ic
rayı temsil eden bir vekâlet olarak tavsif et
miştim. 

Bu icra kuvvet ve kudreti tatbikat sahasına 
vali, kaymakam ve bunların cebir unsuru ola
rak da polis ve jandarma kuvveti şeklinde kar
şımıza çıkar. 

Çok partili siyasi hayatın hüküm sürdüğü 
memleketlerde idare amirliği yapmak hakika
ten çok güçtür. Hem halkın murakabe ve hiz
metinde olmak, hem de onlara emretmek ko
lay başaırılır bir iş değildir. 

Halkın murakabesinden ve şikâyetinden 
korktuğu için kimseye selâm dahi vermiyen 
bir idare âmiri ıbu memleket için ne kadar 
faydasız ise sadece durumunu muhafaza için 
bulunduğu mahallin şirretlerine ve nüfuz ka
zanmak istiyenlerine taviz veren idare âmiri 
de bu memleket içim o kadar zararlıdır. îdare 
mevkiinde vazife alacakların her hali ile kâ
mil medeni cesaret «sahibi ve bitaraflığını mu

hafaza edebilen kimseler olması en büyük ar
zumuzdur. 

Hal böyle olmakla beraber bu makamların 
teminatını sağlıyacak tedbirler de getirilmeli 
ve idarecilerimiz yarınından emin olmalıdır
lar. 

Geçmiş siyasi hayatımızı ve bu hayatın 
inikası olan Meclis zabıtlarımı tetkik ediniz, 
daima idare, polis ve jandarmadan şikâyetlerle 
doludur. Ama ne .garip tecellidir ki, bu kuv
vetleri ellerine geçirenler eski şikâyetlerini 
unutmuşlar ve ıhiçibir ıslah edici tedbir getir
memişlerdir. idare evvelâ gönül rahatlığı için
de çalışabilir hale getirilmelidir. 

İdarecilerden bahsedince polis ve jandarma 
teşkilâtından bahsetmeden geçmek kabil de
ğildir. Meslek icabı daim'a en ağır hizmet ve 
vazife mevkiinde bulunan polis ve jandarma
larımızın içinde bulundukları manzara ve mah
rumiyet cidden yürekler acısıdır. 

Jandarma teşkilâtı bugün ancak mahkeme
lerin ihzar müzekkerelerini icra eden bir or
gan haline gelmiştir. Bu yük yüzünden asli 
vazifeleri ikinci plânda kalmaktadır. Evvele
mirde ihzar müzekkerelerinin infazı yükü 
jandarmanın sırtından alınmalı, bunların in
fazı başka yolla yapılmalıdır. 

Hele jandarmanın yazın sıcağında, kışın 
soğuğunda kilometrelerce köy yollarını yaya 
katederek vazife yapması yürekler acısıdır. 

İBu suretle vazife yerine vâsıl olan jandar
ma asıl vazife sahasına girince bitkin ve peri
şandır. Jandarma teşkilâtı mutlaka vasıtaya 
k avuştU'rulm'alıdır. 

Jandarmanın muhabere imkânsızlığı da fe
cidir. (Bırakınız köyler ve karakollarla telefon 
irtibatını, çok kere diğer komşu kaza ve vi
lâyeti ile bile normal haberleşmelerini yapa
mamaktadır. Bilhassa kabalarda yaşayanlar 
çok iyi bilirler, bir kaza jandarma kumandanı 
bir köy veya nahiye karakolu ile irtibatını te
min edecek kör, topal telefon .hattının yıkı
lan direklerini, direkler üstünde kırılan fin
canların yenilenmesi için bile maddi imkân bu
lamaz, direk için köyden bir söğüt ağacının 
ve fincan için bedelinin dilencisi durumuna 
düşer. Bu kadar mahrumiyet içinde bulunan 
teşkilâta yine de yeteri kadar tahsisat ayrıl
mamıştır. Jandarma kumandanlarının statü
leri de çok acayip. Bir taraftan vali veya kay-
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makam, bir taraftan müddeiumumi, diğeır ta
raftan. kıtası kumandanlığı jandarauaya emir
ler verir. Bu vaziyet jandarma kumandanla
rına huzur verem bir durum değildir ve ıslah 
•edilmelidir. Polis 'teşkilâtı yiıne senelerdir pe
rişan vaziyettedir. Daima halkla, temas 'hallim
de bulunan bu teşkilât mcnsuplarınnn huzuru 
temin edilmeli ve daha kalifiye 'elemanlarım 
bu mesleko intisabı sağlamabilmek için mes
lek cazip hale getirilmelidir. 

'Bu mevzuda daha 'söylenecek çok şeyler 
vardır, fakat şahsi tenkid ve tem'emınıilerimizi 
izhara ayrılan zaman kâfi bulunmadığı içim söz
lerime burada son verir, bütçemin hayırlı ol
ması tem-emmisi ile hepimize hürmetlerimi iarz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mazhar Arıkanl . . Yok. 
Buyurun Halûk Nur Baki, Sayın Ilyas Kılıç 
yerine. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı
nın bünyesi, fonksiyonu iki bina üzerinde bulu
nur. Birisi İçişleri Bakanlığının politik yönü, 
biri de teknik yönü. Teknik yönü bildiğimiz şe
kilde bilhassa Türkiye'mizde kendi iç bünyesin
deki birtakım teşkilâtların ahenkli çalışma yö
nüdür. Politik yönü ise şüphesiz ki, politikacı 
l an en çok üzerine çeken yönüdür. Çünkü, bi-' 
memlekette İçişleri Bakanlığının politikası o 
memleketteki rejimin aynasıdır. İçişleri Bakan
lığının politik yönündeki en güç nokta şudur : 
Bir taraftan Devlet şahsiyetinin belkemiğini teş
kil eder. Bir taraftan da demokratik rejimde, 
demokratik rejim anlayışının yine belkemiğini 
teşkil eder. Demokratik rejimle Devlet anlayı
şının birbirine senkron olarak çalışması o mem
lekette sıhhatli bir idarenin, sıhhatli bir rejimin 
görünebilmesi imkânını sağlar. Memleketimiz 
şüphesiz ki, demokratik nizam mücadelelerine 
geçtiğimiz günden bugüne kadar oldukça derin 
birtakım politik çelişmezlikler, politik meddü-
cezirler geçirmiş ve her noktasında da İçişleri 
Bakanlığının politikası rejimlerin batmasında, 
çökmesinde devamında önemli surette rol oy
namıştır. Yine İçişleri Bakanlığının güç görev
lerinden bir tanesi anarşiyle demokrasiyi tasnif 
edip anarşiyi yerine terk ederek demokratik 
rejimi hukuk nizamı içinde yürütebilecek bir 
havanın köylere, nahiyelere, kazalara, illere aşı-
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lanabilmesidir. Genel olarak tarafsız bir İçişleri 
Bakanlığından kasdmıız partililer arasında ay
rım yapmıyan bir İçişleri Bakanlığı politikası
dır. Yoksa tarafsızlık anlamını hali tabiîsinden 
dışına çıkararak; meselâ Atatürk ilkelerine. 
karşı taarfsızlık, 27 Mayısa karşı tarafsızlık 
anlamının içine sokmak bu memleketi anarşi
nin göbeğine götürür. Atatürk ilkelerine ve 
27 Mayısa karşı İçişleri Bakanlığı mecburi ta
raflıdır. Atatürk ilkelerinin tarafmdadır, 27 Ma
yıs ilkelerinin tarafmdadır. Eğer bu tarafı gös
termezse o zaman isabetsizlik etmşi olur, o za
man bu memleketin rejiminin katlinde methal-
dar olur. 

İçişleri Bakanlığının güç görevlerinden bir 
tanesi de partizan olmamaktır. Partizan olma
mak şahsiyetin içerisinde Devlet fonksiyonunu 
öldürmemek gerekil-. Bir şahsiyet şu partiden 
ise ve o memlekete en iyi vali tâyin edilebilecek 
o şahıs ise, bu vali olduğu takdirde partizan 
denir. Çekingenliği ile Devletin şahsiyeti mâne-
viyesi bilinmiyerek zedelenmiş olur. Bilhassa 
koalisyon zamanında iki hükümette de görül
müştür ki, İçişleri Bakanlığı her hangi bir me
murundan, valisinden, idare adamından şikâ
yetçi olduğu halde kanuni nitelikleri itibariyle, 
hukukî anlamı itibariyle, İçişleri Bakanlığı Teş
kilât Kanunu itibariyle, o valiyi oradan alması ge
rektiği halde partizanlık derler, yahut da koa
lisyon kanatlarından bir tanesinin rahatsız ol
ması ihtimaline karşı o vali orada müzmin ola
rak kalmış, Devleti orada anarşik, sıhhatsiz 
halde göstermiş ve o memlekette büyük siyasi 
tahriplerin meydana gelmesine sebebolmuştur. 
Yeni Hükümetin böyle bir dalâlete düşmemesini 
temenni ederim, düşmiyeceği kanaatindeyim de. 
Memleketin içerisinde bulunduğu şartların he
yeti mecmuası partizanlığın çok ötesinde bir re
jim meselesi haline gelmiştir. Eğer rejim mese
lelerinde birtakım parti fikriyatı aynı para le l— 
de görülmüş ise rejim meselesi ön plâna alına
cak, icabederse yanlış yere, nahak yere bâzıla
rının anarşik hale geldiğinden şikâyet ettiği bir 
İçişleri Bakanlığı politikasının yanında parti
zanlık iddiasının gülünçlüğünü, aşmazlığmı 
kaale almıyacak; rejimi yaşatacak ve ilerde ta
rihin vereceği müspet nota ehemmiyet verecek
tir. 

Yine arkadaşlarım içinde bulunduğumuz 
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fevkalâde ağır şartların gerektirdiği ve lüzu
munun en elzem haline daha dün şahidolduğu-
muz örfi idare konusunda da içişleri Bakanlığı
nın örfi idare ile müşterek olan politikasından 
birkaç cümleyle bahsetmek isterim. Arkadaşla
rım, memlekette örfi idare demokratik rejimin 
katledilmesine karşı, anarşiye karşı biraz daha 
kuvvetli devlet nizamını göstermek amaciyle 
alınmıştır. Bir memleket mutlaka demokratik 
rejim edebiyatı yüzünden anarşi noktasına iti-
lirse, o memleketin değil rejiminin istikbali, 
kendisinin dahi istikbali olmaz. Bir memleketin 
siyasi istikbali o günün şartları içerisinde örfi 
idareyi gerektiriyorsa, her türlü parti anlayı
şının dışında, her türlü siyasi görüşün dışında 
memleketin istikbali ve haysiyeti bakımından 
bunu hep beraber desteklemek ve hattâ örfi 
idarenin hiç görmediğimiz sivri tarafları olsa 
dahi, o sivri tarafları sineye çekmek asaletini 
göstermemiz gerekirken, hakikaten örfi idare 
anlamının çok ötesinde tamamen bir hukuk ni
zamı centilmenliği içerisinde memleketimizde 
seyreden idarenin hâlâ şikâyetçisi bulunursak, 
anarşinin talepcisi mevkiinden ileri gidemeyiz. 
ispanya'yı yıkan, arkadaşlar, ispanya Anaya
sası üzerinde 2 sene, 3 sene yapılan demokratik 
rejim, hukuk nizamı edebiyatının münakaşası-
dır. Bütün tarihçiler böyle kaydetmiştir. Reji
min hangi noktada bulunduğunu, hukuk devle
tinin nerede başladığını, memleketin evvelâ re
jiminin sonra millî varlığının nerede başlayıp, 
nerede biteceğini idrak etmiyen politikacılar 
memleketi felâkete, kendilerini ölüm çukurunun 
değil, bedbahtlık çukurunun dibine sürüklerler. 

AHMET BlLGlN (Kırşehir) — 

BAŞKAN — Sayın Bilgin rica ederim, istir
ham ederim. Buyurun Sayın Nur Baki. 

HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Arkadaş
larım çok özür dilerim, kendi siyasi şahsiyetini 
tepmiş bir insanım, siyasi istikbalim hususunda 
hiçbir şey düşünmediğim için her gün seçim te
ranelerine rağmen bağımsız kalmayı tercih et
miş bir arkadaşınızım. Benim bu memlekete hiz
metten gayri olarak sırtımda hiçbir ağır küfe 
yoktur ve olmıyacaktır. Yalnız bir cümleyi ha
tırlatmak isterim arkadaşlarım; kendisine hiç
bir şekilde söz söylemediğim halde ağır bir ha
karetle, âdeta vatansızlıkla, bir şahsı kasdetme-
diğim halde, vatana ihanet edecek bir hâdisenin 
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| temsilcisi gibi göstermek istiyen arkadaşım 

maatteessüf yazdığını okuyamıyacak kadar, 
buradaki sabahki dirayetini göstermiş bir ar
kadaşımdır. Kendisi ile yalnız hukukî nizam 

ı içinde çalışmış olmanın dışında çalışmaktan mü
teessirim. 

BAŞKAN — Efendim, cevap vermeyiniz ye
rinizden rica ederim. 

HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Çok kıy
metli arkadaşlarım, içişleri Bakanlığının politi
kasını bendeniz daha canlı, Devlet varlığını 

I Türkiye'nin her noktasında daha isabetle gös
terecek tansiyonda görmek isterim. Bir idare
nin düşünün ki, bir noktasından gelir gevşekli
ğinden, dirayetsizliğinden şikâyet ederiz. Aynı 
şahıslar, aynı politikacılar hiç. kimseyi kasdet-
meden bu seferde gelir, rijit olduğunu ve parti
zan olduğunu iddia ederler; halbuki bir yerde 
partizan idare varsa sert bir idare var, demek
tir. Gevşeklik yoktur. Menfi bir idaredir, ama 
gevşek değildir. Aslında arkadaşlarım, Devle
tin varlığının mevcudiyetinin Türkiye'nin her 
noktasında kuvvetle hissedilmesinin büyük za
ruretine muhtacolduğumuz günlerdeyiz. Maale
sef Anadolu'muzun birçok noktalarında Devle
tin varlığı, Devletin siyaseti isabetle yürütüle-
memekte ve orada bulunan vatandaşlar neyin 
ne olduğunu bilmiyerek, rejimin tahribine bil-
miyerek, istemiyerek önayak olmaktadırlar. 
Anayasanın varlığını 27 Mayısın kaçınılmaz 
olayını içişleri Bakanlığı öz politikası ile, genç, 
dinamik, vatanperver ve ilerici idare kadrosiyle 
Türkiye'nin her tarafına cesaretle götürmeli ve 
müstakbel birtakım politik endişelerden çeki-

ı nerek kıymetli idarecilerin hiçbir şekilde bu dâ
vanın mücadelesinden kaçmamaları icabeder. 
Aksi takdirde 27 Mayıs ilkelerinin, Anayasanın, 
Atatürk rejiminin en ufak bir sarsıntıya uğra
dığı zaman hukuk rejimi kalmıyacaktır ki, ken
dilerine her hangi bir politik endişe gelsin. 
Memleketimize daha iyi günler, daha rahat im
kânlar sağlıyacak önümüzdeki devreye intiza-
ren içişleri Bakanlığı bütçesini tebrik eder, he
pinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

ŞADI BlNAY — (Bilecik) — Say,m Başkan, 
i değerli arkadaşlar; ben sözlerime evvelâ tipik 

bir noktadan başlamak istiyorum. 
I Muhterem arkadaşlar bir işin gömülmesi pa

raya, kadroya ve zihniyete 'bağlıdır. Şimdi 
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İçişleri Bakanlığına ait bütçe raportörünün ra
porunu okuduk ve buradaki muhtelif konuşma- j 
lan dinledik. Emniyet kuvvetlerimizin telsizi J 
yok, arabası yok, kaymakamlarımızın jeepi yok, j 
nüfus ıme'murlarıtmızm, müdürlerimizin kadro-
lan yok, terfi edemiyor, bir sürü dertlerle ma
lûl, bünye itibariyle. I 

Bunun dışında jandarmamızın pek çok ihti
yaçları var, ağır yükün altında teçhizattan, 
malzemeden yoksun, kadroları yok, su'bay kad
rosu noksan. Bunlar arkadaşlarım, parasız hal-
leclilemlyecek dertlerdir. Bugünkü 'bütçemiz bu
günkü imkânlarımız bize 'bu dertleri hal çare
lerini vermiyor. Şu halde yapacağımız iş nedir? 
Bize verilen bu bütçe ile milletin varlığından, 
Devletin gelirinden bu bakanlığa veya diğer
lerine verilmiş olan para isabetli bir tevzie tâ'bi 
tutulmuş mudur? Bir an için taksimat itiba
riyle evet diyelim. Şu halde böyle olduğuna, 
göre, acaba tatbikatta bu paranın karşılığı hiz
metler milletimize tam olarak aksettirilecek 
midir? Eğer gelecek sene bu para ile, 'bu bütçe 
ile İçişlerinden beklediğimiz hizmetleri (zaten 
isminden de anlaşıldığı gibi, bu bir asayiş, em
niyet veya inzibat bakanlığıdır) diye bir ar-
kadaşımız 'böyle bir konuşma yapmış; bu fikir 
bana çok makul geldi.) vsağlıyabileeekse, bu 
tahsisatla tam olarak bir eşit idare altında, ta
rafsız bir idare altında yapacaksa kendilerine 
şimdiden muvaffakiyetler diler, şimdiden teb
rik ederim. 

Kıymetli arkadaşlarım, şimdi ufak bâzı not
larım var, müsaadenizle onları okumak istiyo
rum. 

İçişleri Bakanlığının değerli mensuplarından j 
şahsan en çok istediğim ve beklediğim şey, j 
sadece daire ile evleri arasında kalmadan hal- j 
km arasına girmeleri ve vatandaşlarla karşı- j 
lıklı sevgi ve saygıya dayanan bir bağ kurma- ' 
harıdır.. Elbette Hükümet de idarecilere hizmet '• 
edebilme imkânlarını maddeten, bilhassa ,mâ- ! 
nen vermelidir. J 

Bilhassa mahilli idareler yeterli malî kaynak- > 
lara kavuşturulmalıdır. 

Bu vekâlet mensupları vatandaşla en çok j 
teması bulunan insanlardır. Fakat bütün gay
retlere rağmen hâlâ 156 nahiye müdürlüğü ve 
.116 'kaymakamlık münhal di r. 

İdareciliği 'maddi ve mânevi bakımdan iti- ' 
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barlı bir meslek haline getirmek vazifemiz ol
malıdır. Vatandaş, işlerinin süratli ve tarafsız 
yazılmasını istiyor. Esasen demokratik niza
mın esası halk için halkla beraber tarafsız 
olan bir idaredir. Arzı takdim, neşri tamim 
zihniyetinin bürokrasi ve kırtasiyeciliğin, mer
keziyetçiliğin bu asırda ve hele plânlı olduğu
muz bu devirde çoktan tarihe kavuşmuş olması 
lâzımgelmektedir. Milletimiz köylümüz idare
cilerini masa hasında değil, iş sahalarında, dert 
m ahali erinde görm ek istemektedir. 

Nahiye müdürü ve kaymakam ihtiyacımız
dan başka jandarma subayı ihtiyacımız da çok
tur. Bir çok kazalarımızda jandarma subayı 
yoktur. 

Bu vekâletin alt kademelerinde çalışmakta, 
olan. nüfus .memurunu, müdürü, tahrirat kâtip
leri kadrosuzluktan kıvranmaktadır. Bana kad
rosunu alan Türkiye'de 10 nüfus müdürü var 
dersen sayın bakan ben şimdiden maheuholmayı 
Icabul ediyorum. Meslek aşkı ve personel ka
nunu ümidiyle .gayretlerine devam ettikleri 
için teşkilâttaki arkadaşlara teşekkür ederim. 

Emniyet mensuplarımızda şahsan bir çekin
genlik ve ürkeklik görüyor ve devamını müşa-
lıade ederek üzülüyorum. Bu çekingenliği ve 
ürkekliği vekâlet mutlaka ve mutlaka tadil et
mek, ıslâh etmek mecburiyetindedir. Aksi hal
de beklenen hizmetler tam olarak verilemez ve 
nitekim bir çok cinayetler, hırsızlıklar faili meç
hul dosyalarına karışıp kaybolmaktadırlar. Ana
yasamızın işaret ettiği can ve mal emniyeti de 
pek tabiî temin edilememektedir. 

Muhterem arkadaşlar, biz de polis mevzuu
na temas edeceğim; bâzı dış memleketleri 
hasbelkader görmüş bulunmaktayım. Eğitime 
tabi tutulmalıdır. Ne eğitimi? Moral eğitimi. 
Bunun dışında ve hattâ jiu - justsu gibi bir-
kım spor eğitimleri, vakaları bedenen önli-
yeeek bâzı eğitimler mutlaka lâzımdır, ar
kadaşlar. Aksi halde göbekler sarkar, palaska
lar düşer ve ruhen da insan ne de olsa çöker. 
Bu memurlar aynı zamanda zabıt yapan bir 
kalem memuru vaziyetinden de kurtarılma
lıdırlar. 

Arkadaşlar, 1947 senesinden bu yana 17 
seneden beri idareciler toplantısı yapılmamış, 
yakında yapılacağını duydum, eğer doğru is-o 
memnun olurum. Eğer yapılmıyacaksa mut-
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laka yapılmalıdır, evvelki toplantılar büyük 
faydalar temin etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, nahiye müdürleri 
fonksiyonlarını yapamaz duruma düşmüşler
dir. Ben şahsan biliyorum, hepiniz biliyorsu
nuzdur; salâhiyetlerini, vazifelerini tam mâ-
nasiyle bilememektedirler. İBirçok mevzuat 
değişmiş, gelişmeler olmuş, plânlı devreye gi
rilmiş, fakat bu arkadaşların durumları ele 
alınmamıştır. Pek tabiî randımanları da dü
şük olmaktadır. İnisiyatiflerine göre vazife 
görmektedirler. 

Bâzı gümrük kapılarına turist polisleri ııa-
miyl'a memurlar konduğunu, ecnebi vapurlara, 
turist vapurlarına turist polisi tefrik edildi
ğini gördüm. Bu arkadaşlar lisan bilmiyor
lar, §ahsan ben müşahade ettim, mazurdur
lar. Fakat hiç olmazsa kendilerine en basit mi
safirlere hele turistlere yapılması lâzım gelen, 
ifa edilmesi lâzımgelen protokol kaideleri 
de kısa bir kursa tabi tutulmak suretiyle Öğ
retilebilirdi. Bu yapılmamıştır, şahsan üzül
mekteyim. 

Bundan başka turistlerin emniyetini koru
yacak özel tedbirlerin de alınması lâzımdır. 
Bir Renata faciasının acıları henüz insanlık 
nişlerimizden silinmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; son olarak, idare 
adamlarımız; taşrada plânın en büyük tatbi
katçılarıdırlar ve plânın muvaffakiyeti de on
ların çalışmalarına bağlıdır. Fakat plânlı ça
lıştırmanın gerektirdiği şekilde iller ida
resi Kanunu yeniden ele alınmamıştır. Çık
tığından bu yana birçok vekâletin teşkilât 
kanunları çıkmış; vazife ve salâhiyet kanun
ları çıkmış, yani iller idaresinin verdiği yetki
ler bu şekilde parçalanmıştır. Saym Bakan 
acaba bu konuda ne düşünüyorlar? 

Muhterem arkadaşlar bilhassa idarecileri 
bu millet hiçbir zaman unutmuyor. Muhtelif 
vilâyetlerde ben şahsan gördüm, bu bina falan 
vali zamanında, bu çeşme falan kaymakam 
zamanında, bu yol falan nahiye müdürü za
manında yapılmıştır diye 20 sene evvel nahiye 
müdürlüğü yapmış olan bir şahsın hatıraları 
hâlâ anılıyor. Bunlar samimî olarak söylüyo
rum; az bir tahsisatla köylüyü çalıştırmak, ça
lışma zevkini köylülere aşılamak suretiyle 
eserler yapıyorlar . 
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Binaenaleyh, idare adamlarımızın memle

ket kalkınmasındaki rolleri pek büyüktür. On
ları hiçbir zaman istikrarsız bir hale, bir
takım politik endişelere sokmamamız gayet ye
linde olacaktır. 

BAŞKAN —• Sayın Binay lütfen tamamlayı
nız, bir dakakmız kaldı. 

ŞADI BlNAY (Devamla) — Efendim, birkaç 
sorum var, bunların bir tanesi; Bilecik'e bir jan
darma taburu (maalesef - maalesef demiyeyim, 
çünkü kendi mmtakam, ilim - kalkınma bakımın
dan çok geri kalmış bir mmtakadır.) gelmesi ka
rar altına alınmıştı. Acaba bu sene gelecek mi
dir? Bir de garnizon inşası için bütçeye tahsisat 
konmuş mudur? Ne ile yapılacaktır? 

Bir de ufak da olsa acı bir misal vermek isti
yorum. Bizim Osmaneli kazasına bağlı Selçuk kö
yü vardır. Selçuk köyünün % 70 halkı Halk 
Partilidir. Bu köy Osmaneli ilçesine bağlandı, 
zannediyorum ki, Sayın Kurutluoğlu zamanında. 
Bağlandıktan sonra da o ilçede belediye seçimle
rini C. H. P. kazandı. Inşaallah, (inşallah de
miyeyim, çünkü bunda politik bir tutum göze 
çarpıyor ve neticede alındı.) bu gibi hususlar 
doğru değildir. Şahsan Kırşehir'i kaza yapan bir 
zihniyeti de asla tasvibetmediğimi burada belirt
mek isterim. Bundan sonra acı misaller değil, 
Dâhiliye Vekilinin bize tatlı misaller vermesini 
ve gerek hizmetleri bakımından ve gerekse üzerin
de titrediğimiz demokrasi rejimi bakımından ha
yırlı bir çalışma içinde bulunmasını can ve gönül
den temenni ederim. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bir yeterlik 
önergesi gelmiştir, ancak bu arada yeterlik öner
gesini reye koymadan evvel Sayın Bakan söz is
temiştir. Sayın Bakana... («Daha konuşmadık» 
sesi.) Efendim, yeterlik önergesi üzerinde konuş
muyorum. Hayır, yeterlik önergesini okutmuyo
rum, yeterlik önergesinin geldiğini Yüce Heyeti
nize izah ediyorum. Sayın Bakan konuşma im
kânını bulsun ki, daha sonra heyetiniz şayet ye
terlik önergesini kabul ederse bir tek kişiye söz 
verebilirim. Eğer etmezse konuşmalar devam ede
cek tabiî. Buyurunuz efendim. 

. REFET AKSOY (Ordu) — Sizden bir rica
da bulunacağım Saym Başkan. Parti grupları na
mına konuşan mebuslardan sonra altı tane mil- -
letvekili konuştu mu? 
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BAŞKAN — Hayır efendim. Şimdiye kadar 

yapmış olduğumuz tatbikat, parti gruplarını da 
dâhil olmak üzere... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Biz de ko
nuşalım da Bakan cevap versinler. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesin in aleyhinde 
konuşursunuz. 

İHSAN KABADAYİ (Konya) — Biz konu
şalım ki, Bakan cevap versinler... 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, Yüco Heyeti
niz yeterlik önergesini kabul etmezse zaten o za
man Bakanın sizden sonra tekrar konuşma im
kânları vardır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hep bir-
birlerimizi dinliyoruz, sıkıntımız çok beyefendi. 

REFET AKSOY (Ordu) — Reisin takdiri
ne bağlıdır, 6 kişi konuştuktan sonra... 

BAŞKAN — Konuşmalar henüz kifayete er
miş değil. Bakan söz istedi söz veriyoruz. Daima 
Bakanların takdimen konuşma hakkı vardır, sa
yın üyelere nazaran. Buyurun Sayın Bakan. (Gü
rültüler) Söz istedi, söz verdim, müdahale etme
yin efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bakanı söz 
istemeye sevk ettiniz. 

BAŞKAN — İstedi, efendim. Yeterlik önerge
si geldi, istedi. Buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (De
vamla) —• 1964 yılı İçişleri, Emniyet Genel Mü
dürlüğü, Jandarma Genel Kumandanlığı bütçe
lerini huzurunuza takdim etmiş bulunuyoruz. 
Millet Meclisimizin yapıcı tenkidi eri ve değerli 
mütalâaları icraatımızda bize başarı temin edecek, 
hizmetimizde bize ışık tutacaktır. Vatandaşla 
Hükümetin temasa geldiği her yerde İçişleri Ba
kanlığının sorumluluğu ve çeşitli kanunların tat
bikatında İçişlerinin bizzat vazifeleri vardır. Ay
rıca bu Bakanlık bu hizmetleri ifa edebilmek için 
yurdun her tarafında geniş bir teşkilâta sahip, 
kuruluşa maliktir. Bu bakımdan vatandaşların 
birçok ıstıraplarının giderilmesi çareleri ve çeşit
li ihtiyaçlarının tatmini bu müessesenin mer
kez ve taşra teşkilâtından beklenmektedir. 

Ferdin ve toplumun huzur ve emniyetinin sağ
lanması, hak ve hürriyetlerinin korunması geniş 
ölçüde Bakanlığın vazifesi cümlesindendir. Vatan
daşın çeşitli idare kademelerindeki, işlerinin ye-
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rinde, kesin ve süratle netice!endirilmesi, bütün 
vatandaşlar için eşit işlem yapılması, idare anla
yışımızın temel prensibidir. Bu hususlara kısa
ca temas ettikten sonra Bakanlığın ve buraya bağ
lı teşekküllerin yürütüm ve işlemlerine kısaca te
mas etmek istiyorum : 

Vatandaş hak veJıürriyetleriyle bağdaşmıyan 
demokratik prensiplere aykırı ve Anayasaya ay
kırı idari kanunlar üzerinde geçen yıl Bakanlık
ça yapılan tetkiklerin sonuçları Millet Meclisimize 
ve Cumhuriyet Senatomuza sunulmuş bulunmuş
tur. Meclislerimizin bu husustaki.değerli çalışma-
lariyle Anayasaya uygunsuluklar tatbikatta gi
derilmiş bulunuyor. 2559 sayılı Polis vazife ve 
Salâhiyet Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, 
5442 sayılı il İdaresi Kanununun Ibâzı madde
lerinin değiştirilmesine taallûk eden tasarılar 
Yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Ay
rıca bugünün hak, hürriyet ve hizmet anlayışı
na uymıyan ve ömürlerini doldurmuş bulunan 
kanun vo nizam üzerinde ciddî incelemeler ba
kanlıkça yapılmış, bunların yerine bugünün ih
tiyacını 'karşılıyacak kaideler huzurunuza su
nulacaktır. Anayasamızın 115 nci maddesine 
göre coğrafi durum, iktisadi şartlar ve kamu 
hizmetlerinin gereklerine göre merkez idare 
kurulları il, ilçe ve bucak olarak tesbit olunmuş
tur. Bu üçlü bölünmüş idari desantralizasyonun 
tabiî bir neticesidir. İktisadi, sosyal icap ve ca
zibeler ve coğrafi durum bu bölünüşe vücut 
verdiğinden bu kusurlardaki değişiklikler mill
ik! talimıattaki yeni şekillenmeleri \bdzzarare lin-
tacetinektedir. Bu değişmeleri yakından ve dik
katle izi iyen bakanlığımız ciddî ve müdekkik 
çalışmalarla idari coğrafyada gerekli ve esaslı 
şekillenmeyi yapma çabası içindedir. Bu husu
sun ayrıca Nisan ayı içinde toplanarak idareci
ler kongresinde enine boyuna çok tecrübeli ve 
yetkili zevat tarafından ele alınmak suretiyle 
en mükemmel şeklini alacağına inanıyorum. 

İdarenin vatandaş ihtiyaçlarını emniyet ve 
süratle karşılaması, vatandaşlara güler yüzle 
işlem yapması başta idare âmirlerinin tutu
muna bağlı bulunuyor. Bu görüşledir ki, vali, 
ıkaymıaıfeaım ve ıbueaik müdürlerinin manen ve mad
deten takviyesine, idare meslekinin öneminin 
belirti İhı esin e ve ciddî ilgi görmesine, itibar gör
mesine gayret sarf ediyoruz. 

Kaymakamlar nakil ve tâyin yönetmeliğinin 
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getirdiği objektif esaslar, Meclisimizin kabul 
buyurduğu Temsil ödenekleri Kanunu idare 
camiasında geniş memnuniyetini mucibolan ted
birlerdendir. 

Halen 151 maiyet memurluğu kadrosunun 
149 una tâyin yapılmıştır. Aralık 1963 gününde 
kaymakamsız olan 110 ilçemizin 93 ünde kursu 
bitirmiş genç kaymakamlar 1965 yılında görev 
alacaklardır. Türk - Fransız, Türk - Amerikan, 
Türk - Alman, İşbirliği anlaşmaları ve 4489 sa
yılı Kanunun sağladığı imkânlarla her yıl 
40 - 45 Türk idarecisi dış memleketlere gidecek, 
bu memleketin iktisadi, idari tatbikatını yerin
de görmek suretiyle, iktisabettikleri tecrübeler
le yurdumuza faydalı şekilde dönmek imkânını 
bulacaklardır. Ayrıca Orta - Doğu Âmme Ens
titüsünde kaymakamlarımızdan bir kısmı her 
yıl bilgilerini akademik bir şekilde genişletmek
tedirler. 

1963 yılında tâyin edilen 174 bucak müdü
rüyle münhal bulunan bucak miktarı 155 adede 
indirilmiştir. Tâli memurların kadrosuzluk yü
zünden terfi edememeleri Bakanlığımızın uzun 
senelerden beri ıstırabını teşkil eden önemli bir 
konusudur. 242 sayılı Kanun her ne kadar bu 
ıstıraba bir parça su serpmişse de bu ıstırabın 
tamamen izalesi Personel Kanununun yürürlüğe 
girmesiyle mümkün olabilecektir. 

Ayrıca Mecliste küçük memurların maaşları
nın teadülüne dair bulunan bir kanun da Bütçe 
Encümeninde tetkikte bulunmaktadır. Bu kanun 
kabul buyurulduğu takdirde küçük tâli memur
larımızın maddi ve mânevi huzuru temin edile
cek maddi imkânlarla sağlanmış olacaktır. 

Sağlık, Bayındırlık, Eğitim, Tarım sahaların
da geniş görevleri olan kaymakamlarımızın ay
rıca plânlı, iktisadi ve sosyal kalkınma gücünü 
köylere kadar yayma gayretleri nazarı dikkate 
alınacak olursa kaymakamlarımızın bugün va
sıtalardan mahrum bulunduğu, bilhassa motorlu 
vasıtalardan, jeepten mahrum bulunduğu göz 
önünde bulundurularak gereği yapılması lâzım 
olan bir cihazdan mahrum okluğunu görmemek 
mümkün değildir. 

Bakanlığın Merkez Teşkilâtında reorganizas-
yona ihtiyaç duyulmaktadır. Bugünkü bünye 
bugünün ihtiyacını kapsıyacak ve karşılıyacak 
şekilde değildir. Bu hususta vekâlette ciddî ça
lışmalar vardır. İnşallah yakında huzurunuza su-
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nacağımız, Merkez Reorganizasyonu Kanuniyle 
bugün bu ihtiyaca kâfi gelmiyen merkez teşkilâ
tının ihtiyaçları karşılanacak, cevaplanacak, ke
mal içinde olacaktır. 

Nüfus sicilleri ve kayıtların çok eskimiş bu
lunması sebebiyle, şahıs ve medeni haklara mü-
taalük bilgilere, diğer taraftan Devletin asker
lik, vergi konularına ve nüfus politikamızdaki 
önemli rolü olan doğum ve ölüm vukuatına ce
vap vermekten uzak bulunuyor. Bu durumu dü
zeltmek amaciyle Genel nüfus yazımı Kanunu 
Yüksek Meclise, Nüfus sicili Kanunu da Hükü
mete sunulmuş bulunmaktadır. Bu kanunlar 
Yüksek heyetlerinizee kabul edildikten sonra 
tatbikatta nüfus işlerimize tamamen itimat ve sa
lâh getirecektir. Türk vatandaşlığı kanunu ta
sarısı insan hakları beyannamesinin kabul ettiği 
esaslara uygun olarak çıkarılmış bulunmaktadır
lar ve bugünkü Resmî Gazetede ilân edilmiştir. 
Bu şimdiye kadar bu konuda yürütülmekte olan 
kaidelerin kifayetsizliğini gidermek suretiyle 
ihtiyaçları kapsıyacak bir kanundur. 

7126 sayılı Kamın İçişleri Bakanlığına her 
türlü düşman taarruzlariyle, toplum hayatını ve 
millî servetimizi tehdideden tabiî âfetlerle bü
yük yangınlardan doğacak can ve mal kaybını 
önlemesini, hayati ehemmiyeti haiz her türlü hu
susi ve resmî tesis ve teşkillerin korunmasını, 
bunları idame ettirmek için âcil tamir ve ıslâhı, 
savunma gayretlerinin sivil halk tarafından des
teklenmesini ve cephe gerisi maneviyatının mu
hafazasını ödev olarak vermiş bulunuyor. Bu gö
revleri gerçekleştirmek amaciyle 1959 yılında 
Bakanlıkta kurulan Sivil Savunma İdaresi henüz 
teşkilâtlanma devresinde bulunmaktadır. İlk ça
lışmalar sivil savunmayı tanıtmak ve hizmetle
rini halka öğretmek için büyük şehirlerimizde 
sergiler açmak, konferanslar tertibetmek üzere-
derlenmiş bulunuyor. Geçen yıl 21 ilde tertiple
nen seminerler bu cümleden başarılı çalışmalar 
olmuştur. Gayesi topyekûn savunma ve millî se
ferberliği gerçekleştirmek olan bu idarenin or
ganizasyonlar noksanları bütçe imkânları dâhi
linde peyderpey tamamlanmaktadır. Bu maksat
la sefer halinde veya önlenmesi mahallî imkân 
ve güç. dışına çıkan âfetlere karşı yardım ve kur
tarma hizmetlerini müessir bir şekilde boşalt
mak amaciyle lüzumlu seyyar kolları teşkil et
mek için hazırlanmış olan kanun tasarısı Hükü
mete tevdi edilmiştir. 
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17 Kasım seçimleriyle mahallî idareler tabiî 

temsilcilerine kavuşmuş bulunuyor. Bu itibarla 
mahallî idarelerin hizmetlerini kemaliyle yap
maları, daha mükemmel hizmetler sağlamaları 
beklenmesi lâzımdır. Ancak mahallî idareler ar
tan hizmetlerine rağmen gelişmemiş malî imkân-
lariyle hizmetlerini yeterli şekilde ifa edemez 
hale gelmişlerdir. 

Belediyelerimiz, il özel idarelerimiz bin yüz
den hizmetlerini cari işlemlerle tahdidetmiş du
rumdadır. Ayrıca büyük belediyelerle il özel ida
relerinin borçları bugün kendi bütçe takati eriyle 
ödenemiyecek hale gelmiştir. 

Belediye borçları bugün 1 milyar 233 milyon 
500 bin liraya baliğ olmuştur. Belediye işletmeleri
ne ait borçlar 700 milyon liraya varmıştır. 700 mil
yonun 431 milyon lirası istanbul, Ankara ve İzmir 
belediyeleri işletmelerine aittir. 

İl özel idarelerinin borçları ise 113 milyon 
liraya baliğ olmaktadır. Bu hal ilk iş olarak ma
hallî idarelerimizin gelir kaynakları üzerine eğil
meyi ve bu idarelere günün hizmetlerini ifa ede
cek derecede yeterli gelir kaynakları temin etme
yi zaruri ve lüzumlu kılmaktadır. 

Maliye Bakanlığının hazırladığı ve halen Mec
lis komisyonlarında görüşülmekte bulunan bele
diye borçlarının terkin ve tahkimi Kanunu Yük
sek Meclisçe kabul edildikten sonra, belediyele
rimiz ağır ve ödiyemiyecekleri bir borç yükünden 
kurtarılmış olacak ve bu borçlara hasretmiş ol
duğu meblâğlar yapıcı hizmetlere intikal ettiril
miş olacaktır. 

İleri memleketlerde mevcut sistemin tama
men aksine olarak bizde mahallî idarelerimiz 
merkezî bâzı teşekküllere kendi bütçelerinden 
paylar vermektedirler, Bakanlığımız gayritabiî 
olan bu payları kaldıran bir tasarıyı Yüksek 
Meclise yakında tevdi edecektir. Böylece beledi
yelerimizin bütçe tutarlarının % 15 - 25 nisbe-
tinde bir kaynağı kendi kaynakları içinde sağla
ması mümkün olacaktır. 

Bu arada Anayasanın ve modern anlayışın 
icaplarına uygun olarak hazırlanan İl özel idare
si kanun tasarısı, bu idarelere verimli hizmetler 
Âe modern bir kurtuluş sağlıyaeaktır. Bu kanu
nun, tamamen hazırlanmış olup, bugüne kadar 
buraya sevk edilmemiş olsunun sebebi o merkezî 
Reorganizasyon Kanununun tamamlanmasına 
bağlı ve vabeste bulunmaktadır. 
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Belediye Ceza Kanunu ve belediye işletmele

rine mahsus kanun tasarıları da Bakanlıkça ele 
alınmış ve ileride Yüksek Meclise takdim oluna
caktır. 

Bakanlığımıza bağlı emniyet, jandarma, nü
fus, sivil savunma hizmetleri, mahallî idarelerin 
eylem ve işlemleri, bunların mevzuata uygun 
olup olmadığı, plân ve yıllık icra plânlarının 
tarzı tatbiki, idare âmirlerimizin bu husustaki 
gayretleri ve bizzat idare âmirlerinin kanun, tü
zük, yönetmelik ve Hükümet emirlerini sureti 
tatbik şekilleri ve murakabelerine verilmiş daire 
âmirleri üzerinde murakabeleri Mülkiye Teftiş 
Kurulu tarafından denetlenmektedir. Böyle 
önemli vazifeleri olan müfettişlerin seçim ve ye
tiştirilmesi Bakanlıkta dikkat ve itina ile ele 
alınmış bulunuyor. Bu açıdan mülkiye müfettiş
lerinin ileri memleketlerdeki idari, sosyal, ekono
mik ve malî konudaki tatbikatı görebilmek için 
bu memleketlere gönderebilme imkânı sağlan
mak üzere bütçeye küçük de olsa bu sene bir öde
neğin konulması hakikaten müfettişlerimizin ye
tişmesi bakımından müessir tedbir alacaktır. 

Yurtta emniyet ve asayişi, mal, can emniye
tini sağlamak, vatandaşa huzur ve itimat telkin 
eden ortamı temin etmek idarenin başlıca göre
vi bulunuyor. Bugünün artmış ve inceleşmiş bir 
durumda olan zabıta vazifeleri, kazanılmış tec
rübe ve bilgi ışığı altında poliste ve jandarmada 
maddi ve mânevi bir teşkilâtlanmayı icabettir-
mektedir. 

Bu arada sosyal oluşların ve demokratik hür
riyetin düzeninin icaplarına uygun olarak bir 
toplum zabıtası teşkil etme hazırlıkları içindeyiz. 
Hükümet programında yer alan bu vazifeyi ger
çekleştirmek üzere yakında bu kanunu huzuru
nuza sunacağız. 

Zabıta hizmetlerinin verimli ve müessir olma
sı, teşkilâttaki âmirlerin merkez karakollarına, 
karakolların birbiriyle, nokta ve devriyelerle, il
lerin illerle ve ilçelerle, ilçelerin ilçelerle ve mül
hakatla muhabere ve buluşma teminlerine ve ge
rekli takiplerin yapılmasına bağlı bulunmakta
dır. Bu hususların temini de zabıtanın teknik ve 
motorlu araçlarla teçhizini gerektirmektedir. 
Bugün 67 il, 228 ilçede 13 422 aded fiilî kadro
ya sahip polis teşkilâtı vardır. 637 karakol ha
linde vazife görmektedirler. Bugün dağınık va
ziyette olan karakolların toplu ve büyük yekûn-
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lara varan polis kontenjanını içinde bulunduran 
karakollar haline getirilmesi sistemi üzerinde 
duruyoruz. Çünkü dağınık karakolların asayişte 
müessir olmadığı tecrübenin bize gösterdiği bir 
neticedir. 

Ayrıca karakollarmdaki trafik emniyetinin 
temini de polise verilmiş bir görevdir. Bu teşki
lâtın elinde modelleri 1946 ya kadar inen moto
siklet, deniz motoru ve kamyonları dâhil 474 mo
torlu araç vardır. Yıl sonuna kadar bu miktar 
527 seviyesine çıkarılacaktır. Kuruluşların tra
fiğin hizmetini görebilmesi ve kanun dışı sokak 
hareketlerinin kontrolünü özel şekilde yetiştiril
miş personelle görmesine bağlıdır ve bunların 
modern araçlarla teçhiz edilmesi zaruridir. 

Jandarma birlik ve kuruluşlarının araç ih
tiyacını karşılamak için yapılmış bulunan plâna 
göre her yıl 163 jeep, 144 pikap, 79 kamyon, 
32 ambulans, 2 binek, 4 motosiklet, 4 otobüs, 
4 münibüs - ki, ceman 434 vasıta - alınması ev
velce tahakkuk ettirilmiş plân icaplarından iken 
bu yıl bütçeye bu maksatla ödenek konamamış
tır. 

Yeni ihtiyaçlar ve 3 000 e yakın münhal in 
kapatılması için İstanbul'da bir polis okulu açıl
masına ve mevcut polis okullarının ıslâhını ge
rektirmektedir. İstanbul'daki Polis Okulunu ya
kında temin edeceğimiz bir binada açacağız. 

Emniyet Teşkilât Kanunu günün ihtiyaçları
na, günün şartlarına uydurmak için hazırlık yap
maktayız. 

Bekçi teşkilâtının ıslâhı ve yeni ihtiyaçlara 
göre gece polisinin tesisi üzerinde bir kanun tas
lağı hazırlanmış, yakında huzurunuza sevk edi
lecektir. Böylece bekçilerin bugünkü özlük du
rumları ve diğer hakları tamamen teminat altına 
alınmış bulunacak ve bekçilerimiz de kendilerin
den beklenen hizmetleri mükemmeldi ifa edecek 
hale gelecektir. 

Jandarma karakollarının merkezde toplanma
sı tatbikatı iyi neticeler vermiştir. Bu tatbikat 
yapılırken elbette bu tatbikatın yapıldığı ilçele
rin muhabere durumları, yol vaziyetleri nazarı 
itibara alınmaktadır. 

Bu teşkilâtı geliştirmek niyetindeyiz. Araç
lar için sene içinde teminini düşündüğümüz yeni 
imkzânları sağladığımız takdirde, toplu karakol 
tatbik edilen vilâyetlerimizin adedi bugün üç 
iken ona çıkarılmış olacaktır. 
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Jandarma subaylarının noksanlığı aşikârdır 

ve hizmette büyük ölçüde aksaklıklar göstermekte
dir. Jandarma subay noksanının giderilmesi için 
Harb Okulunda jandarma kontenjanı 114 e çı
karılmış bulunmaktadır. 

Uzatmalı müessesesi artık ömrünü doldurmuş
tur. Yalnız bunlardan şimdiye kadar hizmette 
olanların özlük haklarının temini ve şimdiye ka
dar geçmiş zaman içindeki hizmetlerinin teminat 
altına alınması için bir kanun tasarısı Yüksek 
Meclisinizde hali tetkiktedir. 

1962 yılma nazaran asayişe müessir suçlarda 
azalma müşahede olunmuştur. 

Bu arada ele geçmiyen ve faili meçhul suçlar 
nisbetinde nispî bir artma vardır. 

Doğu - Anadolu'da geniş ölçüde asayişe tesir 
edecek vukuat kaydedilmemiştir. Gerek polis ve 
gerek jandarmaya kanunların kendilerine tevdi 
ettiği vazifeleri görmeye ve milletimizin güvenine 
lâyık olmaya samimî olarak çalışmakta, her tür
lü fedakârlıktan ve feragattan çekinmemektedir
ler. Bu hususu huzurunuzda Yüksek Meclise 
arz etmeyi vazife bilirim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımızın Mecliste sor
muş olduğu suallere <arzı cevap etameye gayret 
edeceğim. 

Adalet Partisi Meclis Orupu adına konuşan 
ISaym Eteni Kılıçoğlu arkadaşım; âmme hizmet
lerinin iyi görülmesi için kâfi vasıta, yeterli ve 
kifayetli personele ihtiyaç vardır, buyurdular. 
Elbete bu bir hakikattir, arkadaşlar. Yalnız 
Türkiyemiz gibi gelişmekte olan bir 'memleke
tin ihtiyaçlarının görülmesi, kendi malî kay
naklarının nisbeti içinde mütalâa edilmesi de 
en uygun ve aklî yol olması ıgerektir. 

içişleri ıtnerkez teşkilâtının hizmetleri göre-
miyecek halde bulunduğunu demin arkadaşım 
izah buyurdular'. Deminki umumi konuşmamda 
Ihakikaten İçişleri mer'kez teşkilâtı çok eski bir 
'organizasyon olması sebebiyle bunun yeni ih
tiyaçlar muvacehesinde yeniden tanzimine ihti
yaç vandır. Bu tanzim çalışmaları yapılmakta
dır. İnşallaih huzurunuzda, demin söylediğim 
ıgibi çalışmalar kemaliyle sevk edilmiş olacak
tır. 5439 sayılı Kanuna göre yapılan tatbikat
tan değerli Etem Kılıçoğlu arkadaşım şikâyet
çidir. Bu kanunun lüzumu ölçüsü içinde tatbik 
edilmesine Bakanlık olarak dikkat edeceğiz. 
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t. ETEM KILICOĞDU (Giresun) — Bun

dan sonra anı? 
İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTEıAlK 

(Devamla) — Şimdi de 'buna dikkat ediyorum. 
ıBAŞİKAN — Yerinizden müdahale etmeyi

niz ıçok rica ederim. 
t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Gayet 

ııonmıal bir hareket Reis Bey. 
IBAŞKAN — Hiçbir surette müdahale Riya

set tarafından normal karşılanamaz, Her türlü 
müdahale normaıl sayılamaz efendim. Buyuru
nuz. 

-t. ETEM ' K I L I Ç O Ö T J U (Giresun) — îıkaz 
ediniz kâfi. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAJK 
(Devamla) — İdareci!erimizin, bilhassa valile
rimizin en iyi evsafta yetişmiş 'münevverlerden 
seçilmesini Etem Kılıçoğlu arkadaşımız belirt
tiler. -Biz de aynı kanaatteyiz. Bilhassa idareci
lerin yetişmesinde prensip itibariyle hakiki 
membamın idare mesleki olduğu kanısındayız, 
Ama meslekin hususiyetleri göz önünde bulun
durulursa tamamen kapıların herkese kapan
masında da fayda umuyoruz. 

Nahiye müdürleri fonksiyonunu yitirmişler
dir, diyorlar. Hakikaten nahiye teşkilâtı bugün
kü hali ile fonksiyonunu yitirmiştir. Halen tat
bikatta olan şekliyle diyorum; ama, inşallah 
yakında nahiyeleri, mahallî idareleri tamamen 
koordine edecek, köy mahallî idarelerini tama
men koordine edecek ve aynı zamanda merke
zin müşterek bir organı halinde yürütebilecek 
bir teşkilâta kavuşturma çarelerinin tetkikatı 
üzerindeyiz. 

Nüfus dairelerinden değerli arkadaşım şikâ
yet ettiler. Hakikaten aynı ıstırabı duymakta
yız ve bunun tashihi maksadiyle Yüksek Mec
lise sevk etmiş olduğumuz kanunlar bu âmme 
hizmeti konusunda 'gerekli ıslahat ve faydayı 
Bağlıyacaktır 

(Değerli arkadaşım, 27 Mayıstan sonra yapı
lan belediye hudutlarmdaki tadillere temas ede
rek; sekiz belediyede yapılan tatbikat, yecli be
lediyede yapılan tatbikat, partizanca ölçülerle 
ele .alınmıştır, diyor. 1963 ten bu yana 30 be
lediyede hudut değişikliği yapılmıştır. Bu otuz 
belediyenin 15 inde mahallî seçimlerde Cumhu
riyet Halk Partisi kazanmış, 15 inde de diğer 
partiler kazanmıştır. Yapılan bu değişiklikler 
kanunların mahallerine tanıdığı yetkilere da-
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yanılmak suretiyle Ve ayrıca idaıri kazanın mu
rakabesi altında yapılmış buluntmıaktadır. Ayrı
ca birtakım İhataların tashihi de elbette idare
mizin vazifesi cümilesindendir. (Bravo sesleri, 
alkışlar) Değerli arkadaşımız, mahallî idarele
rin hakiki organlarına 17 (Kasımda kavuştu
ğundan memnundur. Yalnız malî kaynaklarının 
gelişmeyi, bu imkânları sağlamaktan uzak ol
gunu söyledi lor. (Biz de arkadaşımızın bu konu
daki fikrine katılmakta ve bunun tedbirlerini 
huzurunuza getirme çabası içindeyiz, 

'Köylerimizin yeniden teşkilâtlanması, (Köy 
'Bakanlığının bugünkü tutumu, yürütümü ile 
olmıyacağına Etem Kılıçoğlu arkadaşımız kaa-
nidir ve bunun idareyi, idaredeki partizanlığı 
köylere kadar götüreceğini söylüyor. Arkadaşı
mın bu düşüncelerine bizce iştirak etmek müm
kün değildir. Bizim istediğimiz şey, âmme hiz
metlerini yeteriyle ve bütün inceliğiyle ihtiyaç
ları kapsıyacak şekilde yurdun en ücra köşeleri 
bulunan köylerimize ıgötürmek gayesinden iba
rettir. 

Değerli arkadaşımız Etem Bey polis mikta
rının yetrsiz olduğunu, hizmetleri görebilmeye 
kâfi gelmediğini söylüyorlar. Hakikaten bizim 
memleketimizdeki polis miktarı modern memle
ketlerdeki 400 kişiye bir polis nisbetinin altın
da bulunmaktadır. Bu seviyeye ıgelmesine ça
lışacağız. Çarşı ve ma'hallat bekçileri için de
minki konuşmamda arz ettim. Çarşı ve mahal
lat 'bekçileri gece polisine inkılâbettirilerek ve 
hizmeti görebilecek ehliyette bir orgnizasyin 
olacaktır. 

Trafiğin kifayetsiz olduğunu, personelin kâ
fi olmadığını ve vasıtaların yetersiz bulunduğu
nu söylüyor. Tralfik hakikaten bizde tatbikatı 
diğer polise nazaran ve dünyaya nazaran çok 
daha yeni bir polistir. Ama medeni ihtiyaçların 
içinde bulunan bir nizam ve asayiş temeli oldu
ğuna göre, bizim de bunları diğer memleketler
de olduğu gibi, hiç olmazsa onlara yakın tatbik 
etmek ihtiyacımız vardır. Esasen bu çaba ile 
iki değerli milletvekili arkadaşımızın îlyas Kı
lıç ve Mustafa Uyar'm Meclise sevk etmiş ol
duğu bir kanun vardır, ©una mütenazır olarak 
Karayollarının Hükümete te'vdi ettiği ve ora
dan 'Millî Güvenlik (Kurulunda hali müzakerede 
bulunan bir kanun yakında huzurunuza sevk 
edilecektir, 
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'Polis Nakil Talimatnamesine riayet etmeden 

birtakım, polis nakillerinin yapıldığını değerli 
arkadaşım, ifade buyurdular. Arkadaşıma he
men şunu ifade edeyim iki, valilerin teklifleri 
kanunlara uygun olmadığı takdirde Vekâletçe 
i s'af olunmaz teklifler olmasını kendisine temin 
etmek isterim. Ancak bu tahvil ve tâyinleri, 
kanuni «gerekleri mevcudolduğu ahvalde Vekâ
let tatbik etmektedir. 

Değerli arkadaşım, poliste, bilhassa vazife 
esnasında iken işlenmiş olan suçlar artmıştır, 
diyor. Bunlar önlenmelidir, diyor. Polisteki 
suçların önlenmesi için gerekli bütün tedbirler 
alınmıştır; bu sene esasen polis ve jandarmada, 
eldeki istatistiklere gJöre, 'her yıla nazaran suç 
ve suçlu miktarı azalmış 'bulunmaktadır. .1962 
yılında cebren ırza geçme vakası 186 iken ve 
suçlusu 284 iken bunun 283 ü yakalanmış, bir 
tanesi firar etmiştir. ^Silâhlı olarak 'kız kaçırma 
vakası 124 müş, 183 suçlusu varmış, 176 sı ele 
geçirilmiş, 7 si kaçmıştır. Halbuki 1963 sene
dinde hissedilir bir eksilme 'görülmüştür. Ceb
ren ırza ıgeçme vakaları 148 e inmiş, bunların 
•mütecasirleri 218 olmuş; 215 i yakalanmıştır. 
Silâhlı olarak kız ka'çnrıma ve kadın kaçırma 
1!24 ^en 88 e inmiştir. 3138 mütecasirinden 290 ı 
yakalanmış bulunmaktadır. 

Emniyet teşkilâtı mensuplarının işledikleri 
suçlar hakkında da kısaca malûmat arz etmek 
isterim. 1963 yılında emniyet teşkilâtında işle
nen suçlar adedi bir sene evvelkine nazaran 
yüzde 40 nis'betinde bir .azalma kavdetmpıstir. 
Yedi ırüsıvet Vakası, 8 mesken masuniyetini ih
lâl, 5 görevi kötüye kullanmak, 2 kız kaçırma, 
2 sebepsiz silâh atma, 4 ırza tasaddi, 1 Seçim 
TCanununa muhalefet, 1 sarkıntılık, 1 ölüme se
bebiyet vermek, 1 âmirin k tehdit. Ceman 32 va
kadan ibarettir. Göırütüvor ki, ark adaşlarım, za
bıtanın suçları .azaltmakta müessir bir hali bu 
neticelerde müşahede edilmektedir. 

TTvn^turucu maddelerle kaçakcıh;<hn kâfi 
sekildi önlenemediğini arkadaşımız ifade etti
ler. Hakikaten arkadşalar, dünya polisinin, 
"JT'.'n1+owıW'in nıprç'nrnl oldıı"Ti bu mevzu. VnViin 
^ünvada zor takibedilen konulardan birisidir. 
Bütün bu zorluca rağmen Türkiye'de bu uyuş
turucu maddelerle mücadele seviyesi memuuni-
v p l vpmVi haldedir, mükemmel demiVorum. araç 
-"•e imkânlarımıza göre memnuniyet verici "hal
dedir. 
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Jandarma araç ve teçhizatının plâna göre, 

bu yıl gerekli ödeneğin bütçeye konulmak sure
tiyle tatbik edilmediğini söylüyor, arkadaşım. 
Demin arz etmiştim.. İnşallah yıl içinde hu hiz
metleri karşılamak üzere huzurunuza yeni bir 
teklifle gelmiş olacağız. 

(Subay noksanının giderilmesi hakkında de
min arzı malûmat ettim. Taşradaki jandarma 
binalarının tamiri meselesi bütçe imkânlarımız 
nishetinde ele alınmıştır. Kıt bütçe imkânları
na salhibolmamıza 'rağmen rasyonel bir program. 
la bunları en iyi şekilde karşılamaya gayret 
ediyoruz. 

Vatandaşların karakollara korkusuz girip 
çıkmasını arkadaşım temenni ederler. Hakika
ten. demokratik bir- memlekette vatandaşın hız
ın etinnde olan her teşekkül gibi karakol da va
tandaşın işini süratle bitiren, kesimi olarak hal
leden, emniyet içinde yapan ve vatandaşa ken
di iradesinin tatbikinden doğan bir idarenin 
gururunu verecek bir seviyede olmasını istiyo
ruz ve bu amaçla zabıtamızı harekete getirme 
gayreti iiçindeyiz. 

Zahıtanın tevhidi meselesi arzularımızın 'ba
şında gelmektedir. Yalnız bugün tevhidi zabı
tanın Türkiye'de tatbiki en az 200 milyon civa
rında bir meblâğa baliğ olmaktadır. Yalnız bu 
özlemi hiç olmazsa komando birliğinde bir
leştirme yolu, bir âmir tanıma yolunda yeni bık 
kuruluş yapmak suretiyle tevhidi zabıtaya ge
çiş yolunun sağlam teşebbüsleri içinde bulun
mayı çalışmalarımız içinde teshit etmişiz. 

Toplum zabıtası, demo'kratik gösteri ve top
lantı hürriyetlerinin garanti altına, alınması ve 
aynı zamanda âmme nizamının .korunması, mak-
sadiyle Hükümet proıgramiyle yapmayı taah-
hüdettiğimr,z bir hareketli, bilgili zabıtadır. Bu
nu huzurunuza demin söylediğim gihi, getire-
-ee«Hz. İdari kazada, bilhassa bölge idare mah
kemeleri kurul m asL hakkında ne düşündüğümü
zü arkadaşlarımız soruyordu. Bu hususta îciş-
W Bakanlığının hazırladığı ve Devlet Şûra
sına takdim etmiş olduğu bir pro.ie vardır. 

Partizan idare hakkında arkadaşımızın de
min sorduğu sev. partizan idare, nakil ve tâ-
vîı-y.iprrlp. kendisini gösteriyor, dtivor. Bilhassa 
vekillerin şahsi temayüllerine göre vali tâyin
leri yapılıyor, diyor. Vekillik seviyesine gelmiş, 
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yüksek sorumluluk içinde bulunan bir şahsın, 
şa'hsi temayüllerini yenmesi, hizmetlerin 'görül
mesinde ilk «başarı noktası okluğuna göre, bu 
itina içinde bulunduğumuzu .arkadaşımız kabul 
buyursunlar. 

Bilhassa 1.961 seçimlerine iştirak eden vali
lerin müracaatları esnasında kendilerine yapı
lan tefrikçi muameleler neticesi tâyin gördükle
rini söylüyor. Değerli arkadaşıma hemen şunu 
söyliyeyim iki, bugün İçişleri Bakanlığında vali 
olarak kullanılan, seçimlere iştirak etmiş olan 
3 vali vardı ve bir müdüri umumi görevimde bu
lunan arkadaşımız vardır. 4 tane Adalet Partili 
vali seviyesinde arkadaşımızdan bir tanesi bilfiil 
valilik yapmaktadır, Sakarya'dadır. Bir tanesi 
Tetkik Kurulumuzda başkanlık görevini ifa et
mektedir. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — İsim, isim... 
(Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) —• Denemelere girmiştir, arz edeyim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) —. 
Vali kadrosu verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun, 
lütfen müdahale etmeyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Arz edeyim. Nafi Tamer arkada
şımız merkezde tetkik kurulu üyesidir. Hilmi ı 
İnanç arkadaşım merkezde Tet'kik Kurulu üye
sidir. 

İki tane Y. T. Partili arkadaşım valilik gö
revi vazifesindedir. Bir tanesi seçimlerden son
ra Nazım Bey Van Valiliğine tâyin edilmiştir. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
-~- Ne zaman? İkinci Koalisyon zamanında mı? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. Sayın Baka
na daha sonra soru sormak imkânına sahipsiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Arkadaşım tatmin buyurulsun, 
arz edeyim. 1961 seçimlerinden sonra vukubulan 
hâdiselere ait sual açmışlardı. Ben de bu nizam 
içinde kendilerine cevap veriyorum. Fahrettin 
Gömülü arkadaşımız tetkik kurulundadır. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Seçime giren adaylar halen vali midirler? 

BAŞKAN — Sayın Kılıooğlu istirham ede
rim, karşılıklı olmasın. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Var Beyefendi, söyledim. Lûtfi 
Hancıoğlu, Mersin; Fuat Kadıoğlu, Kırşehir; | 
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Kâzım Atakul, Kayseri, okudum beyefendi. (Sol
dan, «Hangi partidendirler?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan izahatınız bitti 
mi, karşılıklı sual cevap şekline getirelim mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Değerli arkadaşıma arz ettim, üçü 
C. H. P. li, dördü A. P. li; ikisi Y. T. P. Mir . 

BAŞKAN — Siz izahatınıza devam edin lüt
fen. 

KEMALİ BAY AZIT (Maraş) — Sayın Öz-
trak lütfen tasrih edin, partili olamazlar, vaktiy
le partili olabilirler. Tâyinlerinden evvel hangi 
partiden iseler onu söyleyin. Anayasamıza gö
re 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Hayır, hangi partilidir diye soru
yorlar. Tâyinlerinden evvel hangi partilidir, söy
lüyorum. Esasen Anayasamız âmme hizmetinde 
bulunan vatandaşın partilerde kalmalarını âmir 
değildir. 

Mülki teşkilâtta reform yapılmalıdır, dediler. 
Mülki teşkilâtta reform yapılacaktır arkadaşla
rım. 

Değerli Ahmet Bilgin arkadaşımız Kırşehir 
Vilâyetinin kalkınma plânından yeteri kadar 
hissesini alamadığını ifade ettiler. Demokratik 
tarihimizde müstesna ve övünülecek bir yeri olan 
Kırşehir'imizin Kalkınma Plânından yeteri kadar 
nasibini alması için kendi branjımda gayret ede
ceğim. 

Kaymakamların yanlarına maiyet memuru 
vermek suretiyle bunların bucak müdürlüklerin
de kullanılmasını istiyor, arkadaşım, esasen kay
makamların yetişmesinde muayyen süreli olarak 
maiyet memurları bucaklarda da vazife görür
ler. 

İdarei Umıımiyei Vilâyat Kanununun özel 
idarelere tatbiki kifayetsizdir, diyor. Bu maksat
la il. özel idareler kanunu hazırlanmıştır. Mer
kez reorganizasyona mütenazır olarak huzurunu
za sunulacaktır. 

Karakolların mahalle halkını tanımaması. 
Bugünkü kadronun kifayetsizliği ortadadır. Da
ha geniş gövdeli karakollar yaptığımız zaman 
bunun yapı I masına çalışacağız. Bekçi teşkliılâtı 
hakkında mâruzâtta bulundum. İçişleri Bakanlı
ğının turizmle ilgileri vardır. Bilhassa hudut 
kapılarındaki polisin, memleketimize gelen turist
lere iyi muamele etmesi, memleketimizi cazip gös-
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termesinin birinci kapısı olduğuna kaaniiz. Bu* 
na itina ediyoruz. 

Değerli Asbuzoğlu arkadaşımız, illerin idare
lerine tevdi edildikleri valilerin yeterli ve eh
liyetli kimselerden olmasını istiyorlar. Buna iti
na ediyoruz. Demin de arz ettim; bu konuda bil
hassa bunların tâyininde en iyi evsaftılar ve en 
iyi hizmet görecekler dikkate alınmaktadır. 

Bakanlığın üstüne bir kat çıkarılmasını ten-
kid eden arkadaşım kaymakamların araçlarından 
kesilen miktarın buraya verildiğini söylüyor. Ar
kadaşlar, ibu, iki teklif halinde yünitülmüştür. 
Hem binanın üzerine bir kat çıkarılması, hem de 
kaymakamlara araç verilmesi. Yalnız plânlama, 
kaymakamların araçlarının bu sene verilmesini 
tenkis etmiştir. 

Poliste çalışmanın insan takatine uydurulma
sının vo demokratik esasların zorlanma/masının 
gereklerine uymak suretiyle yapılmasını istiyor 
arkadaşım. Polisteki çalışma hakikaten ağırdır. 
Bunun insan takati içinde yürütülür hizmetler 
olarak ele alınmasını ve böylece cihazlanmasmı 
temine gayret edeceğiz. 

Alâeddin Eriş Beyefendi merkezle vilâyet
ler arasındaki münasebet ayarlanmamıştır diyor. 
tiler Kanununun ilk çıkışında iyi tatbik edile
bildiği halde, bilâhara çıkan teşkilât kanunla-
riyle artık sadre şifa olmadığını söylüyor. Lâfzî 
bir mânasının kaldığını söylüyor. Biz de bu 
hususları görmüş bulunuyoruz. Valilerimizin 
müessir bir şekilde vazifelerini görmeleri için 
ve bugünkü ihtiyaçları ele almaları için gerek
li kanun tadillerini huzurunuza sunacağız. 

Memurların halka karşı hizmetlerini yerine 
getirirken onlara karşı sevimli olmalarını ve ke
sin şekilde muamele etmelerini istiyor. Memur
larımızın halkın idaresinde, halkı tatmin edici 
süratte ve kesinlikte vazife görmelerine itina 
edeceğiz. Vatandaş şikâyetleri ̂ karşılanırken ve
rilen cevabın haklılığına idaremiz vatandaşı 
inandırma çabası içinde olacaktır. 

tdari reorganizasyon merkez ve taşra olarak 
ele alınmıştır. Yakında huzurunuza getirilecek
tir. Bilhassa idareciler kongresinden de geçi
rilmek suretiyle ehemmiyetli bir tecrübe imkâ
nını da içinde bulundurmak suretiyle bir tasa
rıyı huzurunuza sevk edeceğiz. 

Mahallî idarelerin malî kaynaklarını takviye 
etmek için aldığımız tedbirleri arz ettim. Muay-
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yen vergi hadlerinin tesbiti için mahallî idarele
rin meclislerine imkân verilmesi hususundaki 
dilekler, Türkiye'de şimdiye kadar tatbik edil-
miyen bir usuldür. Bunun faydalarını araştır
maya çalışacağım. 

Tetkik Kurulunun daha iyi çalışır bir hale 
gelmesi için Reorganizasyon Kanununda gerekli 
nitelikte bir, Tetkik Kurulu tanzimine itina 
edilecektir. Resmî araçların tek elden yürütül
mesi meselesi görüşülmekte olan bir konudur. 
Memleket ihtiyaçlarına uygun bir şekilde bir ça
re bulunması için çalışıyoruz. 

Aşırı cereyanlara göre polisimizin titizlik ve 
hassasiyetle karşı koymasını arzu ediyorlar. Aşı
rı cereyanlara karşı polisimiz Afe asayiş kuvvet
lerimiz demokratik nizamı gerçek mânada sağlı-
yacak itinayı göstermektedirler. Malî polisin 
ehil kimselerden seçilmesini istiyorlar. Malî po
lisin en ehil kimselerden seçilmesi için çok bida
yette olan bu teşekkülün daha iyi şekilde işler 
hale gelmesine gayret edeceğiz. 

Değerli Hasan Tahsin Uzun arkadaşımız, tra
fik kazaları çok oluyor ve trafik kaideleri tatbik 
edilmiyor, personel kifayetsizdir, diyor. Arka
daşlar, trafik, demin de arz ettiğim gibi, en 
iyi şekilde ıslah edilmek üzere bir trafik kanu
nu huzurunuza sunulmuş bulunacaktır. Bir ta
nesi esasen huzurunuzdadır. Trafik Kanunu ile 
gerekli kaidelerin tatbikındeki kesinlikler bugün
kü huzursuzluktan bizi kurtaracaktır, öbür 
yandan da araç temin etmek suretiyle kontrolü 
daha iyi yapmaya gayret edeceğiz. 

Kırklareli'ndeki karakol binalarının, köylere 
ve diğer mahallî idarelere mektep ve umumi hiz
metlerde kullanılmak üzere verilmesi hakkında 
ne düşündüğümüz soruluyor. Bu konuyu tet
kik edeceğim. 

Sayın Osman Şahinoğlu arkadaşımız, de
mokratik düzemde idarecinin önemli rolü var
dır, idareci Şü önemi idrak edecek mahiyette 
çalışmalıdır» diyor, idarecilerimiz demokratik 
düzende kendilerine düşen vazifeyi yapacaklar
dır. Esasen demokratik düzende idarecilerimi
zin murakabesi yüksek nezaretiniz altında bu
lunmaktadır. 

Değerli arkadaşım Halûk Nur Baki, demok
rasi rejimi, asayişi ihlâl eder mahiyette bir is
tidada götüren bir idareden korktuğunu ifade 
etti. Esasen bizim demokratik düzende idare 
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anlayışımız; demokratik hürriyetlere ve hak
lara saygı göstermek, âmme asayişi tedbirleri
ni de onlara muvazi olarak yürütmekten iba
rettir. 

Sayın Sadi Binay, daire ile evi arasında gi
den idareciye ihtiyaç yoktur. Halkın arasında 
bulunan idareci lâzımdır, diyor. Hakikaten, 
halk idaresinde, halkın arasında halkın ihtiyaç
larını görecek, kesin olarak bunu karşılıyacak 
idareci lâzımdır. İdareciyi bu anlamda anlıyo
ruz, bu anlamda çalıştırma çabası içerisinde
yiz. Tâli memurlar hakkında.demin arz etmiş
tim İdarecilerin kongreleri hakkındaki temen
nilerin yerine getirileceğini arz edebilirim; ida
recilerin kongresi toplanacaktır. 

Değerli arkadaşlarımın, sormuş olduğu so
rulara şöylece cevap vermiş bulunuyorum. Ten-
kidleriyle bize yol gösterecek olan arkadaşlarıma 
ve bize güzel lâflar söyliyen arkadaşlarımıza 
şükranlarımızı arz ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica edeceğim. Arkadaşlar, sual sormak isti
yorlar. Arkadaşlarımız suallerini sıra ile sor
sunlar ona göre cevaplarınızı lütfedin. 

Sayın Geveci lütfen sualinizi sorunuz. 

FEVZİ GEVECİ (Samsun) — Uyuşturucu 
maddelerle mücadelede!, Enterpol'ün bizdeki mü-' 
messillerinin bâzı'tevkifler yaparak vatandaşla
rımızı yakaladıkları ve müsadere edilen madde
lerin tahlillerinde yanlışlıklar yapıldığı işitil-
miştir. Hattâ bu olaylar hakkında Emniyet Ge
nel Müdürlüğünde raporlar olduğu söylenmek
tedir. Acaba Bakanlık burçları biliyor mu? Bir 
şey yapılmış mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANİ ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Değerli arkadaşım eğer vaka zik
rederlerse, bunu kıymetli bir ihbar telâkki ede
rek tahkikat yaptırırını. 

FEVZİ GEVECİ (Samsun) — Balıkesir 
ve Samsun'daki hâdiseler bu mahiyettedir. 

BAŞKAN — Sayın Remzi Şenel. 
REMZİ ŞENEL (Denizli) — Saym Bakan; 

bu bütçe yılında yeniden vilâyet veya kaza tos-' 
kilâtı kurulacak yerler var mıdır? ' 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN "ÖZTRAK 
(Devamla) -— Değerli arkadaşım,, idari coğ- : 

rafya üzerinde yapacağımız yeni-, işlemlerden 
demin umumi konuşmamda. bahsetmiştim. Bu
nu tekrar etmek istemem, önümüzdeki • idare-
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çiler kongresinden sonra memleketimizde bir ida
ri coğrafya reorganizasyonu yapma tetkikatı 
içindeyiz". Bu yıl aşağı - yukarı elimizde kaza 
olmak istiyen nahiyelerin miktarı 200 civarın
dadır. 

Muhterem arkadaşlarım, kaza teşkili elbet
te vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarına en mükem
mel cevap vermek için idarenin yapmak isteğin
de olan bir teşebbüstür. Ama bunun malî im
kânların mesağ verdiği nisbette tahakkuk ede
ceğine inanmanızı istirham ederim. 

REMZİ ŞENEL (Denizli) — Kaç kaza na
hiye olacak efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) - - Kesin olarak şimdi ifade edecek 
halde değilim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

—• Sayın Başkan, muhterem Bakandan bir is
tirhamım var, o da şudur: Kifayet takriri her 
halde "Sayın Bakandan sonra okunacak. Kendi
lerinden istirham ediyorum; kendi grupları adı
na öğleden sonra yapılan konuşmada bizim ko
nuşmalarımıza karşı Bakanlığı savundular. Bi 
zim ortaya koyduğumuz hâdiselerin ne derece 
doğru olup olmadığını Meclisin hakemliğine sun-
irmik üzere, bizim de grup olaıraık konuşmamıza 
müsaade etmek için inal ey e çalışacaklar mı, ça-
lışmıyacaklar mı? (Ortadan «ne demek o, anla
şılmadı» sesleri) 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Anlıyamadım efendim... Sayın 
Kılıçoğlu'na şunu -arz edeyim ki, grup idareci
leri vardır. Bunlar arasında meselelerini grup 
idarecileri olarak hallederler. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Şu halde Sayın Başkan, Sayın Bakan Ada
let Partisi Grupu adına ifade etmek istedikleri
mi Sayı n Asbuzoğiu'na ifade etmiş oldular. Ken
dilerine teşekkür, ederim. . 

B A Ş K A N — Sayın Savacı,. sualinizi lütfe
din. 
-. SABAHATTİN SAVACI (Gümüşime) — 
I] fendim', çok arkadaşım temas etti. Polisin bir 
insan olarak vazifesini görmesi için haftada, ay
da muayyen bir müddet için vazife görmesi 
maksadiyle istirahate ihtiyacı olduğu muhakkak
tır. Bendeniz öğrenmek isterim; polis, haftada, 
ayda kaç gün evinde istirahat etmektedir? 
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İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 

(Devamla) —Haf t ada bir gün, hu, yerlime gö
re nazari olarak, kanuni olarak haftada bir 
gün. Fakat ağır bir çalışmadır. Ve yerine har
fi harfine getirildiği emniyeti içinde de değiliz 
arkadaşlar. Demin arz etmiştim; umumi ko
nuşmamda. Bugün polisin insani şartlar içinde 
ve çalışma takatine uygun bir çalışma nizamı 
içine girmesi için bir tatbikat hazırlığındayız. 

BAŞKAN — Buyurun Turhan Bilgin. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — 4 .6 . 1937 

tarihinde meriyete giren 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanunu polisin mesai durumuna hiç te
mas etmemiştir. Ancak bu kanunun 93 neü 
maddesi kanunun tatbik şeklini gösterir nizam
nameler yapılacağını belirtmiştir. Bu kanun 
çıkmadan evvelki polisin disiplinine, merasim-
lerindeki durumuna polis karakolları teşkilât Ve 
vazifelerine dair 40 sene evvelki bir talimatname 
ile vazife görmektedir. Mer'i olan 3201 sayılı 
Kanunun 93 ncü maddesinin emrettiği nizamna
meler bugüne kadar 1937 den beri yapılmamış
tır. Fakat Sayın Bakan .bu nizamnamelerin ya
pılması için bir hazırlık ve çalışına var mıdır, 
bu hususta malûmat rica edeceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Değerli arkadaşııma bu sualin ceva
bını, demin beyefendiye cevap verirken verdi
ğimi zannediyorum. Asbuzoğlu arkadaşım da 
ayını şeyi sormuşlardı. Yeni çalışmalari'mız var
dır. Ve polisin bar imsaın olduğunu ve insan ta
katine göre hizmet görmek ihtiyacınla a,, bulun
duğunu bilerek yeni bir tatbikat getireceğiz. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayım Kılıç. 
SABRI KHJÇ (Urfa.) — Güney - Doğu sı

nırlarımızdaki mayınlar 'kalkacak nıı, kalfcmiı-
yacak mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Muhterem! arkadaşlarım, mayınla 
kaçakçılığın önlenımesin& münhasıran müessir 
bir tedbir olarak kabul etmiyorum, faydasını 
da görmüyorum. Ama, mayınların kalkması 
çok güç bir şey. Biliyorsunuz bu kürsüden* bir 
defa daha bu hususu yine ifade etmiştim. iCar 
çafcçıluğın önlenmesi her şeyden evvel iktisadi 
akımlarda, cazibelerde muvazene temin etme
ye bağlıdır. Bu bakımdan hudut pazarlarının 
kurulması! ve huJdutl boyunca; yol tesis edilmesi 
esaslı çareleridir. Malî takatimiz ve komşula-
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rımızla olan •münasebetlerimiz geliştiği zaman 

. bu konu gerektiği şekilde ele alım ac aktır. 
SABRI KILIÇ' (Urfa) — Ama can fcayibı 

olacaktır;;•. -• 
IÇlŞLERl BAKANI ORHAN ÖZTRAK (De

vamla) —' Değerli arkadaşlarım, elimizde ol
duğu nisbet*e can kaybımı önlem'eye gayret ede
ceğiz. '•• '"' " 
. ' BAŞKAN — B u y u r u n Sayın Cliritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOÖLU (Edirne) — İller 
. konusunda vazifesinin ne olduğu kesin batla-
riyle tesbit edilmiyen' bucak ımıüdürleri- teşkiM-
tınıın Kıöy Bakanlığı teşkilâtı içerisine soku
lup sokulmaması bakımından. Bakanlığın bir 
tasavvuru var mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Demin bucaklara! verilecek şekil 
hakkında bilgi arz etmiştim. Köy mahallî ida
relerini.bir toplum halinde idare etmek, ve on
ları murakabe etmek, koordone vazifesi gör
mek üzere, aynı zamanda bir merkez organı 
olarak nahiyelerin, yeniden teşkilâtlanması ka
naati ve .çalışması içindeyiz. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Tat-
ımin olm'adum, Jozüv dilerim. İçişleri 'teşkilâtı 
içinde mi mütalâa .ediyorsunuz, yoksa?,. 

lOİŞLE&î BAKANI ORHAN ÖZTRAK ( l e 
vamla )— Biz bu organizasyonu içişleri teşki : 

lâtı içinde mütalâa ediyoruz. Ama her müta-
.. lâaımızın da en kesin ve isabetli olduğu ka-

naatmda değiliz, iddiasında da . değiliz. El
bette Köy Bakanlığı ile aramızda bir mesele 
olursa bunu gerekli şekilde tesviye ederiz. 

F A H İ R a î R Î T L Î O Ğ L U (Edirne) -^-Mü
saade bilyıırurganiz ikinci sualim var : öğren
diğimize göre' yalnız İngiltere'de Adanın sivil 
savunmasiyie ilgili, anavatanın sivil savunma-
siyle ilgili olacak 19103 yıılı masrafı 25 milyon 
sterlinıgtir. Türkiye'de 1963 yılında sivil sa
vunma teşkilâtına ayrılan miktar 20 milyon 
Türk lirasıdır. Sarf edilen para, - zannediyo
rum - bunun üçte biri kadardır. Acaba sivil 
savunma teşkilâtı vazifesini mi müdrik değil, 
yoksa bu parayı bir başka mülâhaza ile imi 
sarf etmektedir? Mahiyeti itibariyle sarf edil
mesi lâzımgelen bir para var elimizde. Bu 
mevzuun açıklanmasını rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Değerli Giritlioğlu arkadaşıma arz 
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edeyim; hakikaten sivil savunma1 hizmetleri 
ingiltere'de ejok inlkişaıf etmiş hizmetlerdendir. 
Bilerinde birçok müesseseleri vardır. Demin1 

de arz ettiğim gibi biızde sivil savunımıa teşki
lâtı yeni kurulmuş bir teşkilâttır; Henüz ipiki-
şaf sağımdadır ve Jıizmetlerin halka öğretil* 
mesi, hizmetlerin personele öjfcretihnesi safha-
şundadır. Bu sene konmuş '01831' 20 milyon ifcira 
inşallah hakikî ihtiyaç olarak masruf olan ma
halle saırf edilecektir. 

'BAŞKAN — Sayım Mustafa Kemal1 Çiteaiz. 
Sayın; Bakan devam edecek imisiniz? 

İ Ç İ Ş İ » ! BAKANI ORHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Hayır elendim, sual zannettim. 

M. KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Muh* 
terem arkadaşlar, bütçeler üzerinde yapılan, 
müzakere ve tenekidler, geçmiş bulunan bütçe 
tatbikatının, bir muhasebesini yapmak, ve ge
lecek yıllar için, icra organına ışık tutmaktır. 

Milletvekilleri tarafından, yapılan tenkdd-
lere, bakanlar tarafından, cevap verilerek, 
ileri sürülen, eksiktik ve aksaklıkların, sü
ratle giderileceği, vadolunur. Fakat takibeden 
bütçe yılında yine eksiklerin tamamlanma
dığı, aksaklıkların giderilmediği görülür, ve 
böylece, yıllar yılları takibederek gider; 

Şimdi buna bir misal vereceğim. 1963 yılı 
bütçesinin, müzakeresi sırasında, milletvekilleri 
jandarma ve emniyet teşkilâtının, personel vo 
teçhizat bakımından eksikliklerini göster
mişlerdir. Bu meyanda, zabıtanın, nakil vasıta
sından mahrum bulunduğuna telefon ve tel
siz gibj, muhabere vasıtalarının dtpidailiğine, 
kifayetsizliğine, işaret etmişlerdir, eski içiş
leri Bakanı Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, Bütçe 
Komisyonunda ve Meclis müzakere» sırasında, 
jandarma ve emniyet teşkilâtının, nalkil vası
taları bakımından, perişanlığını ortaya koy
duktan sonra, bütçeye konulan ödenek ile, bu 
vasıtaların, ancak 10 senede tamamlanabile
ceğini bildirerek, 10 senelik taksit ile ödenmek 
suretiyle, ihtiyacın topunu birden 1983 yılı 
içinde, temin edeceğini söylemiş, ve fakat bu 
va'dini yerine getirmek şöyle dursun, bu hu
susta her hangi bir müspet adım dahi atıl
mamıştır. 

Bugün aynı, ihtiyaçlarla karşıkarşıya 
bulunuyoruz. 

23 . $ . 1Ö64 0 : 9 
Muhterem arkadaşlar, bir Bakanın, kürsü

ye gelerek, yaptığı va'din, bir esasa dayanması 
ve ciddî olması gerekir. 

Bir esasa dayanmıyan, veya tatbik kabili
yeti olmıyatt va 'itlerin yapılması, ciddiyi lo 
telif edilemez. Buna benzer mUaHter $>İc*ur. 
Fakat orta&a bir hakikat vardır ki. vfanda
sın emniyet ve huzur içinde yaşamasını, Bağ
lıyacak olan zabıtayı her bakımdan gayesine 
uygun bir seviyeye getirmek Devletin vatan
daşlara karşı olan önemli borçlarındandır. 
Halkın, canının ve malının, bekçisi olması ik
tiza eden, zabıta teşkilâtı, personel, vasıta ve 
teçhizat yetersizliğinden dolayı, kendisinden 
beklenen vazifeyi, göremez biT haldedir. 

Bir memlekette vatandaş kendisini huzur 
ve emniyet içinde hissetmezse, yaşadığı hayat 
kendisi için zevksiz bdr hal alır. 

Böyle bir ruh haleti içine düşen bezgin 
halkın kendi işlerini -görmek şöyle dursun 
Devletin kalkınma hamlelerine, yardımcı ola
cağını kabul etmek de güçtür. 

Jandarma teşkilâtı, subay kadrosu bakı
mından, son derece fakirdir. Çok önemli yer
lerde, kumanda, uzatmalı çavuşlar elindedir. 
Ehliyet dereceleri, üst kademelerde, kuman
daya kifayet etmiyen, uzatmalılar vasıtasiyle, 
memlekette emniyet ve asayişin sağlanacağını 
ummak beyhudedir. Uzatmalı sisteminin tas
fiyesi ve jandarmaların subay kadrosunun ik
mali ve zabıta teşkilâtının, halkın itimadına 
sevgisine, lâyık bir seviyeye ulaştırılması, için, 
acele etmek lâzımdır. Köylerimizdeki sınır, 
yayla ve mera ihtilâfları, günden güne art
makta Ve köyler çok elîm hâdiselere sahne 
olmaktadır. Yanyana yaşıyan köyler halkı ara
sında *bu ihtilâflar yüzünden, başgösteren husumet 
bazan jandarma teşekilâtmın önliyemiyeceği 
bir mahiyet almaktadır. Güçlü olanlar, ya 
haklarını alıyorlar, veyahut zayıfların hak
larını, gaslediyorlar. Bu kabîl olaylar karşı
sında, zabıta teşkilâtından beklenen vazife, 
Devlet otoritesini göstermektir. Fakat, maa
lesef, ekseriya bu gibi olaylar karşısında, za
bıtanın, Devlet otoritesini temsil edemediğini 
görüyoruz. Köyler arasındaki bu ihtilâfların, 
kesin olarak, hal çaresine bağlanması lâzımdır. 
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Başta, Köy Kanunu olmak üzere, idari ka

nunların, köyün ihtiyaçlarına uygun bir şe^ 
kilde, yeniden, tanzimi icabettiğine kaaniim 
vaktinizi almamak için sözlerimi bitireceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bilgili kuvvetli 
müşfik ve adaletli, bir idare sistemine olan 
ihtiyacın, ıstırabı içinde olan halkımızın, bu 
büyük derdine, çare bulmayı, millî bir vazife 
bilmeliyiz. 

— 1964 bütçesinin memleketimize uğurlu ol
masını temenni eder hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Grup adına söz istiyorum. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Gruplar

dan gariplere sıra gelmiyor. 

BAŞKAN — Efendim kifayet hakkında, zati-
. âliniz kifayet takriri aleyhinde mi. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOÖLTT (Giresun) 
— İçişleri Bakanının, grupumuz görüş ve temen
nilerine ehemmiyet atfesine dair. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı bir dakika. Bu
yurun. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, tekrar söz istememin sebebi, Sayın 
İçişleri Bakanının Adalet Partisi Meclis Gru-
punun düşünce ve temennilerine ehemmiyet at
fetmesinden ileri gelmiştir. 

Samimiyetle itiraf etmek lâzımdır ki, Sayın 
C. H. P. sözcüsünün kendisini Hükümet söz
cüsü ad ve farzederek verdiği cevaptan... 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — De
min tekrar ettiklerimi, tekrar edip duruyor. Ben 
söylemek... 

BAŞKAN — Efendim, izahatta bulunmayın, 
söz isteyin kâfi. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞLU (Devamla) — Çok farklı olarak 
bir Bakan olarak ibizim parti adına görüş ve 
temennilerimizi cevaplandırmış bulunuyorlar. 
Sayın Başkan, benim çok yakın arkadaşlarım... 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Başka
nım bir mâruzâtım var, kısa bir beyan. 

BAŞKAN — Şimdi hatip konuşurken söz 
söylenmez. Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 
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KILIÇOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
benim çok eski ve yakın arkadaşlarım her ne
dense müdahale etmek, durumundadırlar. Ken
dilerine ismen cevap vermek istemiyorum. 
Onların aradıkları da... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar çok rica ederim 
bu şekilde karşılıklı konuşmayın. 

A.. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞLU (Devamla) —- isimlerini zikret
mem; ama kürsü.. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu bir dakika; sü
kunetle, içtüzük hükümlerine riayet etmek su
retiyle ve hiçbir müdahaleyi tazammun etmek
sizin, hatibe sözle sataşmadan, karşılıklı müda
hale etmeden konuşalım. Çok rica ederim. Hava 
elektrikleniyor ve idaresi müşkülât arz ediyor. 
Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, hiç
bir milletvekili arkadaşımın müdahalesine ce
vap vermiyeceğimi taahhüdederim. Başkanlık 
Divanı kendileri hakkında gerekli muameleyi 
yapsınlar. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar etmek duru
munda bulunduğum için özür dilerim, Sayın 
İçişleri Bakanı hakikaten bir içişleri Bakanı 
olma kararında olduklarını (Hakikaten Devlet 
ve Hükümet adamı olmak, sadece o ismi kazan
makla mümkün olmuyor) göstermişlerdir; tak
dirlerimi ve bu uğurdaki gayretlerine elimiz
den geldiği kadar, şahsan ve arkadaşlarıma da 
aynı fikri telkin etmek suretiyle, yardımcı ola
cağımızı bu vesile ile ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim öğleden ev
velki oturumun sonunda da ifade ettiğimiz üze
re, Adalet Partisi Meclis Grupu adına ifade et
liğimiz fikirlerin hakikaten çok enteresan bir 
seyri vardır. 

1946 dan bu yana gelmiş geçmiş Meclis mü-
zakerâtmın özetlerini çıkaran bir arkadaşınızım. 
Hakikaten iktidar değişiklikleri içinde parti
nin iktidardan evvel ne söylediğini iktidara geç
tikten sonra ne yaptığını, en yakın Ibir arkada
şının muhalefette kaldığı için kendisini nasıl 
tenkidettiğini birbir tesbit ettim. Merak eden 

I arkadaşlarım varsa kendilerine 1946 dan bu 
I yana iktidar değişiklikleri veya muhalefette bu-
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lunmaları veya partilerinin kendilerinin mu
halefete veya iktidara yakın bulmaları dolayı-
siyle neler söylediğinin bir iki cümlesini tek
rar etmek bendenizce şu anda mümkündür. Vak
tinizi almak istemiyorum. Bütün bunların mu-
hassal ası m bugün içinde bulunduğumuz hâdi
seleri veya gelecekte ne gibi hâdiselerle karşıla
şacağımızı bir vatandaş olarak bir milletvekili 
olarak, bu memleketin samimî bir çocuğu ola
rak düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu düşünce
lerin muhassalâsı altında birisi iskandil atmış, 
denizin dibini bulamamış, şüpheli diyor. İnsan 
kendinden şüphe edince iskandil atmaya lüzum 
yoktur, dilbini bulamaz bu işin. Bütün bunları 
bir yana bırakıyorum. Hakikat şudur: Sayın 
Ba'kan partimiz adına yapılan konuşmanın ken
dilerine göre cevaba değer buldukları 27 nok-
1asma cevap vermişlerdir. Bunları birer birer 
saymak suretiyle vakitlerinizi almak istemiyo
rum. Hakikat odur ki... («Bir şey söyliyeceksen 
v-öyle» sesleri) Söylüyorum acele etmeyin. Bi
zim parti adına 1:«ikicilerimizin esasını Sayın 
Bakanın ve ilgililerin Karma Bütçe Komisyo
nunda partimiz adına türlü yollardan sorulan 
suallere gerek şifahi (zabıtlarda vardır, arka
daşlarla, biz not tuttuk) gerek umum müdür
lük olarak yazılı (yanımda vardır şimdi okuya
cağım.) ve gerekse... 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Şifreli. 
BAŞKAN _- Sayın Kılıç... 

A. P. GRITPIT ADINA İBRAHİM HTHAI 
K1LIÇOGLU (Devamla) - - Hastasın sen ar
kadaşım. 

BAŞKAN— Çok rica ederim arkadaşlar mü
dahale etmeden sükûnetle dinleyiniz. 

A. P. GRUPU ADİNA İBRAHİM ET'MM 
KILIÇOĞLU (Devamla) — İçişleri Bakanlığı 
1963 bütçesinin Karma Bütçe Komisyonunda 
müzakeresi sırasında serd edilen temenni dilek 
ve sorulara cevapları.. (Orta sıralardan, «İnanı
yoruz, inanıyoruz, devam» sesleri) 

Bizim konuşmalarımızda 1946 dan bu yana 
ileri sürülen fikirlerde şu üç nokta esas alınmış
tır. İstiyen arkadaşlarımız arz ettiğim şu üç 
nokta, etrafında bizim parti adına yaptığımız ko
nuşmaların seyrini takibeder ve görürler ki, İm 
üçünün dışına çıkilmamıştır. 

Ortaya koyduğumuz bir mevzua, bunla-1 lan 
bilgisi olmıyan, bu hâdiselerden haberi olmıyan 
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oir arkadaş çıkarda acaba ne şekilde cevap verir, 
Bakanlık ne şekilde cevap verir, parti grupları 
bu hususlarda neler söylerler... Binaenaleyh Sa
yın Asbuzoğlu'nım söylediklerini bir kenara bı
rakmak mecburiyetindeyiz o 27 Mayıstan geri
ye gitmiştir. Kendisini olduğu yerde bırakma,. 
mecburiyeti vardır. Diğer nokta Sayın içişleri 
Bakanının hakikaten efendice bunları kıymetlen
dirmesi, bütçe imkânlarının yeter derecede ol
madığı, gelmiş geçmiş hâdiselerin, alışkanlıkların, 
mevzuatın başka türlü hareket etmeye Bakanlık 
ve teşkilâta müsaade etmediği... Bunları da an
lıyoruz. Bundan sonra daha iyi yapılması lâ-
zımgeldiğini kabul etmekle bera'ber, bunların ya
pılacağını da tekeffül edemiyorlar. Neden ede
miyorlar? Arkadaşlarım, çünkü bütçe imkânları 
daha iyi düşünmeye aklen vicdanen, memleketin 
bir münevveri olarak realiteleri iyice süzgeçten 
geçirmiş olmasına rağmen, müsaade etmiş ol
masına rağmen imkânlar buna fırsat vermiyor. 
Ne yapabilir? Arkadaşlarım, özür dileyerek ifa
de etmek mecburiyetindeyim; kürsüye çıkan her 
arkadaş o anı kurtarmak için söy] ivebilir, şunu 
yapacağım bunu yapacağım, diyebilir. Ama ba
bası bu kürsüden millet adına İçişleri Bakanlı
ğı mesuliyetini 'deruhte etmiş bir zat, eskiden 
böyle idi, eskiden şöyle idi, gelecekte böyle ola
caktır, şu idi, bu idi diye ciddiyetten- uzak, po
lemiğe kaçan politikayı fikre tercih •eden bir gö
rüş içinde burada cevap veremez. Bu, Türk mil
letinin, Türk Devlet adamlarının sahibolması lâ-
zımgelen hasletlerinin başındadır. Her arkadaşı
mın ıköyünden şu kürsüye kadıar kat'etftiği mesafe 
içinde ağzından çıkan sözün nereye gideceğini, 
yarın bunun tatbikatının nasıl olacağını hesabet-
mek mecburiyetinde olduğunu her şeyden ön
ce vicdanında hissetmesi icabeder. Bu bakından 
İçişleri Bakanını takdir etmemek mümkün değil
dir. Ama muhterem arkadaşlarım, takdir etmek, 
aranılan her şeyin yarın bulacağım mânasında 
olamaz. Tekeffül eder, imkânlar düşündükleri
nin de dışında cereyan edebilir. Şimdi misal ol
mak üzere şu 27 noktadan bir iki tanesini arz 
etmek istiyorum : .Jandarma Genel Kumandan
lığının teklif ettiği 10 yıllık araç ve gereç prog
ramının Devlet Plânlama Dairesinde reddedildiği 
hususu. Takdir buyururlar arkadaşlarım, 9J .sa
yılı Kanun Devlet Plânlama Teşkilâtının tansi
yonlarının ne olduğunu dört madde halinde tes-
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bit etmiştir. -Yuvarlak bir ifade ile istişari ma
hiyettedir bu teşkilât. 

Şimdi, İçişleri Bakanlığının şu nazarlarınıza 
arz ettiğim broşüründen 15 nci sayfada aynen 
şu; «Jandarma Genel Komutanlığı, birlik ve ku
rumlarının ihtiyacını karşılamak için, 10 yıllık 
araç ikmal plânı yapılmıştır. Bu plâna göre her 
yıl şu kadar jeep, şu kadar ambulans, binek oto
mobili falan filân... Nokta.» Bu ödenek 1964 yılı 
bütçesinden Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
çıkarılmış bulunmaktadır. Hepinizin samimiyeti
ne hitabediyorum. - Partileri birtarafa bırakı
yorum - 91 sayılı Kanunun bir ve ikinci mad
desi • muvacehesinde bir umum müdürlüğün, bir 
bakanlığın, hele hele İçişleri Bakanlığı gibi hiz
met bakanlığının istediği, programa bağladığı şu 
ihtiyaçları kanunun hangi maddesine göre büt
çeden çıkardığını ifade edebilecek, iddia edebile
cek bir arkadaşınız varsa evvelâ şahsım adına 
şu kürsüden ineceğimi arz ve beyan ederim. Bu
yurunuz. Muhterem arkadaşlarım, bu hiç müm
kün değildir. (İtiraz etmiyoruz sesleri) Tabiî iti
raz cdemiyeceksiniz. Çünkü burada bunun aksi
ni iddia etmek mümkün değildir. Jandarma Ge
nel Komutanlığının kabahati nedir, arz edeyim; 
üç bakanlığa bağlı olmasıdır, üçü de vazife 
verir, üçü de mesuliyet arar, ama ihtiyacını tat
min yolunda yaptığı müracaatı o onun üzerine 
atar, o onun üzerine atar. Bunu Sayın İçişleri 
Bakanı gelsinler, hayır öyle değildir desinler. 
Plânlamada gelsin, bize böyle bir müracaat yap
madı desinler. Sonra Emniyet Umum Müdürlü
ğünün Başbakanlığa, Maliye Vekâletine oradan 
Devlet Plânlama Teşkilâtına yazdığı yazıyı kür
süden okuma fırsatını bize versinler. 

Muhterem arkadaşlar, bu münakaşa partiler 
münakaşası değildir. Eviniz olmazsa, bağınız 
bahçeniz olmazsa, Meclise dahi gönül huzuru ile 
gelmeniz mümkün olmazsa sizin fabrikalarınız, 
döviz imkânlarınız, konsorsiyumunuz, sununuz 
bununuz mâna ifade etmez. Evvelâ vatan ola
caktır; Savunma Bakanlığına. Ondan 'sonra va
tan içinde huzur olacaktır; İçişleri .Bakanlığına. 
Bunu bir hizmet bakanlığı addedip de yatırım 
ile ilgisi yoktur diye sabah akşam bir kişinin ya
nma bir çizgi atarlar, 3 ay 5 ay hapis... Polis ya
kasına yapışır, trafik teşkilâtının medenî memle
ketlerin anlayışına uygun olarak yapmakla gö
revli olduğu görevini, malî imkânsızlıklar yü
zünden yapamadığından, millî servet heder olur-
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ken, vatandaşın malı, canı giderken burada otu
rup da bunu Plânlama Dairesi çıkardı diyebil
mek için asgari ve asgari ya .bu işlerin iç yü
züne nüfuz edememiş olmak veya bu işleri cid
diye almamış olmak icabeder. Bizim samimiyeti
mizi, bu işten anlıyan, yakın ilgisi olan, sami
miyeti herkesçe müsellem olan arkadaşlarımın 
anlaması icabeder. 

Başka bir misjal vereyim: Sivil savunma. Ben
deniz diyorum ki, Adalet Partisi Grupu adına, 
afiş, ısergi, konfrans, pankart, diyorum. Sayın 
İçişleri Bakanının elinde yazılı beyanları var. 
Bir şey ilâve ediyor, sergiler diyor, çok rica ede
rim, 7201 sayılı Kanunu açınız, sivil savunma
nın neler yapması lâzımgeldiğini, maksadının 
ne olduğunu lütfen tetkik buyurunuz. Eğer ora
da vazifesinin afiş, pankart, konferans olduğu 
yazılı ise buraya çıkınız biriniz, deyiniz ki; par
ti adına böyle ciddiyetsiz, böyle samimiyetsiz 
böyle mevzuata uygunsuz konuşma olamaz, ine
lim arkadaşlarım. Var mı? İstiyoruz ki, kanunun 
ruhuna ve maksadına uygun^bir davranış içine 
girsin. Giremiyor. Neden giremiyor? İmkân
ları yok. Çıkılsm buraya kanun bu maksatla ya
pıldı, ama bugünkü şartlar içerisinde plânlı dev
reye de girdik. Bütçeden böyle bir yardımın ay
rılması mümkün değildir. İnsaf sahibi olanlar 
bu fikrin yanında olacaklardır. Hem kanun bun
ları tahakkuk ettirebilmek üzere bu teşkilâtı kur
muştur deyip, beri yandan da bir kuruş oraya 
tahsisat ayırmıyacaksmız; ondan sonra çıkacak 
diyeceksiniz, siz sivil savunmanın karşısında mı
sınız? Neden? Efendim, memleketin, yarın âfet 
halinde, harb halinde yapacağı... Hayır arkadaş-
ler, yok öyle bir şey de, onun için karşısındayız. 
Fikrin değil, tatbikatın karşısındayız. 

Başka bir misal: Sayın Bakan buyuruyorlar 
ki, 434, 'belki rakamda hata ediyorum ben de Em
niyet lfmum Müdürlüğündeki arkadaşlar bilirler 
bir düzeltme yapmışlardı, 74 vasıta talebettik 
ama ödeneğini koyamadık. Bunları temine çalı
şacağız. Doğru arkadaşlar. Bir vekilin çıkıp da 
buraya ben bunları istemiyorum demesinin mu
hal olduğunu kabul edersiniz. Çalışacağız... Biz 
neyi müzakere ediyoruz? 1964 yılı bütçesini. Var 
mı bütçede böyle bir şey? Çıkıp bir arkadaşım 
Hükümet programında ifadesini bulan bu fik
rin tahakkuku için belki 10 000 000 lâzım ama 
1 000 000 şu bütçede vardır diyebilir mi? Bu
yursun, biz inelim arkad-aşlar. Şu halde mesele-
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İerin esasına nüfuz etmeden gelmiş geçmiş hadi- I 
selerdeki benzerine uygun... Vay bizim partimiz, 
sizin partiniz düşüncesi artık yok olmuştur. Bu
na her kim iltifat ederse buraya çıkıp, iflâs et
meye mahkûmdur. , I 

Muhterem arkadaşlarım, başka bir nokta 
polisin işlediği suçlar arasında % 40 azalma var
dır. Şimdi çok tecrübeli olduğu ve geçmiş hadi- I 
seler içinde Emniyet Umum Müdürlüğünden, 
Devlet memuru olmaktan ne anladığı tatbikatla I 
sabit olmuş, fakat bizim parti olarak şahsının efa-
linin, hareketlerinin muhasebesini yapmadığımız 
bir arkadaşımızın Sayın İçişleri Bakanına verdi- I 
ği not üzerine, burada bizim düşüncelerimize ver
diği cevapların bir noktasını arz edeyim. Emni
yet mensuplarının işledikleri suçların % 40 nis-
betinde azaldığı görülmüş. Arkadaşlar, kim di- I 
yor ki, emniyet mensuplarının işlediği suçlarda 
çoğalma olmuş? Biz dedik ki, emniyet mensupla
rının işlediği suçların içerisinde rüşvet ve mes
ken masuniyetini tecavüz suçları artmıştır... 

• ı 
Kulağı sağdan veya soldan göstermek veya te

peden göstermek belki muhatabı aldatır. Ama 
maksat kulağı tutmaksa meselede ittifak (var de- I 
mektir. Muhterem arkadaşlarım., daha ileri gittik, 
arzu ederdik ki, resmî rakamlara istinadeden bu 
görüşlerimizin cevabı verilmesin. Çünkü bizim 
bu görüşümüzün cevabının devamı da var. Resmî I 
rakam bu; ama âmme vicdanmdaki rakam da bu 
mudur? Aslolan idarenin vereceği rakam, âmme 
vicdanında mâkesini bulan hükmün ifadesi olan 
rakamdır. Bana hiç kimse diyemez ki, Türkiye'-
da jandarma mmtakasmda, polis mıntakasında 
su kadar adam dövülmüştür. Doğru, resmî rakam
lar karşısında en ufak bir itirazımız yok. Ama ı 
herkes vilâyetine gitsin, gelsin, bunun böyle ol
madığını göremiyecektir. Şimdi bir rakam daha 
misal vereyim. Sordum Giresun vilâyetinde faili 
meçhul kaç hâdise vardır diye. Cevap verdiler 
bir tane diye. Hayır desinler, gelsinler. Hepsi 
burada bir tane. Ben soruyorum şimdi son beş ay 
içinde evi yanan, bahçesi dibinden kesilen, evine 
bomba atılan bir kazada Hükümet konağı yanın
da birer hafta arayla öldürülen ikişer insan. Bun
ların devamının suçlusu var mıdır? Âmme vicda
nında mâkesini bulan makamların resmen ifa
desi mümkün olmıyan memleketlerde vazifelile
rin, ya milleti temsil eden insanları veyahut mil
leti bu işte en azından ve en azından hafife alıp I 
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bizim verdiğimiz rakamları kabul ediyor düşünce
sine sahibolması demektir. Misal veriyorum ar
kadaşlar. Bunu burada, çıkıp da Sayın Dahili
ye Vekili, hayır öyle değil, derlerse, huzurunuza 
çıkıp vesikaları ortaya koyacak durumdayız. 

Muhterem arkadaşlar, uyuşturucu maddeler 
hususunda ne diyoruz? Şu kadar kilo şu şu ka
dar kilo şu... Böyle midir? Elimizi vicdanınıza 
koyunuz, muhasebesini yapınız. Soruyorum... 

Başka bir misal: Emniyet mensuplarının di
yoruz, bu mühimdir, büyük şehirlerde kulüp ve 
emsali »ylence yerleri ile olan münasebetin, bâ
zılarının ticaretle uğraşıp uğraşmadıklarını tah
kik ediniz, dedi - kodu vardır, ne dereceye kadar 
doğru olduğunu tesbit ediniz. Hep milletvekili
yiz. Sorarım size, şu rivayetler, şu dedikoduların 
bizim tarafımızdan ifade edilmesinde büyük bir 
hakikat olmadığını millet huzurunda buraya çı
kıp da ifade edecek var mıdır? Diyebilirsiniz ki, 
vesikanız var mı, sununuz var mı? Şahsan tekef
fül ediyorum, eski bir mensubu sıfatiyle. Benim
le içişleri Bakanı hiç kimsenin olmadığı bir an
da bunların teftişine gidebilir mi? Arkadaşlarım 
olan başkadır, olanın resmî ifadesi başkadır. Mil
let vicdanında mâkesini bulan ifadesi başkadır. 

Başka bir nokta; kısa kesiyorum ve bitiri-
yorum. Toplum zabıtası, tevhidi zabıta. Ar-
kaıdaşlatım, bizim konuşmamızı da bir gün ön-
ee teksir ettirdik ve matbuata takdim ettik. 
Sayın 'içişleri Bakama sadece şuradaki konuş
ma mızı imkânlar nisbe tinde tesbit edebildi de 
buna göre cevaplarını lütfetmisle ese büyük 
hataya düşmüşlerdir. Nitekim Saıyıın Başbaika-
ııın mâruz kaldığı suikastten sonra da Allahı-
ma çoik şükür içişleri Bakanlığınım da radyo
da bir izahımı duyduik. Şöyleymiş de, Ahmet 
Efendi Kayseriliymiş, bilmem nereye ıgitmiş... 
Arkadaşiar, Devlet büyüklerinin korunması 
hakkımda, bir Talimatname vardır, isteseler 
de, istemeseler de hattâ ve hattâ efkârı* umumi
ye .huzurumda bumun tatbikimi arzu etmedik
lerini, hattâ yazılı emir verseler dahi, bu ta-
limıatnıaime baki Saldığı müddetçe vazifeli va
zifesini yapmaya, mecburdur, örfi idaremin 
vazifeli kıldığı bir Mahra etçiğim mıâni olduğu, 
ovvel Allah, hâdisata vazifeli Mehmetçik mâni 
olmuş. Bunu sanki tahkik etmiş, mâni zabıta 
vazifesini ifa etmiş de bunu millete aırz etmek 
durumunda olan bir bakaulı/k radyoda bir teb
liğ neşrediyor. Biz diyoruz ki, arkadaşlar, za-
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bıta, mâni zabıtta vazifesini yapmaktan uzak
laşmış gibidir. Jjieıri gidiyoruz ve diyoruz ki, 
zabıtayı vazifesini yapar hak» getirmek lâ
zımdır. (Bumu, itibarını kaybetmiş bir zabıta
nın elbise değişikliğiyle temin etmek iddiasın
da olanlar yanılmaya mahkûmdur. Arkadaş
larım, neden, samimî olmuyoruz•? Madde gös
teriyoruz, misal gösteriyoruz, her şeyi söylü
yoruz. Hayır diyorlar. Neticeye "bağlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, temenni ederiz ki 
Adalet Partisinin görüşü, Cuımlhuriyet Halk 
Partisinin görüşüne zıt olsun, bu mümkündür. 
Meclisin tarzı terekkübü bunu icabettiriyor. 
Vatandaş, efkârı umumiye, Büyük 'Türk Mil-
-leti şurlkonuşm>a'larıımiızda eğer 'zabıta önleyici 
vazifesini yapıyor diyorsa, zabıta suçları azalt
mış diyorsa, sınır ve yayla ihtilâflarında par
tizanlık olmuyor diyorsa, vali ve kaymakam
ların kaza ve vilâyet umumi idaresinde taraf
ı z olduklarım tesbit ediyorsa, fuhuş yoktur, 
kaçakçılık yoktur, diyorsa elbette Cumhuriyet 
Halk Partisi haklıdır, biz haksızız. Yok, bu
nun neticelerini önümüzde yapılacak demok
ratik seçimlerin neticesinde vatandaşın: tesbit 
ve tescil edeceğine samimî olarak inanıyorsa
nız sizinle beraberiz. 

Hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 
.BAŞKAN — Say in. arkadaşlarım, daha ev

vel tatbik etmekte olduğumuz bir içtihadı 
burada tahakkuk ettirmek için, gruplar hari
cinde 0 arkadaşa söz vermek için yeterlik 
önergesini oyla madik. Şimdi .grupları bu mesai 
içine dâhil etmiyoruz. Evvelâ C. H. P. Grııpn 
adına Sayın Asbuzoğlu'na söz vereceğim, daha 
sonra Sayın Kabadayı'ya söz vereceğim. Ve 
akabinde yeterlik önergesini oyunuza sunaca
ğım. Buyurunuz. ((Ben de söz istedim, sesi) 
Efendim, son sözü, şimdiye kadar yapılan bir 
teamüle göro sırada hangi milletvekili varsa 
ona veriyoruz. Yeni İçtüzük tadilâtında bu 
hususlar dikkat nazara alınır. Ona göre bir 
hareket sağlanır. Buyurunuz. 

O. H. P. GRUPÜ ADTNA ŞEVKET ASBUZ-
OĞTiU (Eskişehir) — Çok kıymetli arkadaşla
rını, hakikaten ikinci bir defa bir vazifenin 
ifasından ziyade yaptığım konuşmaların yan-
J Ş anlaşılması dolayısiyle burada beni o ko
nuşma larum in mahiyetini kısaca, tavzihe meç
hul ettiği için Heyeti Âlinizden özür diliyerek 
sözlerime başlıyorum. 
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Sayın Kılıçoğlu arkadaşıma tahmin ederim 

ki, bu kürsünün mehabetine, kutsiyetine yara
şır şekilde sayın kelimesini de katiyen ağzımdan 
eksik etmemek kaydiyle cevap vermeye çalış
mış ve orada demiştim ki, ben bu Meclisin bir 
üyesi ve bir grupun sözcüsü olarak partizan 
zihniyetin bugün mcvcudolup olmadığının he
sabını burada vermeye mecburum. Hükümet 
sözcülüğü yapmak tenezzülünde bulunmadım. 
Böyle bir vazifem de yok. Ne bakanım, ne 
Hükümetin sözcüsüyüm. Ama bir partizan ida
reyi Hükümete, o Hükümetin dayandığı parti 
getirir. Binaenaleyh, benim partime teveccüh 
eden, ekseriyetini benim partimin teşkil ettiği 
bir Hükümete isnadedilen suçun ve isnadın aslı 
olmadığını burada ifade etmek benim vazifem 
idi. Hattâ arkadaşıma dedim ki, partizanlığı 
burada dile getirmiyclim. Vakıalar bulursak su
allerle getirelim. Umumi tâbirle yapmıyalım. 
Zira aynı kuşağın çocuklarıyız; partizanlığı!' 
ne demek olduğunu ben de, siz de bilirsiniz, irin
de yaşadık, dedim. 

İkinci olarak kendisine verdiğim cevapta, 
Örfi idarenin uzatılması se'beplerini ve Hüküme
tin kendisine silâh olarak kullandığı hususunda
ki sözlerine verdiğim cevabı da ben gene Hü
kümet sözcüsü olarak değil, bu Meclisin bir 
üyesi ve t çiş] eri Bakanlığı bütçesi dolayısiyle 
İçişleri Bakanlığında, Cumhuriyet Halk Partisi 
Meclis CJrupunun bir sözcüsü olarak, Hüküme
tin isteğini bu Meclisin, Büyük Millet Mecli
sinin yerine getirdiğini söyledim. Binaenaleyh 
benim grupumun verdiği reye diye bu şekilde 
itham edemezsin. Ben Hükümetin, elinde oyun
cak değilim, demek için söyledim. Binaenaleyh, 
arkadaşımın, bu Hükümet sözcülüğüydü, bilmem 
neydi gibi bu kürsünün mehabetine yakışmaya
cak sözleri söylemesini uygun bulmadım. Son
radan tuttular bir aralık bir arkadaşım dediler 
ki, Şevket Asbuzoğlu'nıı ben 27 Mayısın ötesine 
oturtuyorum dediler. O orada kalsın, ben Ba
kanlıkta olan işimi göreceğim, dediler. 

Bu 27 Mayısın ötesinde Şevket Asbuzoğlu'-
nun oturacağını oturmıyacağını kendisi çok iyi 
bilir; ama yaptığım konuşmayı maalesef iyi din
lememişler. Nitekim kendilerine verdiğim cevabı 
da iyi dinlemedikleri' için burada bu hücum
ları yapmak istediler. Eğer bu cevabımı zabıt
lardan okurlarsa 27 Mayıstan çok ileri bir şey 
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bulacaktır, beni gerisinde bulmıyacaktn*. Hattâ ; 
27 Mayıs evvelsini hatırlamamak için âzami dik- j 
kati sarf edelim diye kendisine de tavsiyede bu
lundum. Ama, arkadaşımın huyudur. Bu ka
bil kürsülerde, bu kıalbîl komisyonlarda, toplu-
luik'lainda aırkadaşım da bir seyranı kelâmı hastalı
ğı vardır. Ağzına ne geliırae hakikaten söyle-r. 

BAŞKAN — Saym Asbuzoğlu, lütfen şalisi 
durumlardan bahsetmeyiniz. Çünkü sataşma ma
hiyetini alacak. Sonra müzakereler uzayacak. 
Karşılıklı sorular, cevaplar mahiyetini alacak, çok 
rica ederim. 

ÎBRAHÎM ETEM KILIÇOÖLU (Giresun) 
— Efendim, işitmemem lâzımdır, konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, rica ederim, 
müdahale etmeyin. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET AS-
BUZOĞLU (Devamla) — Ben arkadaşımın şah
sına hiçbir zaman hakaret teşkil eden veya her 
hangi bir isnat teşkil eden bir söz söylememek 
için büyük gayretimi sarf edeceğim ve zaten 
bu benim karakterim icabı da değildir. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Söyliyemezsin de. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET AS
BUZOĞLU (Devamla) — Ama bu kabil yerler
de, bu kabil sözleri söyleyip de kendileri hak
kında mitingler tertibedilen, uluorta yapılan 
konuşmalardan dolayı mitingler tertibedilen. 
kendisini bu Meclisin dışarısına eıkamıyacak 
kadar içerilere hapsettiren arkadaşları tanırız. 
Benim tavsiyem budur, kendilerine. Bu kürsü
lerden konuşurken dilimizi çok ayarlıyalım. De
minden beri dinliyorum; eski bir meslekime is-
nadettikleri noktalara, tahmin ederim ki, alâ
kalılar cevap vereceklerdir. Ama bir meslekin, 
% 40 ıydı, yok şu kadarıydı, diye uluorta hır
sızlıkla, fuhuşla, aldı yürüdü gibi sözlerle on
ları burada söylemeyi ben arkadaşıma yakıştı
ramıyorum. Dikkatli dinlerler, aldıkları cevaba 
hakikaten cevap vermek lâzımgeliyorsa, verir
lerse o zaman kendileri kazançlı çıkarlar. Ben, 
bâzı arkadaşımın da hakikaten cevap verilme
mesini arzu etmelerine rağmen, söz istemiş ol
duğum ve ikinci defa gelip huzurunuzu kısaca j 
rahatsız ettiğim için özür dileyerek ayrılıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Kabadayı! I 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 

Reis, sayın arkadaşlarım, benim gibi konuşma | 
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; sırasında olan hiçbir milletvekilini grup başkan-
j larmın, sözcülerinin koltuğu altına Tanrım dü

şürmesin, diye dua eder, konuşmama öyle baş-
lanın. Türk milleti olarak tarihimiz boyunca 
birçok yenilikleri ve reform hareketlerini be
nimseyip almak için yolculuğa çıktığımız istas
yona gelmiş olduğumuz olmuştur. Fakat pekço-
ğunda tren ya dolu gelmiş, ya kaçmıştır ve bizi 
almamıştır. Burada arz edeceğim mevzu da bir 
yenilik hareketidir. Bunda trene binmişiz ama 
yanımıza bavulumuzu ve lüzumlu eşyamızı al
madan kupkuru evrak ve dosyalarla yolculuk 
yapmaktayız. Bu mevzu nedir? Gazetelerde 
okumuşsunuzdur. Hiçbirimizin kültür bilgisin
den öteye gitmiyen Sivil Savunma Başkanlığına 
ait Teşkilâttır. 

Sivil Savunma İdaresi bugün dünya millet
lerinde vatanlarının korunmasının, savunması
nın belkemiğini teşkil eder. Memleketimizde 
1957 senesinde 7126 sayılı Kanun çıkmış; fakat 
bu, kanun olarak kalmıştır. Kanun, sosyal ni
zamda kanun olarak ortaya çıktığı günden bu
güne kadar, mesele kanun yapmak değil, ka
nunların icabını, hükmünü, gereğini yerine ge
tirmektir. Ben o kanaatteyim ki, sivil savunma 
mevzuu ile ilgili olarak, çıktığı günden bugüne 
kadar ruhuyla, mazrufuyla ilgili icraat ve hiz
met yapılmamıştır. 

Sivil Savunma Teşkilâtı Başkanlığı içişleri 
Bakanlığına bağlıdır. Her bakımdan kritik bir 
durum arz eden yurdumuzda sivil savunma su
reti katîyede benimsenmemektedir. Sadece ça
lışması, mütevazi olarak dairesi başkanlığının 
gayretlerine, ufak tefek neşriyatına ve ilgilile
rin bizleri gördüğü zaman, ne olursunuz bunu 
kürsüde belirtin de ilgililer bunun ehemmiyet 
ve lüzumunu anlasın, diye kendi çapları nisbe-
tindeki çalışmalara inhisar etmektedir. 

Savaşlar, kaçınılması mümkün olmıyan ulu
sal ve sosyal bir gerçektir, insanoğlunun mede
ni tekâmülü, dünya milletlerinin topluluğu, şu 
veya bu şekildeki anlaşmalar ne olursa olsun, 

I insanoğlu hırstan, tamahtan, kinden, husumet
ten yuğnılu olduğuna göre ve milletler de bu 

I topluluktan doğduğuna göre yeni harbler ola-
I çaktır, buna mâni olamıyacaksınız. Nasıl ki, Bi-
I -»rinci Dünya Harbi olduğu zaman ondan evvelki 
I harbler Birinci Dünya Harbinin yanında, dü-
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ğün dernek kalmış. îkinci Dünya Harbi olduğu 
zaman da Birinci Dünya Harbi onun yanında 
âdeta minyatür denecek bir harb vaziyetinde 
kalmış ise, Allah korusun doğacak üçüncü bir 
dünya harbinde, îkinei Dünya Harbi aynı ölçü
de kalacaktır. Üçüncü 'dünya harbi topyekûu 
milletlerin, cemiyetlerin imhasına gidecektir. 

Zira ıbuına hazırlanan (milletler kütleleri, mil
letleri imha esasına dayanan sistemin içersin
dedir. Bunda hepinizin '.bildiği nükleer «ilâh
lar 'kullanılacak, ıbunun kullanılmadığı yerler
de de ıkomaınısıiyel silâhlar .kullanılacaktır. Hedef 
orduların kendisi olmıyaeaktiir. Hedef ordulafnn 
ıkaynağı olan millî varlık, milletin kendisi, bü
yük şehirler, fabrikalar, barajlar, stoklar ve 
toynaklar olacaktır. Yanıi ımilletin topyeikûn sa
vunmada direnme gücünü veren imkânları ne 
ise onları yoketımek esasıma sevk edecektir. Or
dulardan yeni bir 3 ncü dünya harbinde bun
ları savunsun diye hizmet bekliıyemezsimiz. Or
du kendi kaderi içersinde kendine düşen vazi
feleri yapmaktan sureti katiyede demin saydı
ğım hedefleri savunmak için İmkân bulamıya-
caıktır. Bu imkânsızlık içersinde bu görevleri 
görecek yegâne teşekkül sövül savunma teşkilâtı 
olacaktır. Ve rbuınıun dıa vatetii hazardan itibaren 
hazırlanması gerekir. Misakı Millî hudutlarını 
yarıp dışarıya gitmek bizlere nasibolmadı; fa
kat gidip gelen pek çok arkadaşlardan, bilhassa 
resmî arkadaşlardan dinlemekteyiz ki, ıbu yolda 
Garp Şimal mıilletlerii, bilhassa ingiltere, çok 
.ileridedir. Bugünden doğacak ıbir harbte hangi 
aile nereye gidecek ve neler yiyecek, nüfusuna 
varıncaya kadar sistemli olarak ayarlanmıştır. 
Hal böyle iken, bizde el minnetuMah buna aıit en 
küçük bir vesikayı, kâğıdı bulmaya, adamın 
atıldığını görüp de teselli bulmaya imkân yok
tur. Bizde sivil savunma, hepimizin tanıyagel-
diği dairelerde ismini duyduğumuz, memurlar--
daın ve zannedenim, Maltepe'de aynı adı taşıyan 
bir kolejden ibarettir. O kolej de oriyantasyon 
kursu yapar, .bundan başka da ıhiçhir şey yap
maz. Yalnız Türkiye'de şehirler, kasabalar, mü
esseseler, fabrikalar hariç, 200 bin kişilik mü
kellef kuvvetin yetiştirilmesi zarureti vardır. 
Buna karşılık eğitim yoktur, teşkilât teçhizat 
yoktur. En küçüğünde tek kuruşluk malî porte 
ayrılmış değildir. İnşallah ayrıldığını görmek 
/isteriz. Yeni dinamik balkanımızın seneye bu 
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maksadı temin edecek .beş, oın kuruşla gelmesini 
temennii ederiz. îfcas, alarm ve ihbar sistemine 
ait hiçbir yerde hâtıra kabilinden olsun dahi 
hiçbir şeye tesadüf etmedim. Görenler varsa on
ları bahtiyar insanllar diye selâmlarım. 

Sivil Savunma Teşkilâtını - esasen halka in
meye lüzum yok - kültür derecesinden öteye ih
tisas ımânasında bilen büyüklerin pek çoğunun 
da benimsemediğini, kıymet ve ehemmiyet ver
mediğini samimiyetle hilmekteyim. Sivil Savun
mada en mühim unsurlardan birisi sığınaktır. 
İkinci Dünya Harbinin ıbiıtimi sırasında yer 
yer kırda bayırda, şehirlerin arasında kalastan 
yapılmış sığmaklar görmekteydim. Bugün El
hamdülillah kalastan yapılanı da görmüyorum, 
değil betonlusunu. Halbuki resmî ve özeli bina
ların pekçoğunda sığınak yapmak zarureti var
dır. Nafıa Vekâleti bununla sorumludur. El
hamdülillah bugüne kadar ıbu sorumluluğunu 
bilmiş, yapılan binaların hiçbirisinde bu ciddî 
unsuru aramış değildir. Yapılanın pek çoğu da, 
ya daire haline getirilmiş satilmıştır, veyahut 
otomobil garajı haline tebdil edilmiştir. Nafıa 
Vekili bunun aksini iddia ederse hem sözlerimi 
geri alır, mahcubiyetimi huzurlarınızda kabul 
.ederim. 

BAŞKAN — Bıir dakikanız var, lütfen bağ-
laynıız. 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Efen
dim, Jandarma sınıfına ait, beş dakika müsaade 
ederseniz, (bunu burada bırakayım, 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edi
miz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Çok sağ 
dlun. 

Böylece Sivil Savunma teşkilâtı olmıyan, 
taunun faaliyeti gösterilmiyen bir beldede, zayıf 
bir teşkilâtla dahi yürütülmıiyen bir şeyi, ıbizde 
hiç yok denecek halde iken durumumuzun feci 
olduğunu anlatmak istiyorum. Ve şu mevzuda 
da genç. bakanımın enerjisinden yeni bir reor-
ganlzasyon ile işin ele alınmasını yıllara orantılı, 
ımüterafik olarak işin gayeye uygun şekilde yü
rütülmesini istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı bir diafeüka. 
Elinizdeki yazılı nutku okuyaeaıksaınız Yüce He
yetin oyuna ıbaşvurmıam lâzıımgıeâwek. 
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İHSAN KABADAYI (Devamla) — Kfen

dam, bendeniz hâtıra olarak laldım, kâğıdı okıı-
ınıam. İsterseniz okuyayım.. 

BAŞKAN — Hayır, dakikanız dolmuştur. 
Yüce Heyetin oyuna başvurmam gereklidir. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Mem
nun oihırum Sayın Başkanım, lütfederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı konuşmasına 
immayyen bir müddet devam etmek istiyor. Oyla
rınıza sunuyorum, kabul edenler... Etmıiyenler... 
Muayyen bir ısürc kabul edilmiştir. Buyuran 
efendim. Yalnız ikinci 10 dakikayı gedmesin. 

İHSAN KAIBADAYI (Devamla) — Muh
tevam arkadaşlarım, çok sağ olunuz daha ev
vel bitirmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, haniya ben jan
darma sınıfı dayak atsın diye onun müdafaa
sını yapacak değilim. Dayak atma mevzuuna 
hiçbir zaman taraftar olmamakla beraber; ala
cağında şahin, vereceğinde karga bir halimiz 
var, özür dillerim. Eksiğini gediğini daima 
söyleye geldiğimiz jandarma sınıfının içinde 
bulunduğu hal ve şartlar, verimsiz ve zamanı
mız, fırsatlarımız oldukça bir kere uğramış 
olsak, hatasını hata olarak söylerken, veril
mesi lâzımgelen mühim şartlarını da hepinizin 
benden daha çok kabul edeceğine kaaniim. 
Jandarma sınıfı hepimiz çok iyi bilirsiniz ki, 
yazın cehennemin sıcağında, kışın da karın
da, tipisinde, kırda bayırda belediye hudutla
rının dışarısında eşekiya takibinde kaçakçı 
takibinde, sefer halinde daha tehlikeli şart
lar altında can vererek, çoğu çok kere ken
di ocağının ötesinde mezarlarını da orada 
bırakan vazife sırasında sefer hali ıgibi şehi-
dolan, gazi olan bir sınıftır. Bu sınıfın 118 
nci seneyi devriyesini kutlamışızdır . Kanaa
tim odur ki, kurulduğu günden bugüne kadar 
sadece kılık kıyafetinde ve silâhlarının tipin
de, modelinde değişiklik olmuş; fakat Teşkilât 
Kanununda, iskân durumunda, araç ve ge
reç durumunda hiç değişiklik olmıyan bir sı
nıf varsa o da Türkiye'de jandarma sınıfıdır. 
Jandarma sınıfı o kadar tuhaf bir statüye ta
bidir ki, askerdir Dahiliye Vekâleti tam be
nimsemez. Millî Savunma Bakanlığı da Dahi
liyeden madut kıldığı için kendi bünyesine 
almaz. İki arada, bir derede kalır. Çalışma 
nizamı da bir hayli dertlidir. Asker olmaya 
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olalım; ama jandarma sınıfı içerisinde çocuk
larımızın jandarma subayı olmasını istemiye-
cek kadar mustarip tarafları vardır. «DBa§ 
başa, baş ela, şeriata bağlıdır» derler. Herkesin 
âmiri olacaktır; ama bir âmiri olur. Jandarma 
sınıfında kaç âmir vardır bilemezsiniz. 
Vali midir, kaymakam mıdır, savcı mıdır, hâ
kim midir'? Çeşitli başlara, statüye bağlı ve 
bir türlü teşkilât kanunu çıkmıyan bir sınıf
tır. Edindiğim özel bilgiye göre jandarma teş
kilâtı İtalya'da, Avusturya'da, Fransa'da var
mış. Ama bizimki gibi bozuk düzenle değil; 
idarenin refakatinde olarak. Daha vazife gör
mesinde jandarma subayına kişiliğini veren, 
şahsiyetini veren bir nizam üzereymiş. Dört 
yıldan beri bunu burada biraz menşe itiba
riyle asker olan bir insan olarak söyleye 
gelmişimdir. Muhterem arkadaşlarımın dert 
ve ıstıraplarını dindirici bir yolda şifalı bir 
kanunun gelmesini beklemişizdir; maalesef ba
kandan bakana, değişiklikler olmuş lama bu 
yolda en küçük bir adım bir kanun getiril
memiştir. Yeni Bakanımız temenni ederiz 
ki, bir arkadaşlık ruhu içinde bu muhterem 
arkadaşlarımın dertlerini bilerek, ıstıraplarını 
dindirecek yeni bir kanunu Yüce Meclise sevk 
etmiş olurlar. 

Efendim, bina durumlarını belirtmeye hiç 
lüzum yoktur. Ook gezdim, hudut boyunda da 
kaldım. Köy gibi Altındağ onun yanında sa
raydır. (lecekon.du binadan daha beterdir. Yığ
ma kuru taşlardan veya kerpiçten .yapılmış
tır. Damda kiremitten, saçtan ne haber? Top
rak vardır, lime 'lime, yağmurlar akar. 
Hâlâ o Adem Baba hâtırası binalarda vazife 
görmeye çalışır. Hal böyle iken 8 400 000 lira 
bunlar için bina yapmak, Güney hudutlarında 
yol yapmak, âbide yapmak, şehitlik yapmak 
için, araç almak için para konmuş; fakat muh
terem Plânlama bunu da çıkarmıştır. Ben bu 
plânlama uzmanı arkadaşlarımın ilmî görüşle
rine hürnret ederim. Ancak vatanı, yurdu 
tanımıyorlar. Ücra köşeleri tanımıyorlar. Jan
darmanın içinde bulunduğu ağır şartları ta
nımıyorlar derim. İnşallah asker olurlarsa, 
inşallah subay olup da tabi olduğu şartları 
görsünler veya temenna ve dua ederim ki, 
çocukları jandarma olsun da içinde bulun-
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duğu şartlardan bağrı yansın ve bir daha 
çıkarma yolunda kalem oynatmasın diyeceğim. 
Sonra 1962 yılında jandarmanın sabit olanlarını 
dahi toplamak, toplu birlikler halinde bir yerde 
hâdise olduğu zaman motorize olarak her türlü 
muhabere araçlariyle teçhiz ederek vazife gördür
me yoluna gidilmiştir. Buna da toplu sistem di
yoruz ve hayırlı sonuçlar alınmıştır. Buna devam 
edilirse Yüksek Mecliste açıklarım ki, jandarma 
mevzuunda şikâyetlerimiz gidecektir. Modern bir 
jandarma birlikleri doğacaktır. Toplu birlikleri 
kontrol etme, şevki idare etmek, bir vazifede yüz
de yüz semere alma ve jandarmanın üzerine ya
pıla- gelen iftiraların da yalanlanması yolunda 
hayırlı neticeler alma sonucuna varacak idik. Fa
kat maalesef plânlama jandarmaya ayrılan araç, 
yapım ve imar faslındaki ödenekleri çıkarınca 
bunu da âdeta frenlemiş, gayeye gitmekte engel 
teşkil etmiştir. 

Muhterem Bakanımdan istirham ediyorum, 
ilk fırsatta ek ödenekle buna yar olursa jandar
manın kademeli olarak iyi hizmet görmesi, için
de bulunduğu sefaletten kurtulması yolunda hiz
met ederse büyük dua almış ve hizmet etmiş ola
caktır. Bugün jandarma sınıfı vakti hazarda da
hi kadrosunun yüzde 40 ı subay, yüzde 70 i ast-

L — Kocaeli Milletvekili Nihat Erinı'in, Bir
leşmiş Milletlerdeki Kıbrıs meselesinin devamı 
süresince Türk Murahhas Heyetine katılmasının 
uygun görüldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/830) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Başbakan
lıktan bir önerge gelmiştir, müsaade buyurursa
nız işin önemi ve müstaceliyeti bakımından oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kocaeli Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Profesör Nihat Erim'in, Birleşmiş Mil
letlerdeki Kıbrıs meselesinin devamı süresince 

B) İçişleri Bakanlığı Bütçesi; 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İçişleri Ba

kanı. 
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subay ve yüzde 70 i er ölçüsünde çalışmaktadır. 
Bu duruma göre subay, astsubay miktarı azdır. 
Bunlar zamanla orantılı olarak yetişmektedirler. 
Zaman meselesi, okul meselesi. Fakat kaynak
ta er mevcuttur. Beslemek, ikmal etmek müm
kündür. Biliyorsunuz, jandarma sınıfı hizmeti
ni denizle beraber iki yıla indirdik. îki yıla in
mekten mütevellit bir kısım kur'a önümüzdeki yıl 
terhis olacak, işte terhis olduğu zaman da jan
darmanın er kadrosunda büyük bir boşluk ola
caktır. Bugün hizmet görmesinden müştekiyseniz 
daha çok dertli geleceksiniz, Yüce Meclise. Bu 
dertlerin önlenmesinin tek çaresi bugünden ted
bir almaktır. îşte Erkânı Harbiye bu maksatla 
12 bin, 12 bin üç tertip için 36 bjnin müsaadesi
ni vermiş. 10 400 askeri de şimdiden alma imkâ
nını vermiş; fakat kadroda bunların iaşesi, iba
tesi için imkân vermemiştir. Bunu Yüce Meclis 
ne yapıp yapıp kabul etmelidir. Aksi halde, 
önümüzdeki yıllarda jandarma sınıfının vazife 
görmesi daha güç olacak, asayiş ve emniyet mev
zuunda bizzat sizler dertli geleceksiniz. Bu dert
ten uzak kalmak için çarelerin alınmasını istir
ham ederim. Sağ olun, hürmetler ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz mü istiyorsu
nuz? Bir dakikanızı rica ediyorum. 

Türk Murahhas Heyetine katılması, Bakanlar Ku
rulunca uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca gerek
li kararın alınmasına delâlet buyurulmasını arz 
ederim. 

Başbakan 
îsmet inönü 

BAŞKAN — Anayasanın 78 nci maddesi ge
reğince Yüce Millet Meclisinin kabulüne müte
vakkıftır. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 
Kendisine memleket hizmetinde hayırlı başarılar 
dileriz. (Alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Sayın Ethem Kılıçoğlu arkadaşımız 
konuşmalarında sivil savunma hizmetlerinin he-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 
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men hemen lâfzi ımânaıda ele .alındığını söylüyor
lar. Kendilerine demin sivil savunma hizmetleri
ni ifade ederken, ikaz ve alarmların yapılıp ya
pılmadığı hakkında malûmat arz etmiştim. Bir 
parça daha konuyu açıklamak isterim. îkaz ve 
alarmlar, jandarma ve emniyet tesislerinden fay
dalanmak ve Hava Kuvvetleri kontrol merkezle
rinde haberler kıymetlendirilmek suretiyle yapı
labilecek, tehlike haberleri her zaman sahih ola
rak verilecek haldedir. 

Sığınak meselelerine Sayın Kabadayı arka
daşım temas ettiler. Bayındırlık Bakanlığı Fen 
Heyetince sığmak yapımı ve kullanılmasına ait 
talimat hazırlanmıştır, bakanlıkların mütalâasına 
sunulmuştur. Danıştayca kabul edildikten sonra 
sığınak talimatı tatbik edilecektir. 

Tahliye ve .seyrekleştirme işleri, Millî Güven
lik ve Bakanlar Kurulunca kabul edilen esaslara 
göre talimat illere verilmiş ve tatbikata geçil
miştir. Teşkilâtlanmaya ait tüzük hazırlanmış
tır. Tatbikatına geçmeden evvel Danıştayca tet-
kikatı bitmeye amade olarak kuruluşlarımız ha
zırlanmıştır. 

Eğitim meselelerine gelince: Ekip eğitimi, 
vatandaş eğitimi, idarecilerin eğitimi üzerinde 
durulmaktadır. Bunlar için tesbit edilmiş olan 
hizmetler ifa edilmektedir. Bu arada Etem Kılıç-
oğlu arkadaşımız sergilerden bahsettiler. Seminer 
ve sergiler de eğitimin bir tarzıdır, modern mem
leketlerde kullanılan usullerdir ve dünyada Ame
rika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Başkalarının yap
tığını imkânlarımız nisbetinde biz de yürütüp, 
yapıyoruz arkadaşlarım. 

Arkadaşımın zabıta meselesinde, suçlar azal
mıştır, dedim. Kendi memleketine ait, Giresun'a 
ait bana bir yazı okudular. Ben elde ettiğim res
mî rakamlara göre, daha evvel de bunları arz 
ettim. Kendisine bir defa daha tekrar edeyim. 
Giresun'da 1963 yılında jandarma mıntakasında 
esasa ait bina, tesis ve vasıtalarda yangın; vaka 
13, suçlusu 25, yakalanan 25 tir. Polis mıntaka
sında yangına ait bir kayda raslanmamaktadır. 
Arkadaşlarım, jandarma mıntakasında 1963 te 
Giresun vilâyetinde ika olunan asayişe müessir 
suçlara, gelince: Vaka altıdır, suçlusu 13 tür. 
Tutulan 11 dir, kalan 2 dir, faili mecjhul de 1 
kişidir arkadaşlarım. Biz elbette medeni usulle
re göre, bugünün müspet usullerine göre, raka
mı, âmme vicdanından evvel, suçların işlendiği 
yerde anyacağız, arkadaşlar. Âımme vicdanı, eğer 
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rakamların kuruluşunda bir yanlış varsa, rakam
lar üzerinde yapılacak tetkiklerle en doğrusunu 
tekrar rakamlardan öğrenmiş olur. Doğru ra
kamların tesbiti suretiyle, bugün elimizde resmî 
kayıt olarak bulunan rakamlar budur. Etem Kı-
lıçoğlu arkadaşımız lütfeder, bize hangi noktalar
da yanıldığımızı söylerlerse, yanlışlarımızı dü
zeltmek imkânını buluruz ve yanlış malûmat ve
ren merciler hakkında gerekli tedbiri alırız ar
kadaşlar. Müspet şekilde meseleler böyle halledi
lir. Şimdi değerli arkadaşıma, Türkiye'de suçlar
da azalma vardır, dedim. Biz müspeti de, men
fiyi de konuşturmaktan haz duyarız. Suçlarda 
azalma vardır derken, faili meçhul hâdiselerde 
nispî bir artış olduğunu da ifade etmiştim. Sa
nıyorum ki, açık rejimin icaplarından olarak, 
meseleleri açık ifade etmek bu münakaşa tarzının 
sıhhatli hal çaresidir. Buna itibar ediyoruz. 

Arkadaşım, zabıtanın vazifesini yaparken bir
takım ihmaller gösterdiğini ve dün vukua gelen 
bir hâdiseyi ele alarak zabıtanın vazifesi üzerin
de durdular. Arkadaşlar büyük tahrikler .neti
cesi meydana gelmiş olan, bir kinin neticesi ola
rak vâki olan müessif hâdise, jandarma ve asa
yiş kuvvetlerimizin, polisimizin .gerçek dikkatiy-
le daha fena oılmaiktan ve daha ziyade de Allah'
ın yardımı ile önlenmıiştir, aılkadaşllamm. Dün
yanın her yerinde böyle bir hâdise karşısında za
bıta bu şekilde hareket ederdi. Büyükleri koru
ma talimatına gelince; büyükleri koruma talima
tı Türkiye'de köklerini çok eskiden alan bir ta
limattır. Eskiden tesis edilmiş bir talimattır. Bu
nu değiştiriyoruz, günün icaplarına uygun bir 
şekle koyuyoruz. Arkadaşlarım en modern po
lise sahibolan memleketlerde birçok müessif hâ
diseler oluyor. Dünkü müessif vakanın üzerinde 
adliyemiz kovuşturma yapıyor. Yalnız şu kada
rını söyliyeyim ki, hâdisenin gerçek delilleri za
bıtanın gayreti içinde elde edilmiş sayılabilir. 

Şayanı şükran olan cihet, bu zabıtanın, ge
rek mâni zabıta ve gerekse takipçi zabıta olarak 
vazifelerinde ehliyet göstermesidir. 

Çok kıt imkânlara, hattâ imkânsızlıklara sa
hibolan zabıtamızın bünyesini bir taraftan kuv
vetlendirmek lüzumunu belirtirken, zabıtamızın 

gayret ve fedakârlığını belirtmeyi de vazife bi
lirim. 

Değerli arkadaşıma hemen şunu söyliyeyim 
ki, bilhassa Toplum Zabıtası Kanunu üzerinde 
durdular ve dediler ki, bütçede yeri yok. Daha 
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kanun yok, arkadaşlar. Kanunla birlikte sizler
den bu hususta tahsisat almak üzere istirhamda 
bulunacağız. Bunu bir Hükümet taahhüdü olarak 
programımıza aldık, tahakkuk ettireceğiz. Zabı
tamız en mükemmel vasıtalarla mücehhezdir, de
miyoruz. Zabıtamız en iyi imkânlarla çalışıyor, 
demiyoruz. Ama zabıtamızın gayretiyle birtakım 
hâdiseleri beşer üstü bir takatle önlediğimizi de 
bilmelisiniz, arkadaşlar. Eksiklerimizi tamamlı-
yaeağız. ihtiyaçlarımızı gerçek istek karşısında 
tedbirleyeceğiz. Arkadaşlarım şuna emin olma
lıdırlar ki, her nevi hâdiseyi Türkiye'nin asayiş 
kuvvetleri önlemeye ve bu hâdiseleri kahretmeye 
kadirdir, arkadaşlar (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Son söz milletvekilinindir, hük
müne istinaden sırada bulunan Sayın Tahsin De-
mirayL. Yok. Sayın Muslihittin Giirer?... Yok. 
Sayın Mehmet Delikaya, buyurunuz. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; zaman hayli ilerle
miş bulunuyor. Kıymetli vakitlerinizi israf et
mek istemiyorum. Bendeniz kısaca mahallî idare
lerde vali ve kaymakamlarımızın plân tatbikatı 
ve köy kalkınması mevzuundaki çalışmalarına 
değinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği üzere plân 
ve yıllık uygulama programları memleketimizin 
ekonomik, sosyal vo kültürel yapısiylo ilgili çe
şitli meselelerin çözümünü toplum kalkınması me
todunla, yani halkın hizmetlere katılması prensi
bine bağlamaktadır. 

Her ne kadar halkın kalkınma çabasına ka
tılma fikri, ilk defa plânla yazılı ifadesini 
bulmuşsa da tatbikat Türkiye'mizde yeni değil
dir. 

Cumhuriyet kurulduğundan beri Akıncı ve 
idealist ruhla çalışan birçok vali ve kaymakam
larımız türlü imkânsızlıklar içinde başarılı hiz
metler ifa etmiş, köprüler, yollar çeşmeler, okul
lar, halk odaları, köy ağaçlandırılması köy mey
danı, köy çarşısı, koy telefonu gibi birçok eser
ler meydana 'getirmişlerdir. Memleketimizin her 
yanında bunları görmek mümkündür. 

Bugün ise plânımızın da öngördüğü şekilde 
daha geniş imkânlar içinde çeşitli bakanlıklar 
ve kamu kurumları köy topluluklarına hizmet 
götürmek, köylünün bilgisini artırmak, tarım 
tekniklerini düzeltmek, çeşitli kaynakları hare
kete geçirmek üzere faaliyet gösterdikleri halde 
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canlı ve dinamik bir oluşa şahidolamamaktayız. 
Nedenleri arasında vali ve kaymakamlarımızın 
tutum ve davranışları başta gelmektedir. Zira 
bu hizmetler, dağınık birbirinden habersiz he
men hemen murakabesiz yapılmaktadır. 

İl ve ilçelerde gerekli koordinasyon sağla
namadığı için arzulanan sonuçlar alınamamak
tadır. 

Bunun gibi illerin kendi özel idare kaynak-
lariyle yaptığı hizmetlerde müspet bir seyir ta-
kibetmemektedir. Pilot bölgeler dışındaki bâzı 
illerin köy kalkınması konusunda örnek olmak 
üzere örnek köy programları ve hizmete katılma
ları şartiyle köy ihtiyaçlarına öncelik verilmesi 
şeklindeki çalışmalar zikredilebilir. 

Adına örnek köy denmiş hidbir hizmet girme
miş, yahut tamam hizmetler Devlet veya il büt
çeleriyle karşılanmış her, iki şekilde toplum kal
kınması esprisine uygun düşmemektedir. 

Bu meyanda yol, su gibi zaruri ihtiyaçları 
için her türlü maddi ve mânevi fedakârlıkta bu
lunan köy ve köylülerin acıklı durumunu da ifa
de etmek isterim. Akar yakıt ve saire için isteni
len parayı seve seve yatıran ama izahı güç bir 
tutumla bir türlü hizmete nail olamıyan köyle
rimiz her halde az olmasa gerektir. 

'Kminim ki, her arkadaşım kendi bölgesinde 
bu hâdiselerle 'karşı karşıyadır. 

Buna benzer misalleri çoğaltmak mümkün
dür. Eğer Türkiyemizin kalkınmasının köy ve 
köylü kalkınmasına bağlı olduğu görüşünü ka
bul ediyorsak, bu tatbikatın bu görüşle asla ka
bili telif olmadığına şalhidoluruz. Mahallî idare
lerdeki Devletin ve Hükümetin temsilcisi vali ve 
onun nezareti altındaki kaymakamlarımızın ye
ni bir zihniyet ve sorumluluk duygusu içinde tat
bikat yapmalarını temenni ederken, 

içişleri Bakanlığına başarılar diler, hepinizi 
saygıylo selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Görüşmelerin yeter olduğuna 
dair önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Bakanlığı bütçesi hakkındaki görüş

melerle konular aydınlanmış olduğundan madde
lere geçilmesini arz ve teklif eylerim. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini... 
NİHAT DİLEK (Erzurum) — Aleyhinde.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın milletvekilleri ve grup sözcüleri 
hakikaten meseleleri enine boyuna tartıştılar, 
Muhterem Bakan da çok kıymetli bilgileriyle isa
betli cevaplar verdiler. Taibiî verdikleri bu cevap
lar bir zamana mütevakkıftır. Memleketimizde 
jandarmanın, tesiri zaman zaman görülmektedir. 
Vatandaşların can, mal emniyetini, namus ve 
şerefini korumakla mükellef olan jandarma teş
kil âtından zaman, zaman şikâyetler yükselmekte
dir. Bu şikâyetler mümkünse bir tamimle derhal 
nazarı, itibara alınsın... 

BAŞKAN — Sayın Diler lütfen yeterlik öner
gesi aleyhinde konuşun. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bu hususları. 
arz etmedikleri için vuzuha kavuşmamıştır. Bu 
bakımdan yeterlik önergesinin aleyhinde konuş
tum. Bunu da buradan duyuruyorum. Takdir 
sizlerindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. Bu şekliyle İçişleri 
Bakanlığının bütçesinin tümü üzerindeki görüş
meler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum! Kabul edenler... Etmiyenler... Bö
lümlere geçilmesi kabul edilmiştir. Bölümleri 
okutuyorum : 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Lira. 
320 000 

B. 
11.000 

12.000 

ödenekler 
(BAŞKAN 
Etmiyenleı 
tir. 
Personel g 

- K t 
.. K< 

bul 
ıbul 

derleri 

edenler. 
edilmiş 

105 

Lİl'r 
12 

697 

!, 
000 

980 
'BAŞKAN — Kaimi edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 
[BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenleı-.. Kabuf edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 
'BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

9 466 600 

527 044 

I (i.000 Çeşitli giderler 
(BAŞKAN — Kabul edenler.. 
'Etmiyenler.. Kabul edilmiş
ti r. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

34.000 Malı transferler 25 366 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 90 000 
'BAŞKAN — Kkıbu'l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edillmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 370 000 
BAŞKAN — Kabıfl. edenler... 
.Etmiyenler... Kabul edilJnıiştir. 

Bu şekilde İçişleri Bakanlığı .bütçesi bölüm
leri. kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

V) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi 

BAŞKAN — Emniyet (fenci Müdürlüğü 
bütçesinin bölümlerine, geçeceğiz. Bölümlere ge
çilmesini kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri .185 488 049 

BAŞKAN — Kabıri edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 25 833 800 
BAŞKAN — Kabıri edenler... 
Et m iyeni er... Kabul edillmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 285 000 
BAŞKAN — Kabril edenler... 
Etmiyenler... Kabul edillmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 014 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 900 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

34.000 Malî transferler 77 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. "Lira 

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

46 600 

Bu şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü bütçe
si kabul edilmiştir. Milletimiz, memleketimiz ve 
mensupları için hayırlı olsun. 

C) Jandarma Genel Kumandanlığı bütçesi 

BAŞKAN —• Jandarma Genel Komutanlığı 
bütçesine geçiyoruz. Bölümlere geçilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bö
lümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

1.2.000 .Pensomel güderleri 172 023 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim, giderleri 110 680 000 
BAŞKAN — Kabu'l edenler... 
Etmiyenlev... Kabul edillmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 062 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
15.000 

16.000 

32.000 

35.000 

36.000 

Lii'a 
Kurum giderleri 151 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 4 981 000 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

Kamulaştırma ve satınal ma
lar 4 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 100 000 
BAŞKAN — Kabul edeı te . . . 
Etmiyıeıılet'... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 95 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şdkliyle jandarma Genel Komutanlığı büt
çesi bölümleri itibariyle 'kabul .edilmiştir. Mem
leket, millet ve mensupları için hayırlı, uğurlu 
olsun. 

Sayın arkadaşlarım, bugünkü programı bu 
şekliyle bitirmiş olmaktayız. 

Birleşimi 23 Şubat 1964 Pazar günü saat 10 
da toplanmak üzere kapatıyorum, tyi geeeler. 

Kapanma saati: 22,45 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tadarı kanuni aşmış tır.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 230 
Kabul edenler : 177 

Reddedenler : 47 
Çekinse rler : 6 

Oya katılmıyanlar : 211 
Açık üyelikler : 9 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğiu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
•Saffet Eminağaoğla 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu j 

[Kabul 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BOLU 

Kâmil inal 
BURDUR 

Fethi Çelik'baş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

edenler] 
ELAZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nııreddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Selim Sarper 
Zeki Zeren 

tETVTtR 
Osman Sabri Adal 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 4 

Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet GÖker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
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KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet D elik aya 
Ismiet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaktiçttk 
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MARDİN 

Vahap Dizdaroğlu 
MUĞLA 

Hilımi Baydur 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 
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SÜRT 

Hayrettin özgen 
SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocameıni 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 

Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
ADANA 

Ahmet Savrun 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
ihsan AtaÖv 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 

Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Tahsin Demiray 
Sahabettin Orhon 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytas. 
Ali Naili Erdem 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Ocvat Yalçın 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mıahramlı 
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AĞRI 
Kerem özcan 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

[Çekinserler] 
KÜTAHYA 

Sezai Sarpaşar 
MALATYA 

Ahmet Fırat 

[Oya kattlmıyanlar] 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
İbrahim Tekin. 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
AMütlhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 

Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî islim yeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
\ [ . Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşik. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vel'ik Prin e loğlu (P>.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Tel âlettin üzer (B.) 
Aziz Zeytmoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(1.) 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğhı 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Cillİ 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (1.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhaımi Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolae (B.) 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Mustafa Uyar 
Lelbit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
A1İ özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanhoğhı 
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KAYSERt 
Turhan Feyzioğlıı 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Ahmet Oürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadimin Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Faruk Sü'kan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrottin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

M. Meclisi B : 59 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğltı 
Hur rem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin (P>.) 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Hal it Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

[Açîk ü 

Aydın 1 
Mr/urum 1 
Hatay 1 
istanbul 1 
r,:«>eaeH 1 
Manisa 1 

22 . 2 . 1964 0 : 3 
Ruhi Soyer 
Oğuzdcmir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hânı it Kiper (î.) 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SİİRT 
Adil Yaşa 
Cevdet Aydın (î.) 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(Vııiül Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

ı/elikler] 
Muş i 

Trabzon 1 

Zonguldak i 

Yekun !) 

Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Ulus oy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

j UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Yeli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (î.) 
Suphi Konak 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit " 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 237 

Kabul edenler : 184 
Reddedenler : 47 
Çekinserler : 6 

Oya katılmıyanlar : 204 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Kâmil İnal 

BURDUR 
i^ethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hilvmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem ı 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Neemi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Atıf Şohoğlu 

— 53 

1 DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llharai Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlıı 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ala ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip înal 
Saki Zorlu 

\2 — 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kut! ay 
thsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Selim Sarper 
Zeki Zeren 

İZMİR 

Osman Sabri Adal 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 

Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem . 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 



KASTAMONU 
Avni Doğan 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmef Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sabahattin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ömer Kart 
Mokki Keskin 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

ADANA 
Ahmet Şavrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 

AMASYA 
tsmail Sarıgöz 

ANKARA 
tsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

M. Meclisi B : 59 
MANİSA 

Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Oğuzdemiir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

22 . 2 . 1964 O 
SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamerni 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Sen 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 

İbrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Tahsin Demiray 
Sahabettin Orhon 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Âkbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Nusrct Köklü 
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M. Meclisi 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
MUĞLA 

Adnan Akarca 

AĞRI 
Kerem özcan 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

B 59 22 
RİZE 

Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

2 . 1964 O : 3 
SAKARYA 

Muslihittin Gürer 
TEKİRDAĞ 

Fethi Mahramlı 

IÇekinserler] 
KÜTAHYA 

Sezai Sarpaşar 
MALATYA 

Ahmet Fırat 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdullah Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDDS 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar 
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Palksoy 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik PArmçcioğlu (ıB. 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Girıtlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Celâlettin üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(I.) 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 

Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğhı 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
(t) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekine! 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
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Saim Kaygan 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Ali özdikraenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman . 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

M. Meclisi B : 59 22 . 2 . 1964 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

O : 3 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurl 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hifcmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
.Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 

Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kipeır (î.) 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SÜRT 
Cevdet Aydın (î.) 
Süreyya öner 

SİNOP 

Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

• SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Ulnsoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fıraıt (1.) 
Suphi Konak 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 

İstanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

ELLİDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

22 . 2 . 1964 Cumartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı (M. Meclisi 
1/580; C. Senatosu 1/330) (M. Meclisi S. Sayısı: 
597; C. Senatosu S. Sayısı: 338) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (M. Meclisi 1/592; C. Se
natosu 1/329) (M. Meclisi S. Sayısı: 590; C. Se
natosu S. Sayısı: 337) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA GÖRÜ

ŞÜLEN İŞLER 
X I . — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu Ue 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısında yapılan djağişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/578; C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 596; C. Senatosu S. Sayısı: 336) [Da
ğıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile . Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe darir 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/579; C. Senatosu 1/342) (M. Meclisi S. Sa
yısı: 592; C. Senatosu S. Sayısı: 341) [Dağıt
ma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 3. — Ege Üniversitesi 1964 yılı bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/584; C. Senatosu 1/346) (M. Meclisi S. Sa
yısı: 601; C. Senatosu S. Sayısı: 342) [Dağıt
ma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra

koruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meslisi 1/586; C. Senatosu 1/345) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 600; C. Senatosu S. Sayısı: 339) [Da
ğıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/587; C. Senatosu 1/344) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 599; C. Senatosu S. Sa
yısı: 340) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/582; C. Senatosu 
1/360) (M. Meclisi S. Sayısı: 602; C. Senatosu 
S. Sayısı: 344) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yıh bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1964 yıh bütçe kanunu tasarısında yapı
lan dağişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/588; C. Senatosu 1/347) 
(M. Meclisi S. Seyisi: 591; C. Senatosu S. Sa
yısı: 343) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu -tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri-

(Devamı arkada) 



yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/585; C. Se
natosu 1/361) (M. Meclisi S. Sayısı: 603; C. 
Senatosu S. Sayısı : 345) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1964] 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları jtezkere-
leri (M. Meclisi 1/591; C. Senatosu 1/348) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 598; C. Senatosu S. Sa
yısı: 346) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı büteç 
kânunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve. 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/583; C. Senatosu 1/357) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 594; C. Senatosu S. Sayısı: 347) [Dağıt
ma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 11. — Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Orman Genel Müdürlüğü 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez

keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/589; C. Senatosu 1/362) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 593; C. Senatosu S. Sayısı : 348) 
[Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/581; 
C. Senatosu 1/359) (M. Meclisi S. Sayısı: 604; 
C. Senatosu S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1964] 

X 13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan değşişk-
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/590; C. Senatosu 1/358) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 595; C. Senatosu S. Sayısı: 350) [Da
ğıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
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