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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Oturuma (saat 19,40 ta) ara verildi.
Başkan
Kâtip
Başkan vekili
Siirt
Nurettin Ok
Adil Yaşa
Kâtip
Zonguldak
Sadık Tekin Müftüoğlu

BİRİNCİ OTURUM
Yeter çoğunluk bulunmadığından saat 11. de
toplanılmak üzere Birleşime ara verildi.
İKİNCİ OTURUM
Devlet üretme Çiftlikleri ve
Orman Genel Müdürlükleri 196G yılı Bütçe
kanun tasarıları yeniden açık oya sunuldu ve
tasnif sonunda tasarıların kanunlaştıkları bil
dirildi.
Sanayi Bakanlığı Bütçesi ve
Petrol Dairesi Başkanlığı 19(56 yılı Bütçe ka
nun tasarıları üzerinde bir süre görüşüldü.
Birlerime (saat 13,15 te) ara verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Siirt
Nurettin Ok
Adil Yaşa
Kâtip
Zonguldak
Sadık Tekin Müftüoğlu
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Sanayi Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi bi
tirilerek bölümleri kabul olundu.
Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı Bütçe ka
nun tasarısının da maddeleri görüşülerek tümü
açık oya sunulduysa da yeter çoğunluk sağlana
madı ve oylamanın tekrarlanacağı bildirildi.
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
melere bir sûre devam edildi.

DÖRDÜNCÜ OTURUM
Çalışma Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde
ki görüşmelere devam olunduğu sırada yapılan
uyarmalara rağmon müdahalelerine devam eden
Adana Milletvekilleri, Kemal Sarıibrahimoğlu ile
Ali Karcı'ya ikişer ihtar cezalı verildi.
Oturumun ortalarında C. II. P. milletvekil
leri, kürsüdeki sözcülerine ağır söz kullanan bir
milletvekiline Başkanlığın vermek istediği tak
bih cezasının Genel Kurulca kabul edilmemesi
üzerine, salonu toptan terk ettiler.
Usul ve esas hakkında kısmen gürültülü ce
reyan eden görüşmelerden sonra ve yeterlik öner
gesinin kabulü üzerine, Çalışma Bakanlığı Büt
çesinin bölümleri kabul olundu.
2-1 Şubat 1966 Perşembe günü saat 11 de top
lanılmak üzere Birleşime aynı gün (saat 1,50 de)
son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Bilecik
Ahmet Bilgin
Sadi Binay
Kâtip
Ağrı
Abdülbâri Akdoğan

SORULAR
Sözlü sorular
1. —• Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton fın
dığın çürümeye terk edildiği hakkındaki neşri
yata ve fındık ihracat politikasına dair sözlü
soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/282)
2. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyarın, ge
rekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T. C.
Ziraat Bankası ve İller Bankası Genel müdürle

rinin değiştirilmesi sebebine dair sözlü soru
Önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/263)
Yazılı soru
1. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydm'ın,
Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Etçiler
köyü halkından Zinet Demir Kaya'nın, silâhlı şa
hıslar tarafından evi basılıp kendisinin dağa ka
çırıldığının doğru olup olmadığına dair yazılı
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/75)
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2. — GELEN KÂĞITLAR
Tasanlar
1. — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci madde
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (i/142) (Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân
komisyonlarına)
2. — Belediye cezaları kanunu tasarısı
(1/143) (Adalet ve İçişleri komisyonlarına)
TEKLİFLER
3. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, her
türlü baskı usulleri ile basılıp yayınlanan ya-

BÎRÎNCt

ymlardan bâzılarının Türkiye Büyük Millet
Meclisi Kitaplığına gönderilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/245) (Adalet, Millî Eğitim ve
Plân komisyonlarına)
4. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
tarımsal traktör, biçer - döver, kimyevi güb
re ve ilâçların ithalinin Devlet tarafından ya
pılmasına dair kanun teklifi (2/246) (Adalet,
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonlarına)

OTURUM

Açılma saati : 11,00
BAŞKAN — BaşkanveMli ismail Arar
KATİPLER: Adil Kurtel (Kars), önol Sakar (Manisa)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 55 nci Birleşi- mini açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Elektrikler yandığı zaman anahtar
ları açarak lütfen düğmeye basmanızı rica ede
rim.

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz.

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ SUNUŞLARI
1. •— Tekirdağ Milletvekili Kemal
nun, geçen tutanak hakkında demeci.

Nehioğlu'-

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Zaptı
sabık hakkında söz istiyorum, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun.
KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri, dünkü birleşimin
üçüncü oturumunda Başkanlığın Çalışma Ba
kanlığı bütçesi üzerindeki müzakerelerde, söz
verme sırası hakkında müracaatta bulunmuş ve
buradan Yüce Meclisin sıranın bende olduğu
halde Millet Partisine vermiş bulunduğunu ifa
de etmiştim. Sayın Başkan Sayın Ahmet
Bilgin,
sıramın bizde bulunmadığını, bizim

resmen evvelce yapmış olduğumuz müracaatimizden daha evvel Millet Partisi Grupunun
ayın 21 ndeki müraacati üzerine grupların bi
rinci konuşmalarından sonra gelen ikinci sözün
Millet Partisine aidolduğunu ifade buyurmuş
tur. Türkiye işçi Partisi Meclisi Grupu Başkanvekili 14 . 2 . 1966 günü saat 17,05 te Sayın
Solmaz özduyguya elimde bulunan ve Bütçe
üzerinde grupumuz adına konuşacakların lis
tesini muhtevi yazıyı vermiştir. Bu verilmiş
bulunan listeye göre Çalışma Bakanlığı bütçesi
üzerinde grupumuz adına ilk sözü Rıza Kuas
alacaktı. İkinci sözün Kemal Nebioğlu'ma ve
rilmesi gerekmekte idi. Müracaat tarihimiz :
14 . 2 .1966,
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Dün ikinci oturumda, saat 7,50 de henüz
Y. T. P. Grupu adına konuşan sözcü arkadaş
yirminci dakikasını doldurduğu sırada Başkan
lığa müracaatle, birinci sözden sonra
grupla
rım ikinci söz sırasının tarafıma bildirilmesini
istediğim vakit bana şu sıra bildirildi : Bi
rinci C. H. P. Grupu adına Sayın Kırca, M. P.
adına Sayın Binincioğlu, A. P. Grupu adına
Saym Hasan Türkay.
îkinci Birleşimde Sayın Başkan gr-ıplarm,
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde söz almış
bulunan grupların şu sırada bulunduklarını ifa
de etmiştir.
C. H. P. Grupu adına Saym Şeref Bakşık;
Y. T. P. Grupu adına Saym Sevinç Hanım;
C. K. M. P. adına Saym Muzaffer Özdağ;
Türkiye îşçi Partisi Grupu adına Saym Rıza
Kuas;
Adalet Partisi Grupu adma Saym Sadi
Pehlivanoğlu;
Millet Partisi Grupu adına Saym Sami Bimicioğlu;
Bu izahattan sonra sıraya girebilmek için
ancak.
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Zaptı sabık
ile ne alâkası var?.
BAŞKAN — Müsaade buyurun, Başkanlık
takibediyor, gerekli müdahaleyi yapar, isticale
lüzum yok Saym Ataöv.
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Ancak
Cumhuriyet Halk Partisinin, Yeni Türkiye
Partisinin ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Parti
sinin bizden daha öne geçmesi suretiyle sıra
alabilecekleri gerekçesini ifade ettim. Ve yerime
oturduktan sonra Sayın Başkan Ahmet Bilgin
bizim grupumuzu Saym Adalet Partisi Grupuna şikâyetle «Bunlar daima bu şekilde hareket
ederler» şeklinde ifadede bulundular. Biz bir
müracaatta bulunmuştuk. Müracaatımızdan da
ha önce müracaat sahipleri üç parti idi. Onla
rın grupları adına söz alan bulunmuş olsa ki, vardır - Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
Saym Kırca söz almışlardır, gerçi Saym Kırca
yerine Saym Şeref Bakşık konuşmuşlardı.
Ondan sonra Y. T. P. ve C. K. M. P. Grupu
adma yapılacak konuşmalar ancak bizim önü
müze geçebilirdi. Halbuki henüz daha söz sı
rası gelmemiş bulunan ve üçüncü oturumda ko
nuşmak imkânı bulunan Sayın M. P. Grupuna
bizden daha önde ikinci konuşma imkânı veril
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di. Bu konudaki uyarmamız Sayın Başkanlıkça
nazarı dikkate alınmadı ve bizim söz hakkımız
ortadan kalkmış oldu. Bu suretle Sayın Diva
nın dün hakikaten yapılmaması gereken bir
haksızlıkta bulunduğu iddiasındayım.
BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu, zaptı
sabık hakkında söz istiyeceğinizi söyliyerek
kürsüye çıktınız, Başkanlık Divanının dünkü
tutumunu tenkid eder mahiyette bir konuşma
yapıyorsunuz. Geçen celsede cereyan eden ve
Başkanlık Divanı kararma iktiran eden muame
leler, şimdi zaptı sabık hakkında söz istiyorum
diye, burada tartışma konusu olamaz. Eğer
zaptı sabık hakkında bir söyliyeceğiniz varsa
kısaca söyleyin de kürsüden inin. Aksi takdir
de sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalacağım.
Lütfen sadede gelin.
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Arz et
tiğim husus zabıtlara bizim haksız, Türkiye İşçi
Partisi Meclis Grupunun haksız bir talepte bu
lunmuş olduğu şeklinde geçmiş bulunmaktadır.
Gerçek de budur. Bu şekilde Sayın Meclisin na
zarı dikkatini çekerim. Saygılarımla.
2. — Adana Milletvekili Ali Karct'mn
tutanak hakkında demeci.

geçen

BAŞKAN — Saym Alı Karcı, zaptı sabık
hakkında söz talebiniz aynı mahiyette midir?
ALI KARCI (Adana) — Aynıdır.
BAŞKAN —: Yalnız istirham ediyorum, zap
tı sabık hakkında olacaktır.
ALİ KARCI (Adana) — Saym Başkan, sa
ym milletvekilleri; bu kürsü ulusun kürsüsüdür.
Burada bir milletvekili ya da Devletin Başı ko
nuştuğu vakit dahi Meclisin Başı,, Meclis Baş
kanı buranın daha üzerindedir ve her şeye rağ
men yine Meclis Başkanı da İçtüzükle bağlıdır.
Gece saat 2 sularında Çalışma Bakanlığı
Bütçesi müzakere edilirken, beş kişi ayağa kal
karak çoğunluk olmadığını söylediğimiz halde,
Saym Başkan geçmiş devirlerin taraf tutan baş
kanlarından daha taraflı davranarak ve İçtüzü
ğü çiğnercesine, «hayır oylamıyorum» diyerek
cn^el olmuştur. Ve o andan itibaren bütçenin
hukukî durumunun muallel olup olmadığını da
Yüksek Meclisin takdirine arz ediyorum.
Saygılarımla efendim.
3. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, Gire
sun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu ve 21 arka-

M. Meclisi
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Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin önemine binaen bir an
ii.nco kanunlaşmasını teıninen ilgili komisyolardan 5 er üye alınmak suretiyle teşkil olunacak
bir*geçici komisyonda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim.
içişleri Bakanı
Konya
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
Faruk Sükan
Millet Meclisi Başkanlığına
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Gelen kâğıtlarda yer alan Devlet memurları j Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul edil
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı j miştir.
daşının, Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü
kısmına kadro eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin havale edilmiş olduğu Maliye, İçişleri ve
Plân komisyonlarından
seçilecek 5 er üyeden
kurulu geçici bir komisyonda
görüşülmesine
dair önergesi (2/244, 4/72)

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — İstanbul Üniversitesi 1965 yılı
Bütçe
Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik
yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair Cumnuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon
Başkanlıkları
tezkereleri
(Millet Meclisi 1/88, 4/38; Cumhu
riyet Senatosu 1/640) (Gündemi) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 64, Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 759) (1)
BAŞKAN — Bu tasarı ile ilg'li Karma
Bütçe Komisymu Başkanı ismet Sezgin'in önergesi vardır, önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Ge^n kâğıtlarda bulunan 3 sayı 61, istan
bul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kannnuna
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısının gündeme alınarak öncelikle
görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Karma Bütçe
Komisyonu Başkanı
Aydın
tr.va.eX Sezgin

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının basdıp d a ğ ı l m a s ı üze
rinden henüz 48 caat geçmemiştir. Bu itibarla
içtüzüğün 101 nci maddesi gereğince kanun ta
sarısının 48 saat geçmeden görüşülmesi husu
f a 64 S. Sayılı basmayazı tutanağın
eklidir.

sonuna

sunu tasviplerinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen
var mı?... Olmadığına göre maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiycnle:1... Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi okutuyorum.
İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapıCması hakkında
Kanun
MADDE 1. — istanbul Üniversitesi 1965 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetve
lin Diş Hekimliği Fakültesi kısmının 15.000 nci
(Kurum giderle i) bölünürüm 15 376 nci (Mal
zeme alım ve giderleri) maddesinden 10 000 lira
düşülerek, adı geçen Fakültenin 13.000 nci
(Yönetim giderleri) bölümünün 13.120 nci (Ba
sılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri) mad
desine aktarılmıştır.
BAŞKAN— Madde üzerinde söz istiyen var
mı efendim? Olmadığına göre maddeyi oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum.
MADDE 2. — istanbul Üniversitesi 1965 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetve
lin Rektörlük kısmının 36.000 nci (Borç öde
meleri) bölümünde yeniden açılan 36.350 nci
(Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlar) mad
desine 20 000 lira olağanüstü ödenek konulmuş
tur.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var
mı efendim? Olmadığına göre maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi «okutuyorum.
MADDE 3. — istanbul Üniversitesi 1965 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (B) işareli cetvelin
04 000 nci (özel gelirler) bölümünün 64.300 ncü
(Geçmiş yıldan devreden nakit) maddesine
20 0C0 lira eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var
mı efendim? Olmadığına göre maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Olmadı
ğına göre kanun tasarısı açık oylarınıza su
nulacaktır.
2. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1965
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 2/216,
4/39; Cumhuriyet Senatosu 2/192) Millet Mec
lisi S. Sayısı: 72; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı: 760)
(1)
BAŞKAN — Bu tasarı ile ilgili Karma
Bütçe Komisyonu Başkanı İsmet Sezgin'in öner
gesi vardır, önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Gelen kâğıtlarda bulunan 72 S. Sayılı 1D05
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin

(1)
eladır.

'2 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
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gündemc alınarak öncelikle görüşülmesini arz
ve teklif ederim.
Karma Bütçe Komisyonu Başkanı
Ayd.n
İsmet Sezgin
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ed lmiştir.
Kanun tasarısının basılıp dağıtılması üze
rinden 48 saat geçmediği için İçtüzüğün 101 nci
maddesine göre şimdi görüşülmesi hususunu
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen
va»' mı efendim? Olmadığına göre maddelere
geçilmesini oylaıınıza sunuyorum. Kabul eden
le1... Etmiyenler... Kabul edilmiştir...
B'Hnci maddeyi okutuyorum.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun
MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mının 12.732 nci (6885 ve 231 sayılı kanunlar
gereğince
verilecek tazminat
maddesinden
7 560 lira düjülerek yeniden açılan 12.590 nci
(645 sayılı Kanımla Muhafız Taburu Doktoruna
verilecek tazminat) maddesine olağanüstü ödııek olarak aktarılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
var mı efendim? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyu! um. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiıtir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürü.lüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen?
Yok. Olmadığına göre kanun tasarısı açık oy
larınıza sunulacaktır..
3. — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik
yapılması
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/92, d/40; Cumhuriyet
Senatosu
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1/641) (Millet Meclisi S. Sayısı: 65; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı: 761)
(1)
BAŞKAN — Bu tasarı ile ilgili Karma Büt
çe Komisyonu Başkanı İsmet Sezgin'in önergesi
vardır, önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Gelen kâğıtlarda bulunan 65 S. Sayılı Ege
Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli eetvclde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının gündeme alınarak
Öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Karma Bütçe Komisyonu Başkanı
Aydın
îsmet Sezgin
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler. „ Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
48 saat geçmediği için kanun tasarısının
içtüzüğün 101 nci maddesine göre şimdi görüşül
mesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen
var mı efendim? Olmadığına göre maddelere ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ege üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun
MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1965 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin
Tıp Fakültesi kısmının ilişik cetvelde yazılı
tertipleri arasında (80 000) liralık aktarma
yapılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeye bağlı cetveli okutuyorum.
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Bölüm
Lira
16.000 Çeşitli giderler
80 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi okuttuğum cetveli ve
bölümleri ile birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
İkinci maddeyi okutuyorum.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı
efendim? Bulunmadığına göre kanun tasarısı
açık oylarınıza sunulacaktır.
4. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/125, 4/41; Cumhuriyet Senatosu 1/643)
(Millet Meclisi S. Sayısı: 66; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı: 762) (1)
BAŞKAN — Bu tasarı ile ilgili Karma
Bütçe Komisyonu Başkanı İsmet Sezgin'in
önergesini okutuyorum.

Tıp Fakültesi
Bölüm
Düşülen
14.000 Hizmet giderleri
40 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
40 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Eklene

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Gelen kâğıtlarda bulunan sıra sayısı: 66,
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın gündeme alınarak öncelikle görüşülmesini
arz ve teklif ederim.
Karma Bütçe Komisyonu Başkanı
Aydın
İsmet Sezgin
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

(1) 65 S. Sayılı
nundad/ır.

(1) 66 S. Sayılı
nundadır.

basmayazı
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48 saat geçmemiş bulunduğundan kanun ta
sarısının şimdi görüşülmesi hususunu oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen
var mı efendim? Olmadığına göre maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında Kanun
MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arsın
da (5 515 000) liralık aktarma yapılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
var mı efendim? Bulunmadığına göre maddeye
ekli cetvelleri ve içindeki bölümleri okutuyo
rum.
(1) SAYILI CETVEL
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Bölüm
Eklenen
12.000 Personel giderleri
65 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Düşülen
14.000 Hizmet Giderleri
65 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Adalet Bakanlığı
Düşülen
14.000 Hizmet giderleri
100 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dışişleri Bakanlığı
12.000 Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Eklenen
600 000

Düşülen
600 000

Maliye Bakanlığı
12.000 Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Düşülen
100 000

0:1

Millî Eğitim Bakanlığı
Eklenen
12.000 Personel giderleri
4 650 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Düşülen
14.000 Hizmet giderleri
1 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
800 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
150 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2)
Millî Eğitim Bakanlığı
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
2 200 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3)
Adalet Bakanlığı
Eklenen
36.000 Borç ödemeleri
100 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maliye Bakanlığı
35.000 Sosyal transferler
100 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi şimdi okunan bölümleriyle
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı
tertiplerinden 5 536 239 lira düşülerek, ilişik
(3) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan ter
tiplere olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var
mı?.. Maddeye ekli cetvelleri ve bölümleri okutu
yorum.
(2) SAYILI CETVEL
(A/l)
Millî Savunma Bakanlığı
B.
Lira
12.000 Personel giderleri
790 206
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Bölüm
13.000 Yönetim giderleri
Dışişleri Bakanlığı
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Ktmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Lira
67 191
790 745

(A/2)
Millî Savunma Bakanlığı
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri
172 740
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3)
Maliye Bakanlığı
33.000 İktisadi transferler
3 715 357
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3)
Millî Savunma Bakanlığı
36.000 Borç ödemeleri
1 030
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dışişleri Bakanlığı
36.000 Borç ödemeleri
790
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul odilrrrstir.
Bayındırlık Bakanlığı
32.000 Kamulaştırma ve satımalmalar
3 715
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmivenler... K.nbul edilmiştir.
İkinci maddeyi bölüm ve cetvelleriyle
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
miyenler... Kabul edilmiştir.

137

745

357

bir
Et

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen var
m i l . Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul elenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tümü üzc ihde söz isteyen? Yok. Olmadığına
göre tasarıyı açık oylarınıza sunuyorum.
5. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l),
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde
değişiklik

O : 1

yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve B'itç? Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/138,4/42, Cum
huriyet Senatosu 1/647) (Gündeme)
(Millet
Meclisi S. Sayısı : 67, Cumuhriyet Senatosu S.
Sayısı : 765) (1)
BAŞKAN — Bu kanun tasarısı ile ilgili Kar
ına Bütçe Komisyonu Başkanı ismet Sezgin'in
önergesini okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Gelen kâğıtlarda bulunnn 1965 yılı Bütçe
Kanunum bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının gündeme alınarak öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim.
Karma Bütçe
Komisyonu
Başkanı
Aydm
İsmet Sezgin
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Kanun tasarısının basılıp dağıtılması üze
rinden 48 saat göçmediği için İçtüzüğün 101 nci
maddecine göre tasarının şimdi görüşülmesi
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
K m m ı tasarısının tümü üzerinde söz istiyen... Bulunmadığına göre maddelere geçilmesi
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi okutuyorum.
1935 yıh Bütçe Kanununa ba^ı ( A / l ) , (A/2)
vo (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılra.?/sı hakkında Kanun
MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 1 523 000
liralık aktarma yapılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen...
Bulunmadığına göre cetveli ve içlerindeki bö
lümleri okutuyorum.
(1) 67 S. Sayılı basmayazı tutanağın
eklidir.
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Lira
Düşülen

(A/l)
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
14.000 Hizmet giderleri
300 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiycııler... Kaimi edilmiştir.
(A/2)
A;*LLÎ EĞÎTÎM BAKANTJ^ T
21.000 Etüt ve proje giderleri
1 223 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3)
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Eklenen
34.000 Malî transferler
300 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
1 223 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi okunan bölümleriyle birlikte oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Bulunmadığına göre maddeyi oylarımıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edeciler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen? Yok.
Tasarı açık oyunuza sunulmuştur.
6. r— Devlet Sv, t deri Genel
Müdürlüğü
1965 yılı Biitçı Kanununa bağlı (A/2) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun
tasarısı ve Bütoı Karma Komisyonu
raporuna
dair Cumhuriyet
Senatosu ve Bütçe
Karma
Komisyon
Başkanlıkları
tezkereleri
(Millet
Meclisi 1/139, 4/43; Cumhuriyet Senatosu 1/648)
(Gündeme)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 68; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 766) (1)
(t) 68 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna
eklidir.
.
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BAŞKAN — Bu tasarı ile ilgili Karma Büt
çe Komisyonu Başkanı îsmet Sezgim'in önerge
sin: okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Gelen kâğıtlarda bulunan Devlet Su işleri
Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanunuma
bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının gündeme
alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve teklif
ederim.
Karma Bütçe
Komisyonu Başkanı
Aydın
îsmet Sezgin
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanan tasarısının basılıp dağıtılmasından
itibaren 48 saat geçmediği için İçtüzüğün 101
nei maddesi gereğince şimdi görüşülebilmesi
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti
yen1 var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1965 30lı
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında Kanun
MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretli cetvelin 21.000 nei (Etüt ve proje gi
derleri) bölümünün 21.111 nei (Etüt ve proje
giderleri «6 750 000 liralık kısmı proje kredisi
ile temin edilen imkânın mahsubu için olup
nakden harcanamaz.») maddesinden 10 000 000
lira düşülerek 22.000 nei (Yapı, tesis ve büyük
onarım giderleri) bölümünün 22.611 nei (Yapı,
tesis ve büyük onarım giderleri) maddesine ak
tarılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Bulunmadığına göre maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Bulunmadığına göre maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul, edil
miştir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti
yen?... Yok. Bulunmadığına göre kanun tasarısı
açık oylarınıza sunulacaktır.
7. —• Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu Bütçe
ve Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri
(Millet Meclisi İ/136, 4/44; Cumhuriyet Sena
tosu 1/646) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 69, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı; 767)

(V
BAŞKAN — Bu kanun tasarısı ile ilgili
Karma Bütçe Komisyonu Başkanı îsmet Sezginı'in önergesini okutuyorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
Gelen kâğıtlarda bulunan Tekel Genel Mü
dürlüğü 1965 yıl* Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun
tasarısının gündeme alınarak öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim.
Karma Bütçe Komisyonu Başkanı
Aydın
îsmet Sezgin
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının basılıp dağıtılall 48 saati
geçmediği için İçtüzüğün 101 nci maddesine gö
re şimdi görüşülmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Tümü üzerinde söz istiyen var mı?... Yok.
maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(î-)- 69 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna
eklidir.
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Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında. Kanun
MADDE 1. — Tekel Genel' Müdürlüğü 1965
yılı Bütçesine bağlı (A/2) işaretli cetvelin
23.000 nci (Makina, teçhizat ve taşıt alımları
ve onarımları) bölümünün 23.321 nci (Makina,
teçhizat alımları ve büyük onarımları) madde
sinden 800 000 lira düşülerek (A/3) işaretli
cetvelin 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümü
nün 36.400 ncü (İlâma bağlı borçlar) maddesi
ne aktarılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen1
var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 14 876 862
lira ek ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
var mı?... Yok. Maddeye ekli cetveli ve bölüm
leri okutuyorum :
(A/3)
Bölüm
Lira
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar
14 862 00O
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
34.000 Malî transferler
14 862
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi okunan cetvel ve bölümleriyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965
yılı Bütçe Kanununa bağh (B) işaretli cetvelin
52.000 nci (Tekel gelirleri) bölümünün 52.420
nci (Tekel safi hâsılatı) maddesine 14 876 862
lira eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
le!*... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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ilişik (1) sayılı cetvelde yazdı tertiplerinden
1 099 000 lira düşülmüştür.

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.v
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen
var mı efendim?.. Bulunmadığına göre kanun
tasarısı açık oylarınıza sunulacaktır.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
var mı1?.. Olmadığına göre maddeye ekli cetveli
okutuyorum :
(1) Sayılı cetvel
Bölüm
Düşülen

8. — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri
(Millet Meclisi 1/135, 4/45; Cumhuriyet Sena
tosu 1/645) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 70, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 768) (1) .
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum :
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Gelen kâğıtlarda bulunan Ege Üniversitesi
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının
gündeme alınarak öncelikle görüşülmesini arz
ve teklif ederim.
Bütçe Karma Komisyonu Başkam
Aydın
İsmet Sezgin
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Kanun tasarrsmm basılıp dağıtılmasından
itibaren 48 saat geçmediği için İçtüzüğün 101
nci maddesine göre şimdi görüşülebilmesini hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen
var mı?.. Yok. Bulunmadığına göre maddelere
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ege Üniversitesi 1965 yıh Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
Kanun
MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1965 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin
(1) 70 S, Sayılı basmayazı tutanağın sonuna
eklidir,
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(A/2)
Ziraat Fakültesi
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım.
giderleri
299 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Fen Fakültesi
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
800 000
BAŞKAN — Katul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi ekli bölümleriyle beraber oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1965 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden
9 630 lira düşülerek (A/3) işaretli cetvelin ili
şik (3) sayılı cetvelde yeniden açılan tertipleri
ne olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var
mı?... Yok. Ekli cetveli okutuyorum.
(2) Sayılı cetvel
Bölüm
Düşülen
(A/l)
Tıp Fakültesi
12.000 Personel giderleri
9 330
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Fen Fakültesi
12.000 Personel giderleri
300
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(3) Sayılı cetvel
Bölüm
Eklenen
(A/3)
Tıp Fakültesi
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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BAŞKAN — Kabul edenler.
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir.
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Maddeyi ekli cetvel ve bölümleriyle beraber
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3 / — Ege Üniversitesi 1965 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin
64.000 nci (özel gelirler) bölümünün 64.100 ncü
(Hazine yardımı) maddesinden 1 099 000 lira
düşülmüştür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen bu
lunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul
edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?...
Yok, bulunmadığına göre maddeyi oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr...
Kabul' edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti
yen i.. Bulunmadığına göre kanun tasarnsı açık
oylarınıza sunul acaktır.
9. — 1965 yılı Bütco Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon B af kanlıkları teskereleri (Millet Meclisi
1/134, 4/46; Cumhuriyet Senatosu 1/144) (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 71, Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı: 769) (1)
BAŞKAN — Bu. tasarı ile ilgili Karma Büt
çe Komisyonu Başkanı İsmet Sezgin/in önergesi
vardır, önergeyi okutuyorum :

(1) 71 S. Sayılı basmayazı tutanağın
eklidir,

sonuna
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Gelen kâğıtlarda bulunan 1965 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının gündeme alı
narak öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Aydın
İsmet Sezgin
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Kanun tasarısı basılıp, dağıtılalı 48 saati geç
mediği için İçtüzüğün 10.1 nci maddesi gereğin
ce şimdi görüşülebilmesi hususunu oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen
var mı efendim1? Bulunmadığına göre maddele
re geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi okutuyorum :
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında Kanun
MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilişik (1) say ıh cetvelde yazılı tertipleri
arasında 1 209 000 liralık aktarma yapılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var
mı ?.. Olmadığına göre maddeye ekli cetveli oku
tuyorum :
(1) Sayılı cetvel
Bölüm
Eklenen
1

(A/l)
Devlet Plânlama Teşkilâtı
13.000 Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir.
Bölüm
14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bölüm
15.000 Kuram giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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(A/2)
Bayındırlık Bakanlığı
Bölüm
Eklenen
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
1 099 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3)
Maliye Bakanlığı
Bölüm
34.000

Düşülen
Malî transferler
1 099 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi ekli bölümleriyle beraber oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı
cetvelde yazılı tertiplerinden 273 446 lira düşü
lerek mezkûr yıl Bütçe Kanununa bağlı (A/3)
işaretli cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü kısmının 36.000 nci (Borç ödemeleri)
bölümünde yeniden açılan 36.350 nci (Geçen ve
eski yıllar karşılıksız borçları) maddesine olağamüstü ödenek olarak aktarılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
var mı?.. Olmadığına göre maddeye ekli cetvel
leri okutuyorum :

(2) Sayılı cetvel
(A/l)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Bölüm
Düşülen
12.000 Personel giderleri
J73 646
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
18 800
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 IFzmet giderleri
81 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi ekli cetveliyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 3. — 1965 yılı Bütçe Kanunum
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı
cetvelde yazılı tertiplerine 1 300 000 lira el:
ödenek verilmiştir.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var
mı?.. Olmadığına göre maddeye ekli cetveli oku
tuyorum :
(3) Sayılı cetvel
(A/l)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
jölüm
Eklenen
12.000 Personel giderleri
1 300 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi ekli cetvelle beraber oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürl'üğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok.
• bulunmadığına göre maddeyi oylarınıza sunu-orum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul e'denler... Kabul etmiyenler... Kabul
•dilmiştir.
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti
yen ?... Buyurun Sayın Ahmet Şener.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, gündemimizin bul"m görüşülmekte olan Millî Savunma BakanVn Bütçesinin önüne geçirilmiş bulunan, ka
darlarınızla geçirilmiş olan bu 9 bütçe kamın
'•"tırısının basında söz almayışımın maksadı şu
idi; bunlar, Devlet hizmetlerinin yürütülmesi
için, Hükümet hizmetlerinin yürütülmesi için,
âmme hizmetlerinin devamlılığı baskınımdan
'.üzumhı şeylerdir. Bütçe görüşmelerinde her
sene, her senenin bütçesinde hemen hemen böy
le şeyler olagelmektedir. Buna bir diyeceğim
y >ktur. Ama, milletvekilleri olarak gerek Bütçe
Karma Komisyonunda ve gerekse bu Meclis küruisünde dairelerimize, ilgili bakanlıklarımıza
')irçok tavsiyelerde, temcim lerde ve ricalarda
bulunmuştuk. Şimdi bu müzakere edilen dokuz
'amuım okumaksızın, ki buradan her tarafı gö•üyorum, muhtelif gruplara mensubolan arka
larlar da hemen hemen aynı kanaattedirler, oku
madan kolay kolay rey verilmez. Bütçe Karma
komisyonumuz elbette ki, bize niyabeten vazife
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görmektedir. Bunun getirmiş olduğu kanun ta
sarılarını ve fikirleri ancak burada müzakere
ederek ve bunlara elbette ki, fikirler söylemesi
lâzımgelirken mümkün değildir. Çünkü bunun
üzerinde hiçbir milletvekili konuşmak imkânı
veya okuma imkânı bulamamıştır. Onun için
ben son defa olarak 9 ncu kanun görüşülürken
söz alışımın sebebi şudur ç, İstirham ediyorum,
bütün vekâletlerden bunlar, bütçeleri yapılırken,
bir maddeye, bir fasla para konurken, elbette
ki, bir parça ileriyi de görmek gerekir. Bu ya
pılmamaktadır. Biz Millet Meclisi olarak bu ko
laylıkları gösterdiğimiz her devrede, yine başka
teklifler daha fazlasiyle gelecektir. Bunu başka
şekilde düşünmiyelim, bu paranın çoğu sarf
edilmiştir. Ve şimdi ek biraz daha sürüncemede
kalırsa, emanete alınacaktır ve bundan ödemeler
yapılacaktır. Olağanüstü hâdiseler müstesna,
fevkalâde haller olur. Zaten olağanüstü tahsi
sat istemenin mânası daha başkadır. Bir mad
dede ileriyi görememiş, maddeye koymuş, kolay
lığını Meclis nasıl olsa veriyor, diyor geliyor,
burada bir aktarma ile mükemmelen alıp gidi
yor. Demiştim ya, müzakeresiz geçiyor.
Muhterem arkadaşlarım, benim Bütçe Komis
yonundan da istirhamım, bu hususta hassas ol
masını gerektiren bir hususu arz etmek için hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Yoksa bu vazi
fenin yapılacağına ve lüzumlu olacağına, bende
niz de kaniim. Mutlaka bunu yapması, geri kal
maması icabeder. Ancak bu hususun bütçe tahmini sırasında nazarı itibara alınmasını bakan
lıklardan ve ilgili müdürlüklerden ve bilhassa
burada Büyük Millet Meclisinin hassasiyetle
davranmasını rica ediyorum. Hürmetlerimle.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen bu
lunmadığına göre kanun tasarısı açık oylamaya
sunulacaktır. Kutular sıralar arasında dolaştırıl
dıktan sonra Başkanlık Divanı önündeki kürsü
önünde bulundurulacaktır. Oy vermiyen arka
daşların da lütfen oylarını kullanmalarını rica
ederim.
Gündemin (B) bölümüne geçiyoruz: İkinci
defa oya konulacak işler.
10. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (Millet Meclisi 1/19, Cumhu
riyet Senatosu 1/636) (Millet Meclisi S. Sayısı:
45; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 730)
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BAŞKAN — Evvelce yapılan oylamasında
gerekli çoğunluk elde edilemediği için oylama
tekrarlanacaktır. Kutular sıralar arasında dolaş
tırılacaktır.
11. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı Bütçe
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/5;
Cumhuriyet Senatosu 1/639)
(Millet
Meclisi
S. Sayısı: 47; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı:
716) (1)
A — MÎLLÎ SAVUNMA
ÇE Sî :

BAKANLIĞI

BÜT

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. Grupları adına söz alan arkadaşlarımızın
isimlerini okuyorum :
C. H. P. Grupu adına Saym Mustafa Ok;
Y. T. P. Grupu adına Sayın Recai İskenderoğlu;
C. K. M. P. Grupu adına Sayın Rifat Baykal;
T. I. P. Grupu adına Saym Muzaffer Karan;
A. P. Grupu adına Saym İsmail Sarıgöz;
M. P. Grupu adına Saym Hüseyin Ataman.
Bilâhara tekrar gruplar adına ikinci defa söz
alan arkadaşlar :
Adalet. Partisi Grupu adına Saym Kaya özdemir.
C.H.P. Grupu adına Saym Hüsnü Özkan
C.K.M.P. Grupu adına Saym Rifat Baykal.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın1 İsmail Sa
rıgöz.
Adalet Partisi Grupu adına Saym Remzi
Şener.
Şalhısları adına SÜZ alan saym arkadaşları
mız : Şinasi Osma, Kasım Gülek, Nazmi özoğul,
Ali İhsan Balım, Ahmet Nihat Akay. Şevki Gü
ler, Mevlût Yılmaz, Ilhami Sancar, Şükrü Koç,
Mustafa Kemal Yılmaz, Muzaffer Şamiloğlu.. Ta
lât Köseoğlu, Ziyaeddin İzerdem, llyas Kılıç,
ISalih Yıldız, İhsan Kabadayı. Selâhattin Güven,
Kenan Esengin.
Söz sırası C.H.P. Grupu adına Saym Mus
tafa Ok'undur. Gruplar adına birinci defa ya(1) 47 S. Sayılı basmayazı 14 . 2 . 1966 tarih
li 45 nci Birleşim tutanağı sonundadtr.
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pılan görüşmelerde söz süresi yarım saat, ikinci
defa görüşmelerde 15 dakikadır.
C.H.P. GRUPU ADINA (MUSTAFA OK
(Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri
ve Silâhlı Kuvvetlerimizin sayın temsilcileri,
C.H.P. Meclis Grupu adına Millî Savunana
politikamız ve meseleleri üzerindeki görüşümüzü
arz edeceğim.
Başarılı bir millî savunma veya millî güven
lik politikası üç esasa dayanır.
Evvelâ, isabetli 'bir politikanın tesıbit ve taki
bi şarttır,
2 nci olarak yeterli !bir ekonomik güce sahibolmak gerekir ve nihayet üçüncü olarak yüksek
standartta silâhlı kuvvetler gerekir.
Bu konuların izahını hem otuz dakikaya sığ
dırmak ve hem de yanlış ve zararlı yorumlan
önlemek Ibize ciddî sıkıntı vermiştir. Bütün dik
katimize rağmen bâzı yanlış anlamaları önliyemezsek bunun kusuru bizde değildir. Şimdi sıra
ile konuları arz edeceğim.
1. Ünlü 'barb teoricisi
Clausewitz'e göre
«Harb, politikanın başka vasıtalarla devamı de
mektir.» Aslolan politikadır. Bu sebeple politi
kada yapılan hatayı harb ve Strateji düzeltemez.
Bir milletin kaderi politikasmdadır.
isabetli ve üstün bir politika takibetmek su
retiyle Bismark silâhlı kuvvetlerini
fevkalâde
isabetli kullanmak sayesinde aniden Avrupa'nın
en güçlü devleti olmuş ve hattâ Avrupa dengesi
ni değiştirmiştir. Bunun yanında emsalsiz savaş
gücüne sahübolmasma ve İkinci Dünya Harbinde
yıldırım harbi metodunu fevkalâde başariyle tat
bik etmiş olmasına rağmen Al'man Silâhlı Kuv
vetleri Hitler'in yanlış politikasını tashihe mu
vaffak olamamışlardır. Kendi tarihimizden de
misaller vermek mümkündür. Çanakkale'de mu
cizeler yaratan 'Silâhlı Kuvvetlerimiz İttihat ve
Terakkinin yanlış politikasını düzeltememiştir.
Fakat realitelere uygun fevkalâde basiretli bir
politikanın takibi suretiyle de Millî Mücadalede
bir avuç kahramanla yeniden bir vatan yarattı
ğımızı hep biliyoruz. (Alkışlar)
Misalleri daha da çoğaltmak mümkündür. Bu
radan şu noktaya gelmek istiyoruz; Silâhlı Kuv
vetler, ancak isabetli bir politika içinde bir mâna
ifade ederler.
Şimdi, değişen Orta - Doğu içinde Türkiye'
nin durumuna kısaca temas edeceğim. NATO'nun
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kuruluşundan bu tarafa Orta - Doğu'da değişen,
siyasi durumun Türkiye üzerindeki tesirinin de
ğerlendirilmesi oldukça ihmale
uğramıştır.
NATO'nun kurduğu tesislerden hemen tamamı
NATO devletlerinin işgal veya nüfuz bölgesi iken
bugün gerek Kuzey - Afrika gerek Orta - Doğu
devletleri istiklâllerine kavuşmuşlar ve üçüncü
dünya devletleri siyasi görüş ve felsefesini benimsiyerek ülkelerinden NATO'ya ait veya NATO
devletlerine ait hava, kara, deniz ve füze üslerini
yurtlarından çıkarmışlardır. Bunun Türkiye
üzerindeki tesiri şöylece özetlenebilir. Türkiye
bundan' böyle NATO'nun Eusya'ya taarfuzda
Güneyde kullanacağı tek üs olarak
kalmıştır.
Bunun aksi mânada, Rusya'nın Güney bölgede
atomik taarruzlarını tevcih edeceği tek ülke du
rumundadır. Şimdi NATO coğrafyası atomik
taarruzları ve Türkiye üzerinde kısaca dura
cağım.
Atom taarruzlarına hedef olma bakımından
NATO coğrafyasını üçe ayırmak
mümkündür.
Kuzey - Avrupa, Norveç ve Danimarka, tarafsız
isviçre. Batı - Avrupa ülkeleri ve nihayet Gü
ney - Doğu Avrupa, Yunanistan ve Türkiye,
NATO coğrafyasında Rusya'ya en müessir şekil
de Türkiye'den vurulur. Zira Rusya'nın Güney
sahilleri yani yumuşak karnı olarak nitel ivebile
ceğimiz bu kısımları son derece hassastır. O hal
de Türkiye ikinci bir vasıf kazanıyor. Rusya'ya
en müessir şekilde Türkiye'den vurulur. Bunu
da ikinci nokta olarak hatırımızda tutalım.
Şimdi üçüncü nokta; Rusya'dan vâki olacak
atomik taarruzları erken haıber almak ve önlemek
imkân bakımından tahlile tabi tutalım.
Kıymetli arkadaşlarım, Norveç ve Danimar
ka'da atom silâhlan yoktur, ülkelerine sokmaz
lar. Batı • Avrupa ülkeleri Rusya'dan oldukça
uzaktır. ' İngiltere, Fransa, Portekiz ve diğer
devletler hattâ İtalya'da erken haber alma ve
önleme imkânına Rusya'dan yapılacak atomik ta
arruzlar için sahip görünüyorlar. Ve fakat Tür
kiye'ye 'gelince, atomik taarruzlan kendi toprak
ları dışında önleme imkânına en az sahibolan bir
ülke olarak ortaya çıkıyor. Bu çok ehemmiyetli
dir. Şimdi bu üç noktayı bir dalha hatırlatalım.
Rusya'ya en müessir şekilde Türkiye'den vuru
lur. Orta - Doğu'nun değişen siyasi durumuna
göre; Rusya'nın atomik taarruzlarını bütün ke
safeti ile tevcih edebileceği tek ülke olarak, Tür
kiye kalmıştır, Orta - Doğu'da. Ve nihayet Tür-
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kiye, Kuzeyden vâki olacak atomik taarruzları
erken haber alma ve önleme 'bakımından en şans
sız bir ülke durumundadır. Bu üç noktayı, bü
tün siyasi 'harekâtımızda daima hatırımızda bu1 undurmamız lâzımdır.
Şimdi Mareşal Montgomery'nin nükleer harb
hakkındaki düşüncelerini hatırlama noktasında
yız. Ünlü ingiliz Mareşali, nükleer harbi üç
safhada 'mütalâa ve tetkik etmektedir :
Birinci safiha; tahrip safhası,
ikinci safha; tekrar toplanma safhası,
Ve nihayet üçüncü safha; işgal safhasıdır.
Baskınla başhyacak ve en eShemmiyetli olan
tahrip safhasının 'birkaç dakika ile birkaç saat
süreceği kabul edilmektedir. Şimdi arkadaşla
rım, bu talhrip safhası içine giren davranışlardan
dikkatle sakınmak lâzımdır. Bir üçüncü dünya
harbinin dışında kalma ihtimalini biz oldukça za
yıf görüyoruz, ikinci Dünya Harbinde olduğun
dan daha .güç olacaktır. Ancak elimizde bir şans
vardır. Üçüncü dünya harlbinin tahrip safhası
dışında kalmak gerektir. Sayın inönü'nün tâbiri
ile arz edeceğim, lıarbe hiç olmazsa bir gün sonra
girmek gerekir. Ve bu suretle harbin tahrip saf
hası dışında kalabiliriz. Ve bilelim ki,
üçüncü
dünya'harbinin taihrip safhası dışında kalmak de
mek üçüncü dünya harlbinin topyekûn dışında
kalmak kadar manalı ve kazançlı olacaktır. Bu
meselede Atatürk'ün dehâsında bir çıkış yolu
bulmak 'mümkündür. Bakınız Atatürk ne diyor :
•«Milletlerin emniyeti ya iki taraflı veyaflıut
çok taraflı umumi müşterek anlaşmalarla, uzlaş
malarla temin edilebilir, diye mutlak mahiyette
•ortaya, atılan her biri diğerlerine zıt siyasi adde
dilen prensipler sulhun muba<fazası emrinde bizim
için kaltî ve isabetli değildir ve olamaz. Bunların
her birini coğrafi ve siyasi icap ve vaziyetlere
göre kullanarak Ibarış yolundaki ihtimamı realite
lere uydurmak her millet için bir vazifedir.»
Bilindiği ıgibi sayın milletvekilleri, 1856 Pa
ris Kongresinde 'de topraklarımız garanti edil
mişti, istiklâlimiz garanti edilmişti Avrupa dev
letleri tarafımdan ve fakat 1878 de yani 22 se
ne sonra bu garantiyi vermiş olan devletlerin
bu «sefer Berlin'de topraklarımızı taksim etmek
için bir araya geldiklerine şahidolmuştuk. O
halele asıl millî güvenliğimiz, ittifak sistemleri
içinde hiçbir şey düşünmeden politikamızı terk
etmek değil, ittifak (sistemleri içinde de olsak
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politikamıza sahip çıkmaktır. (0. H. P. sırala
rından alkışlar.) Ve bilelim ki, ittifak sistem
leri, 'dünya devletler muvazenesinin tesiri altın
dadır ve tesiri altında (kalmaya devam edecek
tir. Bu kısımda Millî Savunma Bakanından üç.
hususu öğrenmek istiyoruz. Evvelâ NATO,
Amerika ve ımillî tesis ve silâhlarımızla Rusya'
dan atom taarruzlarını Türk toprakları dışın
da 'haber alma ve önleme imkânına ne derece
sahip bulunmıajktayız? Meclis bunu öğrenmek
ister.
İkinci nokta, Batı - Almanya, Amerika'nın
kendi dev şehirlerini ve sanayi bölgelerini ato
mik taarruzlardan korumak gayretine düşerek
Batı - Almanya'yı Rusya'dan vâki atomik taar
ruzlar karşısında terk edecelk mi, etmiyecek ani?
Bugün Almanya'da 'böyle (bir mesele vardır.
Nihayet üçüncü mesele, Millî Savunma Ba
kanının henüz dönmüş oldu'kları Nükleer Plân
lama Komitesi
çalışmalarından 'münhasıran
millî menfaatimiz için ne 'gibi istifadeler getir
diğini bilmek isteriz. ıSaym Millî Savunma Ba
kanı bu konularda Meclisi aydınlatırlarsa mem
nun kalacağız.
İkinci mesele, yeterli ekonomik güç demiş
tik. Bunun üzerinde duracağım ve buna müsaa
de ederseniz Atatürk'ün 'cümlesiyle başlıyacağım :
«Yeni Türkiyemizi lâyık okluğu mertebe
ye isal edebilmek için ıbehemahal iktisadiyatı
mıza birinci derecede ehemmiyet vermek mec
buriyetindeyiz. Çünkü ızamanımız tamamen bir
iktisat devridir.» Ve ilâve ediyor: «Hiçbir me
deni memleket yoktur ki, ordu ve donanma
sından evvel ekonomisini düşünmüş olmasın.»
İkinci Dünya Harbi sonrasını hatırlıyalım.
İhtilâller, isyanlar ve ıbölünmeler arkadaşla
rım, .genellikle az gelişmiş ülkelerde olmaktadır.
O halde nükleer harbin korkunç akıbeti sıcak
harb ihtimalini zayıflatmış ve soğuk harbi bi
rinci plâna almıştır. ıSoğuk harb bugün o de
rece müessir metot ve vasıtalara ulaşmıştır ki,
başlı başına ve bilhassa az gelişmiş ülkelerde
de netice almak kudretindedir. Bilelim ki, bu
gün asıl tehlike az gelişmişlik tehlikesidir.
Mehmetçiğin 'hudutlardaki ve cephelerdeki gü
cünü, fert başına düşen yüksek bir millî gelir
le desteklemedikçe bu 'güç devamsızdır, alda
tıcıdır.
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Şimdi sizlere harble ekonomi arasındaki iliş
kileri çok açık olarak belirten adedî bir misal
arz edeceğim, ingiltere, Napolyon harsbleri için
831 000 000 İngiliz lirası harcamıştır. Yani 950
milyon Türk lirası. §imdi har'bin ne kadar pa
halıya mal olduğunu, ne kadar güçlü bir eko
nomi desteğine iiıhtiyaç duyulacağını arz etme
ye çalışalım. Kırım haı-hi için Fransızlar 93 mil
yon İngiliz lirası, harcamışlardır. Yani senelik
masraf 46,6 milyon ingiliz lirası ©diyor,
1 162 000 Türk lirasıdır. Birinci Dünya Har
binde İngiltere'nin yıllık harb masrafı 2 mil
yar 750 milyon sterlindir. Türk parasiyle 68
milyar 750 milyon Türk lirası. İkinci Dünya
Harbinde yine İngiltere'nin yıllık masrafları
na gelince, 43 milyar sterlin, yani 1 trilyon 75
milyar Türk lirasıdır hir yıllık harib masrafı.
Birinci Dünya Harbinin maliyeti 232 mil
yar dolar iken, İkinci Dünya Harbinin maliye
ti 1 trilyon 1166 milyar 875 milyon dolara çık
mıştır. Yani, ıbizim (bütçemizin 1 354 yıllık (büt
çe karşılığıdır. Anlaşılıyor ki, bugün harb, Napolyon'un da zannettiğinden daha çok para
meselesi olmuştur, daha çok ekonomi mieselesi
olmuştur.
Şimdi savuma yükünün
âdilâne
taksimi
prensipleri üzerinde kısaca duracağım. NATO
ııun savunma yükünün âdilâne taksimi pren
sibi 1951 de bir komite tarafından tespit edil
mişti. Şimdi âdilâne taksim edilip edilmediği
hususunda, düşüncelerimize açıklık vermek ba
kımından adedî bir mukayeseye geçeceğim.
NATO mm toplam nüfusu 497 601 000 dir,
Türkiye'nin nüfusu 31 391 000 dir. Nüfusların
biribirime oranı yüzde 6 dır. Bunu hatırımızda
tutalım.
ikinci mesele ordu mevcutlarının mukayese
si NATO nıııı ordu mevcudu 5 842 000 dir. Tür
kiye ordu mevcudu 480 bindir. Bunlar kanun
tasarısında mevcut, yani mevsuk bilgiler. Ordu
mevcutlarının birbirine
oranı yüzde 8,2 dir.
O halde nisbet aleykimizdedir.
Şimdi gayrisâfi millî hâsılalarının oran nisbetini görelim. NATO'mm gayrisâfi millî hâ
sıla 824 213 000 dolardır. Türkiye'nin gayrisâfi
millî hâsılası, 64 yılına nazaran arz ediyorum,
5 423 000 dir, dolar olarak. Gayrisâfi millî hâ
sılaların birbirine oranı % 06 dır arkadaşlar.
NATO da savunma yükünün âdilâne taksimi
prensibi işlemeydi, bu rakamlara, göre, Türki
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ye'nin silâhlı kuvvetler mevjiıdıınr.n 34.1 :\'J1 ( Iması ve bu takdirde NATO dan her yıl 33 mil
yar Türk lirası yardım görmesi gerekirdi. Eğer
savunma yükünün âdilâne taksim plânı işlerse,
işliyebilirse.. Gayet açıktır. O hakle NATO mm
savunma yükünün âdilâne taksimi prensibi ij1 etmiyor.
Şimdi Millî Savunma harcamalarının Beş
Yıllık Plân karşısındaki, durumunu kısaca arz
edeceğim Beş Yıllık Kalkınma Plânımız ve
Millî Savunma Bakanlığı
Bütçesi arasındaki
uyuşmazlık üzerinde durmak lâzımdır. Plân he
defleri ve stratejisinde, sayfa 528 de 5 Yıllık
Kalkınma Plânımızın, diyor ki, «Cari harcama
lara ayrılan nisbet nüfus artısı yüzdesi civarın
da olmalıdır.» Böyle kayıtlayıcı bir hüküm var.
Şimdi 1965 - 1966 yılı bütçelerinin mukayesesin
de Komisyonun bir hataya düştüğü kanısında
yız. Komisyon mukayeseyi şöyle yapmış: 1965
yılı Bütçesinin tamamını 1966 yılı Bütçesinin bi
rinci safhası ile mukayese etmiş. Halbuki, 1965
bütçesinin birinci safhasını 1966 yılı Bütçesi
nin birinci safhasiylc veyahut bütünlerini mu
kayese etmek gerekirdi. Bu esasa göre.cari har
camalar için yaptığımız mukayesede Millî Sa
vunma Bütçesini yüzde 3,2 gösterir, tasarıda.
Hayır, yüzde 17,9 arttığı görülür. Esasen bütçe
brifing broşüründe de vardır bu, Millî Savıınma'nın. O hakle Beş Yıllık Plânın bu hususta
ki bağlayıcı kaydına uyulmamıştır. Eğer uyulsaydı artışın 86 milyon 874 bin olması gere
kirdi. Halbuki bu artış 518 milyon 200 bin lira
olmuştur.
BAŞKAN — Sayın Ok,bir dakikanızı rica
edeceğim.
Muhterem arkadaşlar, gündemin 1 - 2 ve
3 sıra numaralarında yer alan kanun tasarılaııın açık oylamaları bitmiştir.
C H P . GRUPU ADINA MUSTAFA OK (De
vamla) — Şimdi yüksek standartta silâhlı kuv
vetler meselesine geçiyorum ki, Millî Savunma
politikasının üçüncü esası idi. Arkadaşlarım,
evvelâ bir hususu açıkça tesbit etmek istiyoruz.
NATO Rusya'ya karşı kurulmuş bir savunma
teşkilâtıdır. NATO mm Silâhlı kuvvetleri için
standardı demek, Rusya'ya karşı mukavemet
edecek, savunabilecek standartta ki, ordu de
mektir. Diğer bir deyimle, NATO standardının
altında olan orduların Rus Orduları ile, Rus
kuruluşundaki ordularla savaşması güçtür,
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başarısız olabilir. Bunu böyle anlamaya mecbu
ruz. Böyle anlarsak durum yok aleyhimizedir.
NATO ortalamasında bir ere düşen Millî Savun
ma desteği 65 905 Türk lirası iken bu bizim Si
lâhlı Kuvvetlerimizde 6 770 Tl. na miniciktedir.
Yani arkadaşlar on defa daha zayıfız. NATO
standardı madem ki, Rusya'ya karşı bir muka
vemet ölçüsü, bir savunma ölçüsüdür. Pekâlâ
bunun on defa dununda olan bir staııdatta bu
lunmamızda NATO nasıl razı olabilir1? Bu mik
tar Amerika'ya göre 27; İngiltere'ye göre 19
defa zayıfız. Almanya'ya göre 7; Hindistan'a
göre 3; arkadaşlarımı; Mısır'a göre 4; Yunanis
tan'a göne 2 dir. Cesaretle söyliyelim ki, bir
Yunan tümeninin maddi lıarb gücü Türk tüme
nine nazaran iki defa fazla oluyor. Nitekim Tür
kiye bütün Silâhlı Kuvvetlerini, yani bütün tü
menlerini NATO emrine verdiği zaman, Yunan
lılar aleyhimizde şu propagandaya çıkmışlardı:
Türkler standardı çok düşük tümenlerini NATO
emrine vermek suretiyle Amerikan ve NATO
yardımından nııüıbalâğalı ölçüde faydalanmak is
tiyorlar, diyorlardı. Yani standardın düşük ol
ması umumileşmiş.
Arkadaşlarım, çok ehemmiyetli bulduğumuz
bir noktaya geliyorum. NATO nun
Türkiye
kanadını zayıf tutmak suretiyle, geçmişte Bismark'm yaptığı gibi, Rusya'nın siyasi tazyik
ve fiilî taarruzlarını Türkiye üzerinden Orta Doğu istikametine kanalize etmek istediği tar
zında bir kastı ve plânı olduğunu kaibul edeme
yiz, etmeyiz. Ancak, NATO Silâhlı Kuvvetle
rinin konuşunun, kuvevtlcrinin stratejik yoru
mu budur. Bunu başka türlü yorumlamak güç
tür, mümkün değildir. Bu hususla birlikte
Millî Savunma Bakanından aşağıdaki konular
hakkında da bilgi rica ediyorum, aydınlatırlar
sa, Yüksek Meclisi aydınlatırlarsa memnun ka
lacağız.
Silâhlı Küvetlerimizi NATO
standardına
yükseltmek mümkün görülmüyor. Bunun için
37 milyar lira lâzımıdır arkadaşlar, bu müm
kün değil.. Genel Kurmay bunu görmüş. O hal
de kabul edilebilir asgari standartlar diye bir
standart getirilmiştir. 'Buna yükselmek için de,
bunu elde etmek için millî bütçemizden ve dış
yardımlardan başka her yıl 5,8 milyar Türk li
rası lâzımdır, buna da ulaşamıyoruz. Son dört
sene içimde dış yardımlar yüzde 28 azalma gös
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termiştir. 168 milyar dolardan 127 milyar do
lara düşmüştür. Şimdi sorumuz şu: Kabul edi
lebilir asgari standartlar için ne düşünülmek
tedir.
Diğer bir suali arz edeceğim.
Kabul edilebilir asgari standartlara erişeme
diğimize göre Silâhlı Küvetlerimizin silâh, araç,
gereç ve tesis bakımından bugünkü durumu
nedir ?
Yunan ve Bulgar ordularına karşı standar
dımız nedir?
Ve arkadaşlarım, yükleme ve bindirme plân
ları yüzde kaç gerçekleştirilebiknektedir?
Bir NATO veya millî alarmda birlikler el-"
lerindoki araçlara göre belli zaman içinde se
fer görev yerlerine intikal edebilmekte midir
ler?
NATO Genel Sekreterliği 1965 yılından iti
baren Silâhlı Kuvvetler mevcudumuzun daha
da artırılmasını istemiştir. Dikkat buyurunuz,
o halde bu artırmayı nasıl yapacağız? Dalıa çok
bir yardım mı alacağız ki, yardımların düştü
ğünü biraz evvel arz etmiştim, yoksa ordumu
zun standardının daha da düşürülmesine razı
mı olacağız? Bunu bilmek istiyoruz. Ve nihayet
Amerika'nın 1963 - 1968 yılları arasında Millî
Savunma masraflarında bir kısıntıya gittiğini
duyuyoruz, bunun sebebini, ne miktar da açık
lamak mümkünse bunu istirham ediyoruz.
Diğer hususlar hakkında kısaca malûımat
ve görüşlerimizi arz edeceğim. Dış yardımla
rın şökil değişmelerin de ve malzemelerin ik
maline öncelik derecesinin tâyininde tek taraf
lı hareket edilmediğini ummak isteriz.
Kore birliği bize her yıl bir milyon Türk li
rasına malo İm aktadır. 13u birliği hâlâ Korede
tutmanın faydalı olduğuna kaani değiliz. Hava
ve ato'm üstünlüğünün düşmanda olması hal
lerinde gece ve komando eğitimlerinin ne dere
cede öneım kazandığını kestirmek mümkündür,
Bir kısmı kış aylarına serpiştirilin ekle beraber
meselâ yaz eğitiminin bir yaz ayı içinde toplan
ması, tim şeklinde bir gece eğitimi yapılmasını
'denenmeye, tecrübeye değer buluyoruz.
Çok
kuvvetli ve yetişkin bir komando teşkilâtının
'memleketimiz için lüzumuna kaaniiz. Pasif sa
vunmanın bu devredeki öneminin en sorumlu
kişiler dâhil olmak üzere kavrandığı hakkın
da henüz bir işarete sahip değiliz. Taktik alan-
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da kullanılacak küçük kilotonluk Atncıı Sil ah
larının millî makamlarımızın takdiri ve müsaa
desiyle kullanılması imkânları araştırılmalıdır.
155 mm. lik bir obüsle kullanabileceğimiz küçük
kilötonluik atam silâhları için dahi Johnson'dan
müsaade istemek mecburiyetdnd>e kalmamalıyız.

mayız. Buna mukabil dış yardımlar biraz evvel
arz ettiğim gibi, 168 milyon dolardan 120 milyon
dolara düşmüştür. Mülî Savunma yükünün âdi
lâne taksimi prensibi NATO da işlemiyor. Kabul
edilebilir asgari standartlar, ekonomimizi tazyik
altında -bulunduruyor.

Norveç, Danimarka ve İsveç, topraklarına
atomik silâh sokmamaktadırlar. Fransa'da bü
tün atomik silâhların kontrolü De Gaulle'un
elindedir. Son olaylardan sonra İspanya sema
larından atom yüklü uçakların geç meşine mü
saade eıtımemcktodir. Topraklarında atomik si
lâh bulundurmıyan ülkelere karşı atomik taar
ruz yapılmaması meıselesi Cenevre Silâhsızlanma
Konferansına gelmiş ve bir anlaşma istidadı be
lirmiştir, bir ümit yaratılmıştır.
Umarız ki,
NATO .Nükleer Plânlama Konferansına katılmış
olan Millî Savunma Bakanımız bu son geliş
melerden gerekli istifadeyi etmişlerdir.
BAŞKAN — Sayın Ok, üç dakikanız kaldı
efendim.
C.H.P. GRUPU ADINA
MUSTAFA OK
(Devamla) — Teşekkür edenim.
Eskilden topyekûn bütçemize muadil bir büt
çeyi hazırlıyan ve onu ııygulıyan, Silâhlı Kuv
vetlerimiz içinde ııygulıyan bir maliye sınıfının
ihdasına ihtiyaç görüyoruz.
Bu kışımı ötedenberi benimsediğimiz bir
prensibi tekrar ederek bitirmek istiyorum. Si
lâhlı Kuvvetler mensuplarının daha iyi yaşa
masının ve çocuklarını daha iyi yetiştirme im
kânlarına sahibolmaları için bütün teşebbüsleri
desteklemek kararındayız. (C.H.P. sıralarından
alkışlar).

Arkadaşlar, meseleyi geçiştirmeye imkân yok.
Karar noktasındayız. Tedbirlerimizin imkânları
mızı aştığı görülüyor. Silâhlı Kuvvetlerimizi hiç
olmazsa kabul edilebilir asgari standartlar sevi
yesine ulaşabilmek için ordu mevcudunun mâkul
bir ölçüye indirilmesi ve fakat vurucu kuvvetin
artırılması mâkul bir çözüm şekli olarak ortaya
çıkıyor. (Ortadan sürekli alkışlar)

Sefer stokları üzerinde biraz durmak isti
yordum, fakat vakit daraldı sonuç kısmını arz
•edeceğim. Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi hak
kındaki görüşlerimizi şöylece özetliyebilirtz.
1966 yılı Bütçesi Silâhlı Kuvvetlerde hiçbir me
seleyi halletmiyor, bir idame bütçesi vasfındadır. Bugünkü Silâhlı Kuvvetler varlığını ida
me, ile ekonomik kalkınma arasındaki denge
yi tâyin ve tespit bir karar meselesi olarak or
tadadır.
Şimdi arkadaşlar topluyorum.
NATO standartlarına ulaşamıyoruz. 37 mil
yar lâzım. Kabul edilebilir asgari standartlara
ulaşüamryor. 5,8 milyar lâzım. Sefer stoklarının
teşkili için 14 milyar lâzım, bundan mahrum ola

Sözlerimizi çok hayati saydığımız bâzı mesele
ler üzerinde kısaca durarak bitirmek istiyoruz.
Bilhassa Johnson'un mektubundan sonra NATO
nun ne zaman işleyip ne zaman işlemiyeceği ve
Amerikan yardım malzemesinin kullanılabilme
yerleri ve bu malzemeyi kullanamadığımız yer
lerde düşünülen millî tedbirler, hakkında vuzu
ha ihtiyaç vardır. Hükümet Başkanının ve Millî
Savunma Bakanının bilhassa bu konularda De
Gaulle'un son basın toplantısında söylediklerini de
hatırlıyarak umumi efkârda beliren tereddüdü gi
derecek açıklamasına Yüksek Meclisinizin lüzum
göreceği inancındayız. Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Grupu adına Silâhlı Kuvvetlerimizin çok
seçkin değerli mensuplarını ve Yüksek Meclisin
sayın üyelerini saygılarımla selâmlarının. (C. H.
P. sıralarından sürekli alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir arka
daşımız, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin tü
mü üzerinde grup sözcülerinin yaptığı konuşma
ların yarım saat değil, 45 dakika olmasını teklif
eden önerge veriyor, önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Meclisimizin Savunma gücümüzle ilgili, çeşit
li konularda geniş ölçüde aydınlatılmamıza imkân
vermek üzere grup sözcülerinin yarım saat yeri
ne 45 dakika olarak konuşmalarının kabulünü arz
ve teklif ederim.
Çankırı
Dursun Akçaoğlu
BAŞKAN — Sayın Akçaoğlu, siz bu teklifi
nizi yalnız Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi ile
ilgili görüşmeler için yapıyorsunuz değil mi efen
dim? Başkanlığın anlayışı budur.
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DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Efen
dim, sayın hatibin konuşmasının devam edebil
mesi için vermiştim. Eğer bitirdiklerini beyan
ediyorlarsa mesele yok.
BAŞKAN — Efendim gayet tabiî, siz istisna
etmiyorsunuz, bütün gruplar için diyorsunuz.
önerge gayet sarihtir. Millî Savunma Bakanlığı
Bütçesine inhisar etmek üzere grup sözcülerinin
konuşmaları yarım saat değil, 45 dakika olsun
deniyor.
DURSUN AKÇAOÖLU (Çankırı) — Geri al
dım efendim.
BAŞKAN — Peki efendim, önerge geri alın
mıştır.
Söz sırası... Arkadaşlar bir dakikanızı rica edi
yorum. Gündemimizin 4 - 5 ve 6 ncı maddele
rinde yer alan kanun tasarıları için yapılan açık
oylamalar sona ermiştir. Lütfen kutuların Baş
kanlık Divanına getirilmesini rica ederim.
Söz sırası Yeni Türkiye Partisi Grupu adına
Sayın Recai îskenderoğlu'nun. Buyurunuz Sayın
İskenderoğlu.
Y. T. P. GRUPU ADINA RECAİ İSKEN
DEROĞLU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri;
Saym Bakan ve Bakanlık erkânı,
Sözlerimize başlamadan önce özgürlük ve ba
ğımsızlığımızın ve millî bütünlüğümüzün temi
natı olan Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerini,
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar)
Sayın Milletvekilleri;
Millî Savunma Bakanlığının Bütçesi günü
müzde savunmamızın zaruri ihtiyaçlarını karşılıyabilecek nitelikte değildir. Gönül arzu ederdi ki,
görüşmekte olduğumuz bu bütçe, büyük görev ve
sorumluluklar yüklediğimiz Ordumuza uyar ve
modern imkânların en mükemmelini sağlıyacak
bir değer taşısın.
Bilindiği gibi, Türk Silâhlı Kuvvetleri; fonk
siyonunun kuruluşundaki ilhamını, yurtta sulh,
cihanda sulh düsturundan ve Devletimizin yöne
timini Batı uygarlığına yönetecek inançtan alan,
millî güvenliğimizin iç ve dış emniyetini sağla
makla yükümlü bir kurumumuzdur. Zaten, Cum
huriyetin kuruluşundan beri Millî Savunma po
litikamız da, bu inanç ve görev açısı içinde sey
reder.
Biz, dış andlaşmalarımız ne kadar güçlü ve bi
ze güven verici olursa olsun, Türk Milletinin dış
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ve iç emniyetinin gerçek dayanağı kendi gücü
dür, kanaatindeyiz. Bu gücün reel varlığı da,
Türk Silâhlı Kuvvetleridir. Silâhlı Kuvvetleri
mizin modern silâhlar ve teknik araçlarla dona
tılması ile hareket kabiliyetinin ve ateş gücünün
yükseltilmesini, o insan gücünden sağlanacak ta
sarrufla ekonomik kalkınmamıza yardımcı olun
masını en uygun bir politika telâkki etmekteyiz.
Millî Savunmamızı hür dünya savunma siste
mi içinde mütalâa ederken, şahsiyetli millî dış
politikamıza paralel olarak, Ordumuzun yurt bü
tünlüğümüzü koruyacak ve dıştan gelecek bilinmiyen saldırılara karşı da, paktlar dışı serbesti
ye sahip hale getirilmesinde engin zaruret ve fay
daların olduğuna da inanmaktayız.
Silâhlı Kuvvetlerimizin, yalnız yurt savun
ması ve bütünlüğü ile meşgul olması ve siyaset
dışı tutulması gereğinin kaçınılmaz bir esas oldu
ğuna kaaniiz. Bu sebeple, Silâhlı Kuvvetler Baş
kumandanlığının, tarafsız Cumhurbaşkanlığı mü
essesesine bağlanmasını lüzumlu görmekteyiz.
Sayın Milletvekilleri;
Silâhlı Kuvvetler personelinin, yorucu ve yıp
ratıcı hayat şartları içinde vazife gördüğünü he
saba katarak, konut, geçim, refah ve emniyet ba
kımından tatmin edilmeleri gerektiğine, meslekin
onur ve kişiliğiyle ahenkli olarak Ordu Personel
İdaresinin uygar esaslara göre düzenlenmesine
taraftarız.
Silâhlı Kuvvetlerin kumanda heyetiyle, Millî
Savunma Bakanlığı ve yürütme organı arasında
ki münasebetlerin görev ve sorumluluk bakımın
dan tedahüle düşmemesine dikkat etmek lâzım
dır. Parlâmentoya karşı sorumlu olan yürütme
organı ile kendine özgü gelenekleri bulunan Si
lâhlı Kuvvetler arasında, ahenkli çalışmanın ta
hakkuku için gereken dikkat gösterilip tedbirler
alınmalıdır. Esefle ifade edelim ki, bahsettiğimiz
tedbirlerle çelişik birtakım davranışları elemle
müşahede etmekteyiz.
Siyasi ihtiras ve çıkarların günlük ve geçici
muvaffakiyetini sağlamak veya bir kumandanı
yıpratmayı istihdaf eden küçük siyaset oyunları
na orduyu veya mensuplarını muhatap kılıcı dav
ranışlara elemle şahit olmaktayız.
Saym milletvekilleri;
Hepimizin her fırsatta ağız birliğiyle ifade
ettiğimiz gibi, ulusal güvenlik ve birliğimizin te
meli göz bebeğimiz Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
bugün en fazla muhtaoolduğu şey moral ortamı-
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dır. Kuruluş tarihi tetkike tabi tutulursa, Dev
letin ve milletin sosyal konularda, Batı uygarlık
düzeyine yöneltilmesinde ve millî savunmanın
sağlanmasında, toplumun hemen hemen tek orga
nize örgütünün Türk Silâhlı Kuvvetleri olduğu
nu görürüz.
Tarih boyunca iç ve dış emniyetimizde uy
garlık bekamızın büyük görev hareketlerini, top
lum olarak daima olumlu bir sonuea götüren
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, bugünkü politikacı
dan istediği ve beklediği yegâne şey denilebilir
ki, sosyal ve moral inançlarının tahribedilmemesidir. Bu inançlar, uygarlığın tutucu kuvvetleri,
bertaraf edici faaliyetlerinden gıda alır.
Sayın Milletvekilleri,
Millet olarak, uygarlık mücadele tarihimizi
tetkike tabi tutarsak, geçmişte olduğu gibi toplu
mumuzun düşünür ve aydınlarının büyük çoğun
luğunu içinde barındıran Silâhlı Kuvvetlerimiz
skolâstik ve teokratik devlet yönetimini reddedici,
ilerici, lâik sosyal muhtevalı ve devrimci bir Dev
let yönetimini gerçekleştirici fonksiyonun daima
vasıtası olmuştur.
Demokratik ve parlömanter idarenin ve 27
Mayıs Anayasasının ilkelerine inanan Grupumuz,
bugünün ve yarının bütün siyasi sorumluların
dan görevlerini bu açıdan değerlendirmek sure
tiyle, Silâhlı Kuvvetlerimize en büyük moral or
tamını hazırlamış olacağı inancıyla, Yüce Meclisi
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Söz sırası C. K. M. P. Grapu
adına Sayın Rifat Baykal'ındır.
Muhterem arkadaşlar, gündemin 7, 8 ve 9 ncu
maddelerinde yer alan kanun tasarılariyle Pet
rol Dairesi Başkanlığının 1966 yılı bütçe kanun
tasarısı için yapılan açık oylama işlemi bitmiş
tir.
Buyurun Sayın Baykal.
C. K. M. P. GRUPU ADINA RİFAT BAY
KAL (Mardin) — Sayın Başkan, Sayın millet
vekilleri, ve seçkin Silâhlı Kuvvetler temsilcile
ri. C. K. M. P. adına Millî Savunana bütçesi hak
kında görüşlerimizi sunacağım.
İstiklâl Harbimden sonra Atatürk, «Yurtta
sulh, Cihanda sulh» prensibi ile hareket ederek,
Misaki Millî hudutları içinde, iktisaden kalkı
nıp, askerî bakımdan güçlenıme yolunu tutmuş
ve milletlerarası muvazene politikasını uygula
mıştı.
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İkinci Dünya Harbinin galibi, Amerika ile
Rusya müşterek menfaatlerinin çatışması yü
zünden kusa zamanda 'karşı karşıya
geldiler.
Rusya, harbin hemen sonunda, Kars, Ardahan
ve Artvin'i istedi. Boğazlar üzerinde de hak ta
lebinde bulundu. Türkiye bunun üzerine, ken
disine müttefik arama lüzumunu hissetti ve
Amerika ile ilişkiler kurdu.
Amerika ile niye anlaştık, NATO'ya niçin
girdik, hemen çıkalım diyenlerin, bu acı gerçe
ği bilmelerinde fayda vardır.
Amerika ile niye anlaştık, NATO'ya niçin
kıısım Amerikan müşahitleri Türkiye'ye gele
rek öğretmen ve uzman olarak ordumuzun içi
ne girmişlerdi. Amerikalılar, depolarındaki
»İkinci Cihan Harbinden kalma denenmiş ve
yetersizliği anlaşılmış silâhlarını Hükümetimi
zin talebi üzerine Türkiye'ye verdiler. Mama
fih, o günlerde ordumuzdaki silâhlar, aldıkla
rımıza nisbetle daha demode idiler.
1950 de Kore'ye asker gönderdiğimizde, or
dumuzun elinde bu tip silâhlar vardı. Şu anda,
Yüce Mecliste bulunan ilk devre Kore muhare
belerine iştirak etmiş a ıJk ad aşlarımız ha'tırlıyacakl ardır, Amerikalıların, yalnız Kore Tugayı
na verdikleri yeni silâhları, gemilerde giderken
öğrenmiş ve tecrübe etmiştik. Sonradan, NATO
kanalı ile bütün birliklerimize verilen o silâh
lar da, bugün için demode olmuştur.
Tugayımız Kore'de çok zayiat vermiş fakat
iyi döğüşmüştü. Eski iktidar, hem bu istikamet
ten harelket etmiş, hem de aleyhimize tâvizler
vermek suretiyle, NATO'ya girmeye çalışmıştı.
Bu iki şıkka da kanaatimizce lüzum yoktu.
Rusya'nın yakın komşusu olan Türkiye, Ame
rika için, gözetleme ve ikaz sistemleri, hava üs
leri, atom başlıklı füze rampaları bakımından
son derece uygun bir coğrafyaya sahipti. Ame
rika, Rusya'yı uzaktan karşılayıp tecrit etme
yi, bu maksatla da Türkiye'yi bir kenar kuşak,
ileri karakol gibi kullanmayı düşündüğünden,
bizi zaten bu ittifakın içine almak istiyecekti.
Eski iktidarın hatalı ve basiretsiz tutumu
yüzünden NATO camasmdaki devletler arasın
da, kendi millî menfaatlerini koruyamıyan tek
Devlet Türkiye oldu. O zamanki Devlet adam
ları hükümranlığımıza gölge düşüren tâvizler
le ve bütün kuvvetlerimizi NATO emrine ver
mekle, Amerika'dan âzami dış yardım alabile-
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ceğirnizıi zannetmişlerdi. Maalesef hu tutuım,
isaJbetli ve verimli olmadığı gibi, Kıbrıs hâdi
selerinde de Devletimizi çok güç durumda bı
rakmıştı.
Bugün Türkiye'de bulunan üslerle, itkaz ve
alarm sistemlerinin 'bir kısmı NATO prensiple
ri ve kumamda zinciri içinde Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin kontrolundadır. ikili anlaşmalara gö
re. faaliyete geçen askerî tesislerin, sevk ve ida
resi ise, bâzı hususlar hariç, Amerikalıların em
rindedir. Bu tesislerde, elde edilen bilgiler,
Türk yetkililerine değil, öncelikle
Amerikan
makamlarına bildirilir.
Her memlekette bu kalbîl tesislere kira ola
rak dünyanın parasını ödiyen Am'erika, Türki
ye'ye bir kuruş dahi vermez.
Amerika, NATO ve ikili anlaşmalarla, Rus
ya hudutlarının her tarafında, göizetleme, i'kaz
sistemleri ve hava üsleri kurmakla hem Rus ta
arruz gücünü geniş bir coğrafya üzerine dağıtı
yor, hem Rusya'yı geniş bir baskı sistemi altın
da bulunduruyor, hem de Rusya'ya bu bölgeleri
birinci tahrip hedefi olaralk gösterip kendi top
raklarını korumruş oluyor.
Ancak, muhtemel bir dünya harbinde, ge
rek Rusya, gerekse Amerika birinci derecede
birbirlerinin nükleer güçlerini ve hayati tesis
lerini, tahribedecekleri de basit bir hakikattir.
Bunun böyle bilinmesinde de fayda vardır.
NATO'ya girişimizden itibaren, savunma po
litikamızın temel ilkeleri, askerî stratejisi, Türk
Silâhlı Kuvvetlerinin teşkilâtı, kuruluşu, mal
zemesi, eğitim sistemi hattâ sevk ve idare usul
leri dahi tamamen değişti. Bu bir bakıma Si
lâhlı Kuvvetlerimizi güçlü bir hale getirmiştir.
Ancak, deniz aşırı kıtalar için kullanılacak
Amerikan teşkilâtı ile teçhizat ve donatımını
aynen uygulamak, büyük bir hata olmuştur.
Amerika'nın coğrafyası, sıosyal yapısı ve bilhas
sa. sanayii ile 'memleketimizin şartlan arasında
büyük farklar vardır.
NATO'ya girerken ve girdikten sonra, mil
lî hedeflerimize göre kuvvetlere sahibolmamızm icabettiği, bu maksatla 'kendi özelliklerimi
ze uygun bir teşkilâtlanıma, silâhlanma ve do
natım düşünülmediği ortadadır. Bir Amerika
Tümeninin yıllık masrafı 200 milyon dolar ci
varındadır. Acaba biz bir tümenimize, bunun
kaçta birini sarf edebiliyoruz ?
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Millî görevi yurt savunması olan silâhlı
kuvvetlerimin, siyasilerimizin ve mesul Devlet
adamlarımızın, hataları yüzünden bu görevin
çok dışında olan, NATO askerî stratejisine uy
gun olarak reorganize edilmiştir. Eğer mahzur
yoksa, ilgililerden şnnu öğrenmek isterdik; Har
bin başladığından ancak bir süre sonra bize bir
yardım gelebileceğine göre, acaba bu süre için
gerekli stok elimizde mevcut mudur? Yıoksa te
mini istikametinde gerekli gayretler sarf edil
melidir.
Amerikan standartlarına göre zamanında
malzeme alamıyan birliklerimizde, yedek parça
noksanlığından âtıl vaziyette yatan harfe silâh
ve gereçleri, bütün birlik kumandanlarımızı acı,
acı düşündürmektedir. Ikiyüzftnn liralık top çe
ker reolar, maddi değeri çak az olan küçük par
çalar yüzünden yatmaktadır.
Amerika'dan yardım diye her verileni plân
sız bir şekilde kabul etmemiz, doğru değildir.
Millî sanayiimize zarar verir. Yunanistan bile,
bu yardım işinin düzenlenmesini Amerikan ma
kamlarının inisiyatifine bırakmamış, kendisi
tesbit etmiştir.
Bütün kara birliklerimizle, birinci ve üçün
cü taktik hava kuvvetlerimizin olduğu gibi
NATO emrine verilmesi geçmiş iktidarların af
fedilmez hatalarmdanldır.
Yüce Meclis şu anda millî menfaatlerimiz
bakımından bir harib kararı alsa dahi, muahede
ahkâmına göre bunu uygulıyatmaz. Nitekim,
Kıbrıs hâdiselerinde, dört defa müdahale kararı
alındığı halde tatbik edilememişti, bunu eski
0. H. P. iktidarı bu kürsüden ifade etmiştir.
Arzu ve irademize rağmen, NATO strateji
sine uygun olarak bugün bir harbe girecek
olursak, kuvvetlerinin hepsini daha evvel, si
yasilerin hatası yüzünden NATO'ya bağlamış
olan Genelkurmay Başkanlığı karargâhı ile Ka
ra ve Hava Kuvvetleri kumandanlıkları karar
gâhları açıkta kalacaklar ancak flama ile tem
sil edilebileceklerdir.
Millî menfaatlerimizin ayaklar altına alın
dığında şayet Amerika'nın görüşü dışında bir
davranışımız olur da, bundan dolayı bir silâhlı
saldırıya uğrarsak, NATO anlaşımasna göre,
konsey toplanacak karar verirse ancak gereken
yardım ve müdahale yapılacaktır. Gerek NATO
anlaşması, gerekse Kıbrıs hâdiseleri dolayısiyle,
Johnson'un yazdığı mektubun meali hudur.
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Türkiye'de bulunan yardım personelinin
masrafları Devletimiz tarafından ödenir. Yani
Amerika bir taraftan yardım diye borç verir
ken diğer taraftan, Türkiye'deki personelinin
masraflarını bize ödettirmektedir. Bu personele
tanınan kaızai ve iktisadi imtiyazlar ise öteden
beri şikâyetçi olduğu/muz bir husustur. Ve mem
leketimizi bir sömürge durumuna sokmaktadır.
Hiçbir tahdide tabi tutulmıyan Pieks malzemesi
nin Amerikan personeli tarafından, açıkça piya
saya sürülmesinin memleket iktisadiyatını alt
üst ettiğini ilgililer hâlâ görmüyorlar mı, bu
nun tedbiri ne zaman almauaktır?
Ayrıca, Amerikan Army Post denilen Ame
rikan Askerî Posta servisi devletimizce hiçbir
kontrola tabi değildir. Pieks'te olduğu gibi yi
yecek, giyecek, içecek ve ev eşyası kontrolsuz
ve gümrüksüz olarak Türkiye'ye getirilir ve ka
raborsaya intikal ettirilir. İçinde, asarı atika
bulunan paketler de gene hiçbir kontrola tabi
tutulmadan bu servis kanalı ile yurt dışına
gönderilir. Bu suretle millî servetimiz kolaylık
la Türkiye dışına kaçırılır. Mütekabiliyet bahis
konusu değildir. Bizim Amerilka'daki teşkilâtı
mız ve personelimiz, Amerika'nın Türkiye'de kur
duğu teşkilât ve organizasyonla mukayese edil
diğinde, devede kulak olmadığı görülür. İlgili
lerin böyle gülünç bir mazeretle karşımıza çıkmıyaeaklarım ümidederim.
NATO'ya girmeden evvel ve girdikten son
ra her şeyi NATO'dan beklemek hatalı bir yol
olmuştur. Ordumuza, mermi, silâh, top ve teçhi
zat imal eden fabrikalarımız, gerek yabancı
devletlerin telkini ile gerekse sorumsuz devlet
adamlarımızın basiretsizliklerinden imalât çeşi
dini değiştirmişlerdir. 1951 yılında çıkarılan
5591 sayılı kanun, askerî fabrikaları sanayi Ba
kanlığına bağlı bir iktisadi Devlet Teşekkülü
haline getirmiştir. Makina Kimya Kurumu da
hi, bu Kanundan sonra, silâh imal etmemiştir.
O günden beri bu hususa ait, yeni bir tesis ya
pılmadığı gibi eskiler de bozulmuş veya başka
maksatlara tahsis olunmuştur.
Sayın milletvekilleri;
Devlet idaresinde ehil olmıyan uzak görüş
ten mahrum, siyaset adamlarının büyük memle
ket dâvalanndaki hatalı tutumlarından husule
gelen yaralar, görülüyor ki, derinidir. Ama te
davi kabul etmez değildir. Bunları mazur gö
rüp, örtbas etmiyelim. İbret teşkil etmesi ve bir
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daha tekerrür etmemesi bakımından Yüce Türk
Milletine teşhir edelim.
NATO'nun bugünkü halini arz ettiğim-.sebep
lerden dolayı kusurlu buluyor, düzeltilmesini is
tiyoruz. Ama, NATO'ya girişimizi ve bugün hâ
lâ içinde bulunuşumuzu is'temiyen, kayıtsız şart
sız NATO'dan çıkıp, üçüncü dünya devletleri sa
fına karışmamızı istiyen zihniyetle de bir olma
dığımızı peşinen belirtmek isterim. Rusya'nın
toprak talebinden sonra, Türkiye'nin NATO'ya
dâhil olmak için, gayret sarf ettiğinin iyice bi
linmesini isteriz. Doğu ve Batı bloklarının dışın
daki üçüncü dünya devletleri, bir bütün değil
dir. Hindistan'la beraber olanlar, Kızıl Çin'le bir
likte görünenler, Balkan devletleri, Orta - Doğu
ve yeni kurulan Afrika devletleri olmak üzere
beş bölümdür. Şimdi bâzı maksatlı veya maksat
sız kimselerin ileri sürdükleri gibi, hemen NATO'dan ayrılıp, üçüncü dünya devletleriyle aynı
safta olduğumuzu ilân etsek, her hangi bir teca
vüze uğrama halimizde bunların hangisi bize
yardımcı olabilir? Konu millî savunmadır. Bu
devletlerin politik yön ve desteklerinin fayda
ları elbette vardır ve pek çoktur. Ama direkt
hiçbir tesirleri olamaz.
NATO için düşüncemiz şudur :
Amerika ve NATO devletleri ile yapılan an
laşmalarda, millî menfaatlerimize uymıyan,
haysiyetimizi rencide eden tâvizler, karşılıklı
menfaat ve hürmet müesseselerine dayanan bir
anlayışla ve eşit şartlar altında bir masaya otu
rup konuşmakla kaldırılıp düzeltilebilir.
Türkiye uzun yıllardır, savunması, ekonomi
si ve politikası ile Amerika ve NATO devletle
rine angaje olmuş durumdadır.
27 Mayıs Devriminin millî bir ruh taşıyan
inşa hamlesi ve reform teşebbüsleri, partizan
müdahalelerle engellenmemiş olsa idi, işaret et
tiğim konularda salâh temin eden tedbirler
alınmış olacaktı. İnkılâbın yapıcı güdünün, re
form hareketinin durdurulmasının büyük bir
hata olduğu bugün artık anlaşılmıştır.
Muhterem milletvekilleri;
NATO 1969 a kadar devanı edecek, istiyen
üye o tarihte çıkabilecektir. Paktın kuvvetli
üyelerinden biri olan Fransa, bunun basit bir
anlaşma olduğunu ileri sürüyor ve Amerika'nın
NATO adı altında hâmilik kurduğundan bahis
açıyor. Diğer devletlerde de türlü, haklı anlaş
mazlıklar mevcuttur.
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Millî savunmamız NATO'nun geleceği hak
kında şimdiden esaslı incelemeler yapmalı ve
.1969 da Türkiye için en uygun bir hareiket tar
zını tesbit etmelidir. Ve tesbit edilecek ,bu hat
tı harekete göre silâhlı kuvvetlerimiz, üç yıl
içinde kademeli bir şekilde millî savunana stra
tejimizin icaplarına ve ekonomik imkânlara gö
re yeniden teşkilatlandırılmalı, 1951 den beri
yıkılan Harb sanayimiz ekonomik
kalkınma
hedeflerini içine alarak yeniden kurulmalıdır.
Bu hususlar, son derece ciddî çalışmaları gerek
tirir. Kaybedecek zamanımız yoktur.
Muhterem milletvekilleri;
Uzun yılardır yukarda arz ettiğim sebepler
den dolayı büyük bir ordu 'besliyoruz. Rusya,
Amerika, Çin Hindistan ve Fransa'dan sonra
silâh altında bulundurduğu/muz er sayısı itiba
riyle altıncı geliyoruz. Bu mevcuttaki ordumu
zun, NATO standartlarına ulaşabilmesi için
lüzumlu olan 37 milyar Tl. sının iç kaynaklar
dan temini bugünkü şartlarımızla imkânsızdır.
Dikkatle tetkik ettim. Bugüne kadar (Bugün
kü de dâhil) yapılan bütçelerin heplsi gelişitirme .bütçesi değil, birer idame bütçesidir.
Bütün bakanlıkların bütçelerinde tasarruf
yapılabilir. Fakat, millî varlığımızın
temeli
olan iç ve dış tehlikelere karşı aziz vatanımızın
•koruyucusu olan silâhlı kuvvetlerimizden böyle
bir istekte bulunanlayız.
Geçmiş yılların (Bütçe tamam, orduya se
lâm) tekerlemeleri mahiye gömülmeli, 37 mil
yarlık eksiklik her sene diğer Bakanlıklar bün
yesinden yapılacak tasarrufları da içine alarak
kısa zamanda tamamlama yoluna gidilmelidir.
İlgililer Amerika ve NATO ile temas ederek
hakkımız olan ve anlaşmalar gereğince verilme
si ieabeden yardımı muhakkak almalıdır. NA
TO ve Amerika'ya yaptığımız fedakârlıkların
karşılığını alamadığımızı açıkça belirtmekte
fayda vardır.
Silâhlı kuvvetler yurt kalkınmasında çalış
malar yaparak birçok Bakanlıkların yükünü
hafifletmektedir. Misal olarak, silâhlı kuvvet
lerimizin yurt kalkınmasındaki hizmetlerine
bir göz atalım :
1959 yılından bu ana kadar 276 bin okuma
yazma bilmiyen ere okuma - yazma öğretmiş
tir.
'Silâhlı kuvvetlere bağlı 45 hastane, pravantoryum ve sanatoryum yalnız askerî şafhılsların
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değil, sivil halkın da hizmetine bakmıştır. Ay
rıca bulaşıcı hayvan hastalıkları çıktığında o
bölgedeki askerî veterinerler de . vazifelendirilmislerdir.
Bütün askerî garnizonlar civarı • ağaçlandı
rılmış Ve taraslandırılmıştır. Ortalama olarak
erozyona mâruz topraklarımıza bir milyondan
fazla ağaç dikilmiştir.
1964 yılından bu ana kadar 650 köy, kardeş
koy olarak seçilmiş erlerin terhislerine bir ay
kala, arıcılık, hayvancılık, sanat ve ziraat kurs
larına tabi tutulmuş, 10 350 tanesi başarı gös
termiştir.
Ormanlarımızın 1/20.000 ölçekli fotoğrafla
rı alınmaktadır. Ziraata elverişli büyük arazi
nin 1/5.000 ölçekli kadastro haritalarının yapı
mında, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile birlik
te çalışılmış ve % 35 oranımda faydalı olunmuş
tur.
27 Mayıs 1960 dan sonra, toprak reformunu
ortaya atan M. B. K. nin genç reformist kana
dı olarak yurdumuzun tapu ve kadastro duru
munu elbette biliyorduk. Bu eksikliği ileri sü
renlere karşı, harita ve ölçme birliklerimizi kul
lanarak, kısa zamanda bu dâvayı halledeceğimi
zi söylemiştik.
Zamanımızda başlıyan çalışmalar bizden son
ra da silâhlı kuvvetlerin himmet ve çalışmaları
ile devam etmiş olmasını memleket namı hesabı
na şükranla yâdederiz.
Her celp eratı içinde % 25 ilâ % 30 civarın
da gerek bedenen gerekse ilmî noksanlığı iti
bariyle kifayetsiz er vardır. Bunların, altı ay
'temel askerliklerini yaptıktan sonra, memleket,
kalkınmasında kullanılmaları uygun olur ka
naatindeyiz. Bu suretle askerî bakımdan talim
terbiye de süratlenir. Çünkü, birlik kumanda
nı programını en düşük seviyedeki erin yetiş
mesine göre hazırlamak zorundadır.
Sayın Milletvekilleri;
Silâhlı Kuvvetler Kanununun kıta tazmina
tını öngören 171 nci maddesi kuvvetler arasın
da huzursuzluk yaratmaktadır. Kıta tazminatmdaki nisbetler, tamamiyle maksatlardan uzak
tır. Kıta tazminatı mesuliyet ölçüsünde değil,
yıpranma ölçüsünde verilmelidir. Kanaatimce,
bud.u.t bölük komutanlığı yapan bir subayın,
kıta tazminatı mevzuundaki hakkına ölçü bu
lunamaz. Bu tazminatın huzursuzluk yaratmı-
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Türk ordusunun bir numaralı şahsı, olan Ge
yacak bir şekle girmesi, kıtada bulunup da hak
nelkurmay Başkanı onuncu sırada olup, tabip
sahibi olanlara tayın bedeli veya hizmet eri
bedeli gibi aynı miktarda verilmesi suretiyle profesör tümgeneralin yarısı kadar maaş almak
tadır. Tabip doçent binbaşı ise Genelkurmay Baş
mümkün olabilir. Maaşı nistoetinde olunsa, en
kanından 267 lira fazla almaktadır. Hele, bir
çok yıpranan küçük rütbeli sulbayların ellerine
topçu
pilot albay, bir yüksek mühendis albay,
geçecek tazminat bir mâna ifade etmiyecek ka
bir
pratisyen
tabip binbaşı, Yüksek Askerî Şûra
dar az olacaktır.
Üyesi, orgeneralden çok daha fazla maaş almak
Denizcilere ve uçuculara tazminat verirken,
tadır. Yüksek Askerî Şûra Üyesi orgeneralin be
sıcak ve soğukta, tank içinde sıhhi durumları
nim
okuduğum maaş sırasındaki yeri 16 ncı sıra
bozulan tankçıların ihmal edilmeleri büyük bir
yani
en sondur. Bu, askerlikteki, malî mahrutu
haksızlıktır.
ve disiplini bozar, moral üzerinde istemediğimiz
BAŞKAN — Sayın Baykal, mûtat öğle tatili
kötü tesirler husule getirir. Hazarda ve seferde
satimiz geldi. Daha 10 dakikalık bir görüşme
Türkiye'nin mukadderatı ile alâkalı olan kuman
müddetiniz var. 20 dakika görüştünüz. Acaba
danları memur statüsüne sokmak suretiyle böy
öğleden sonra mı ikmal etmek istersiniz, yoksa
le uygunsuz bir şekilde sıralamak affedilmiyebir iki dakikada bitirir misiniz? (Devam etsin
cek hatalardandır. Her şeyin madde ile ölçül
sesleri)
düğü bir devirde yaşıyoruz. Paraya kıymet verC. H. P. GRUPU ADINA RtFAT BAYKAL
ndyen haysiyetli kumanda kademesinden bu hu
(Devamla) — 10 dakikada bitiririm.
susta hiçbir şikâyetin gelmemesini tasvip mahi
BAŞKAN — O zaman öğleden sonraya bı
yetinde zannetmiyelim. Bu yüksek haleti ruhirakmak iktiza ediyor. («Devam etsin» sesleri)
yeyi anlıyabilmek lâzımdır.
Devam etmesini kabul ediyor musunuz arka
daşlar. («Devam» sesleri) Devamı kabul edilmiş
Kumandan memur değildir. Her şey kuman
tir. Bujnırun, Sayın Baykal.
danda başlar ve kumandanda biter. Mesuliyet
C. K. M. P. GRUPU ADINA RİFAT BAY
bölgesi sekiz on vilâyeti içine alan bir kolordu
KAL (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; Per
kumandanı küçük bir kazanın kaymakamı kadar
sonel Kanununa değinmişken, Silâhlı Kuvvetler
dahi tazminat alamamaktadır. Hazırlanmakta
içindeki, halen yürürlükte olan maaş bareminde
olan Personel Kanunu, bütün bu hususları bün
beliren anormalliği de Meclisin dikkatine arz et
yesinde toplıyacak nitelikte olmalı ve Parlâmen
mek isterim. Okuyacağım listedeki, sıraya ve alı
todan süratle çıkarılmalıdır. Yürürlükte olan
nan bürüt maaşa dikkat ediniz. Sıraya göre oku
kanun, bugünkü haliyle, normal personel dokt
yorum.
rinlerine aykırıdır.
Lira
Gene sırası gelmişken ifade etmek isterim.
Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet kumandan
1. Tabip Profesör Tüm. General
7 015
lıkları yapmış orgeneral ve oramirallere emekli
2. Tabip Profesör Tuğ. General
6 915
liklerinde bir araba, belirli bir tahsisat ile bir
3. Tabip Profesör Albay
6 765
emir subayı verilerek onore edilmeleri hem bir
4. Tabip Doçent Albay
5 757
kadirşinaslık örneği olur, hem de Askerî Şûra
5 420
5. Tabip Doçent Yarbay
nın tabiî üyesi olan bu muhterem şahısların tec
5 082
6. Tabip Doçent Binbaşı
rübe ve bilgilerinden memleket namı hesabına
4 935
7. Hâkim Tüm. General
istifade edilir. Bu suretle çirkin politikacıların
8. Pilot Kor. General
4 861
partilerine almak üzere yaptıkları parlak fakat
4 835
9. Hâkim Tuğ. General
asılsız tekliflerine mukavemet ederler ve parti
4 815
10. Genelkurmay Başkanı
ler dışı vatani hizmetlerine devam ederler.
4 465
11. Hâkim Albay
Millî Savunma ve Genelkurmay Teşkilât ka
4 361
12. Topçu Pilot Albay
nunu tasarıları uzun zamandır komisyonlarda
4 315
13. Kuvvet Kumandanı Orgeneral
dır. Genelkurmay Başkanlığı makamının, Millî
4 065
14. Yüksek Mühendis Albay
Savunma Bakanına değil, Başvekâlete bağlan
3 942
15. Tabip Binbaşı
ması uygun olur kanaatindeyiz. Son onaltı ay
3 815
16. Yük. As. Şûra Üyesi Orgeneral
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içinde, dört defa Millî Savunma Bakanı değiş
miştir. Yani, dört aya bir Bakan isabet etmekte
dir. Askerî bilgiler, uzun seneler sabırla çalışa
rak ve tecrübe ile öğrenilir. Elbette, dört aylık,
ondört aylık bilgilerle Askerî. Şûranın başına ge
çilemez.
Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet
Kumandanlıklarının sorumluluk ve yetkile
rinde yeni bir organizasyona ihtiyaç vardır.
Genelkurmay Başkanlığı idare, Kuvvet Kuman
danlıkları ise, icra organlarıdır. Genelkurmay
Başkanlığı Karargâhı, günlük işlerle değil, uzun
vadeli plânlar üzerinde düşünüp, çalışabilecek
imkânlara sahip bir nitelikte olmalıdır. Pren
sip ve direktifleri hazırlıyacak olan bu karar
gâh, bugünkü durumunda günlük işlerin tazyi
kinden ve aşırı yükünden gerekli fonksiyonunu
icra edememektedir.
(Karargâhlar kıta içindir,) düsturuna göre
hareket edilerek insan ve malzeme sayısı çok
kalabalıklar yerine, ateş gücü ve darbe gücü
çok kuvvetler meydana getirmeliyiz. «Kıtalar
karargâha hizmet eder» kırtasi zihniyeti değiş
tirilmelidir. Bir kıta kumandanına milyonlarca
liralık zimmet ile sonsuz sorumluluk yüklenir,
buna mukabil ikiyüz liralık sarf yetkisi tanın
maz. Vermeden almak ve istemek yalnız Allah'a
mahsustur derler. Fakat, bin türlü mahrumi
yet içinde bulunan subaylara hiçbir imkân ver
meden pek çok şey istenir. Büyük bir feragat
in çalışan ve kendi şahsi imkânlarını kullanan
subay, bu istekleri karşılar. İlgililer kıta ku
mandanlarına, sorumlulukları nisbetinde, yetki
ve imkân vermeyi de düşünmeliler ve öyle bir
hazırlıkla, kadro ve teşkilât kanunlarını Mecli
se getirmelidirler.
Muhterem milletvekilleri;
Kuvvetler arasında iskân ve yaşayış şartları
bakımından büyük farklar mevcuttur. Bu fark
lar, Kara Kuvvetleri erat, astsubay ve subay
larının topyekûn aleyhinedir. Bunu düzeltmek
için 27 Mayıstan sonra bâzı şeyler yapılmışsa
da kifayetsizdir. Basit gibi görünen bu husus,
yıpratıcı olmakta ve mor alman çöküntüye yol
açmaktadır. Bu bakımdan Kara Kuvvetlerinin
iskân yaşayış şartlarını da, diğer kuvvetler se
viyesine çıkarmak için, Millî Savunma Bakan
lığına gerekli hazırlıkları yapmalarını rica ve
tavsiye ederiz.
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ITer üç kuvvetin satmalma komisyonları ile
muayene komisyonlarının birleştirilmeleri, bes
lenme, giyim vesaire gibi hususlarda birliği ve
mükemmeliyeti sağladığı gibi, masraflar] da as
gari hadde indirir.
Ordu personeli dikkatle ayarlanmalıdır. Mahrut sisteminde bir nisbetsizlik olmamalıdır.
27 Mayıs 1900 tan evvelki iktidarlar, gerekli
tedbiri almadıklarından ordumuzda büyük rüt
beli subayların sayısı çoğalmış, küçük rütbeli su
bayların sayısı bu nisbete göre azalmıştı. Bu ba
kımdan, bir binbaşının yapacağı işi, birkaç
yarbay ve albay yapabilecek şekilde kadrolar
açılmıştı. Küçük rütbeli bir subay, daha bü
yük rütbedeki bir subayın görevini yapabilir.
Kurtuluş Harbimiz bunun en güzel örneklerini
vermiştir. Fakat büyük rütbeli bir subay, ne
moralman, ne de fiziki şartlarla küçük rütbeli
bir subayın vazifesini yapamaz. Bu temel dü
şünüş üzerinden hareket eden Millî Birlik Ko
mitesi, dinamizmi, ilmî kifayeti ve her türlü ni
teliği tam olan bütün yüksek rütbeli subayların
arasından bir kısmını ayırmaya, prensibolarak
karar verdi ve kanunu çıkardı. Tatbikatını ise,
Personel Başkanlığı içindeki sınıf ve kıdem şu
beleri yaptılar. O günlerde sorumluların ver
dikleri beyanatlar bu istikamette idi. Bir kısmı
kötü niyetli politikacıların istismar ettiği kanu
nun aslı budur. Kendi kabahatleri ve özürleri
olmaksızın, genç yaşta emekliye ayrılan bu su
baylar, elbette leyleğin attığı yavru gibi sokağa
terk. edilemezdi. Bu bakımdan ikramiyeleri ve
emekli maaşları normalin üzerinde hesap edildi
ve kendilerine ucuz evler yapıldı. Memleket sev
gisi zayıf, bâzı kara vicdanlılar zehir dolu ağız
larını açarak (Vatandaştan alman alyans ve yü
züklerle emekli ikramiyeleri verildi, evler ya
pıldı.) demektedirler. Halbuki, bunu karşılıyacak para özel dış yardımdan yalnız bu mak
satla alınmış ve yerine sarf edilmiştir.
42 sayılı Emeklilik Kanununun tatbikatından
sonra muhtelif senelerde aynı rütbeden emekli
olmuş subayların biribirinden çok farklı maaş
lar aldığı görülmüş bunun üzerine 42 sayılı Ka
nun üzerinde birleştirme için çalışma yapılır
ken, yurt dışına gönderilmemiz clolayısiyle ka
nun tasarısı olduğu gibi kalmıştır. Kurtuluş Sa
vaşma iştirak etmiş bir Orgeneral bugün ancak,
emekli binbaşı kadar maaş alabilmektedir. Yine
bugün, bir -albayla bir general aynı maaş üze-
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rinden emekliye sevk edilmektedir. Bir üst rüt
beye yükselme ve kumanda heyeti yetiştirme
esprisine uygun olmıyan bu kanuna (Generallik
te geçen hizmet süresine % 80 limiti aşsa bile
% 1 1er ilâve edilir.) maddesi konursa, haksız
lık bir dereceye kadar düzelir.
Muhterem milletvekilleri;
Çağımızda modern ordulara sahibolan mil
letler, hava üstünlüğüne büyük bir değer ver
mişler ve bütçelerini de ona göre ayarlamışlar
dır. Üzülerek gördük ki, bu sene Millî Savun
ma Bütçesinin ancak % 17 si Hava Kuvvetleri
ne tahsis edilmiştir. % 45 ini tahsis eden Ame
rika'yı geçelim, Yunanistan dahi Millî Savun
ma bütçesinin % 38 ini Hava Kuvvetlerine ayır
mıştır. Bu bizim bütçemizin iki katından da
fazladır.
Millî bütçemizden Hava Kuvvetlerimize ay
rılacak tahsisat ile alınacak F - 5 uçakları Hava
Kuvvetlerimizi, dolayısiyle Millî Savunmamızı
kuvvetlendirecektir. Gücle;i hakkında bir mi
sal vermek üzere söyliyelim, OFENSEV mak
satla kalkış yapan bir F - 5 uçağı bir anda beş
çıkarma gemisini saf dışı yapabilecek bir güce
sahibolduğu gibi, büyük şehirlerde de telâfisi
milyonları bulan hasarlar yapabilir.
BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim.
O. K. M. P. GKUPU ADINA RIFAT BAYKAL (Devamla) — C. K. M. P. Grupu adına
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.)
BAŞK&N — Muhterem arkadaşlarım, yapı
lan açık oylamaların sonuçlarını arz ediyorum:
İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkındaki .kanun tasarısı için 246 oy kulla
nılmış, 195 'kabul, 61 ret oyu çıkmıştır. Tasarı
'kanunlaşmıştır.
Millet Meclisi İdare âmirlerinin 1965 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sına 231 oy kullanılmış, 184 kabul, 45 ret, 2 çe
kimser oy çıkmıştır. Tasarı kanunlaşmıştır.
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Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki 'kanun tasarısı için 229 üye oy
kullanmış, 182 kabul, 46 ret, 1 çekimser oy çık
mıştır. Tasarı kanunlaşmıştır.
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sı için 234 'oy kullanılmış, 190 kaibu'l, 42 ret, 2
çekinser >oy çıkmıştır. Tasarı kanunlaşmıştır.
1965 Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , (A/2),
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkındaki 'kanun tasarısı için 227 üye oy {kul
lanmış, 183 kabul, 43 ret, 1 çekimser oy çıkmış
tır. Tasarı kanunlaşmıştır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
için 231 oy kullanılmış, 187 kabul, 42 ret, 2 çe
kinser oy çıkmıştır, Tasarı kanunlaşmıştır.
Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı 'hakkındaki kanun tasarısı için 240 oy kulla
nılmış, 192 kabul, 46 ret, 2 çekinser oy çıkmış
tır. Tasarı kanunlaşmıştır.
Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa
ıbağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı için 226 oy kullanılmış,
183 kabul, 40 ret, 3 çekinser oy kullanılmıştır.
Tasarı kanunlaşmıştır.
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sı için 226 ıoy kullanılmış, 17'5 kabul, 49 ret, 2
çekinser oy çıkmıştır. Tasarı kanunlaşmıştır.
Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı Bütçe
kanunu tasarısı içh\ 207 oj kullanılmış, 149 ka
bul, 55 ret, Q çekinser ıoy çıkmıştır. Gere'kli ço
ğunluk olmadığı için açık oylama tekrarlana
caktır.
Birleşime saat 14,30 da toplanmak üzere
araveriyorum.
Kapanma saati: 13,15

İKÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati: 14,30
BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar
KÂTİPLER: önol Sakar (Manisa), Sadi Binay (Bilecik)

BAŞKAN — Oturumu acıyorum.
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin tümü
üzerindeki (görüşmelere, kaldığnmız noktadan
id ovam ediyoruz. Söz sırası T. İ. P. Grupu adı
na Sayın Muzaffer Karan'ındır, buyurun Sa
yın Karan.
T. İ. P. GRUPU ADINA MUZAFFER KA
RAN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, Millî Savunma Bakanlığının değerli
mensupları; T. İ. P Grupu adına 1&66 yılı Mil
lî Savunma Bütçesi üzerindeki ^görüşlerimizi
açıklamak amaciyle huzurunuzda bulunuyorum.
Bu vesile ile hepinizi saygı ile selâmlarım.
Sayın arkadaşlar, açıklama/miza geçmeden
evvel 'bir nokta üzerinde 'önemle durmak iste
rim.
T. 1. P. Grupu, Millî Savunma Bütçesi ve
'bunu etkileyen Millî Savunma politikası gibi
çok önemli bir konunun mutlaka partilerüstü
bir davranış ve anlayışla objektif olarak ele
alınmasından yanadır. Zira bu, önemle belirt
tiğimiz gibi, bir millî dâvadır. Kısır parti çe
kişmelerinin ötesinde ve partiler üzerinde kal
ması gereken bir dâvadır. O bakımdan biz bi
raz sonra açıklamalarımızı yaparken böyle
önemli bir dâva hakkında ne şu, ne de bu par
tiye isnatlar yapmak işitemiyoruz. Tenkidlerimiz hiçbir partiyi ilzam etmiyecektir.
Sayın üyeler; Millî Savunma Bütçesinin tek
nik bütçe hesaplarından ziyade, politik yönleri
ne ilişkin açıklamalarda, bulunmak istiyoruz.
Bıı açıklamalarımızı, izlemekte olduğumuz
dış politikamızın genel çizgilerine değinerek arz
edeceğin).
Özellikle, Millî Savunma politikamız ve silâh
lı kuvvetler stratejisi üzerinde durmak istiyo
ruz. Bu hususların dış politikamızla da sıkı sı
laya bağlantılı olduğunu kabul etmekteyiz.
Gerçekten de, bir memleketin millî savunma
politikası izlenmekte olan dış politikaya daima
uygun olarak yürütülmektedir. Diğer bir deyim

le, savunma politikasının amaçlarını, her zaman
takibedilmekte olan dış politikalar belirtmekte
dirler. Silâhlı Kuvvetler stratejisi de, bunlarla
aynı doğrultuda bulunacaktır.
Yurdumuzun toprak bütünlüğü, bağımsızlığı
w egemenliği, Silâhlı Kuvvetlerimizin uygula
makta oldukları askerî strateji ile çok yakından
ilgili bulunmaktadır. Dış politikadaki alterna
tifler, bunun üzerinde her zaman büyük etkiler
meydana getirirler.
Sayın milletvekilleri,
Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler
Anayasasına bağlı ve İnsan Hakları Beyanna
mesine imzasını koymuş bir Devlettir.
Diğer üye devletlerle eşit haklara sahip bu
lunmaktadır. Oysa, bu eşitlik anlayışı içinde,
aynı .yasaya bağlı olan diğer üye devletler, bu
gün 2 bloka ayrılmış bulunmaktadırlar. Türki
ye, Doğu bloku ve bağımsız grup dediğimiz 3
noü dünya devletleri dışında kalarak NATO and1 aşması ile Batı bloku içinde yer almış bulun
maktadır.
Artık bu iki blok karşı karşıya gelmiş du
rumdadır. Her ikisi de birer savunma bloku ol
duklarını iddia etmektedirler. Gerçekte, Sovyet
Rusya ve Birleşik Amerika gibi iki dev ülke, bir
birlerine cephe almış bulunmaktadırlar. Diğer
irili, ufaklı dünya devletleri de bunların etra
fında toplanarak bloklaşmışlardır. İki bloktan
h a ilgisinin, ne zaman saldırgan olabileceğini,
şimdiden kestirmek zordur. Ama, günün birinde
mutlaka çatışacaklarını söylemiş olmak ela, bir
kehanet sayılmamalıdır. O halde, iki bloktan
hangisi, daha güçlü olduğuna inanır ve fırsatları
daha iyi değerlendirmesini bilirse, diğerine sal
dıracaktır. Bu bloklara dâhil olan diğer devlet
ler de, ister istemez bir dünya savaşma sürük
lenmiş olacaklardır.
Çağımızın termo - nükleer savaşlarının-bas
kın şeklinde yok edici güçleri göz önüne alınır-
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sa, Türkiye gibi çok önemli bir jeopolitik ve jeostratejik bölgeye sahip bulunan devletlerin, ilk
ağızda yok edilmeleri gereken hedefler olacağını
kabul etmek gerekir. Bu sebeple hangi blok için
de bulunursak bulunalım, tarafsız kalmadıkça,
Türkiye, her zaman, tehlikenin ağzında bir mem
leket olmaktan kurtulamıyacaktır.
Atatürk'ün
millî savunma politikası bu gerçeklere göre yü
rütülmüştür. İkinci Dünya Savaşı döneminde de
Sayın İnönü, aynı şekilde, tarafsız bir^ savunma
politikası ile, Türkiye'yi savaş felâketinden kur
tarmış bulunmaktadır.
Türkiye bugün de aynı durumla karşı karşı
yadır. Bu bakımdan vakit geçirmeden askerî oto
ritelerimiz ve Devlet yöneticilerimiz, yurdumu
zu, termo - nükleer savaşların dışında tutacak
en uygun tedbirleri ve izlenecek politikayı tesbit
etmelidirler. Böyle bir davranış içerisinde bu
lunduklarını da memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yoruz.
Çünkü, artık NATO ve Amerika ile olan
aşırı bağlılığımız ve Batı blöku içindeki duru
mumuz, Türkiye için zararlı olmaya başlamış
tır. Sadece kâğıt üzerinde eşit haklara sahip bir
devlet durumuna düşürülme istemiyoruz. Batı
bloku dışında kalan diğer dünya milletlerinin
ekonomik, politik ve sosyal gelişmelerini, değer
lendirmesini bilmiyen, ya da
görmemezlikten
gelen kısır görüşlü politikacılarımız ve Devlet
adamlarımız gün geçtikçe, Türkiye'yi Amerika'
nın kucağına daha hızlı itmekten kendilerini ala
mamaktadırlar.
Kurtuluş Savaşından sonra, özellikle 1950 den
bu yana, çeşitli dış yardımlar, borçlanmalar, ya
bancı şirketlerle ortaklıklar, askerî ve ekonomik
andlaşmalar voliyle Türkiye neoemperyalizmin
ağına takılmak üzere bulunmaktadır. Üzülerek
ifade etmek gerekirse, bugün Türk ekonomisine
Amerikan doları hâkim görünmektedir.
Silâhlı Küvetlerimiz NATO emrinde bulun
maktadır. Oysa, NATO stratejisine bile Ameri
ka yön vermektedir.
Ekonomik ve askerî potansiyelimiz, dolaylı ve
dolaysız yollardan Amerika'nın emperyalist, çı
karlarına göre kullanılmak istenilmektedir.
Sayın milletvekilleri;
NATO'ya üye olan diğer devletler de, bu tu
tumdan şikâyetçidirler. 1969 da sona erecek olan
NATO Andlaşması içindeki karşılıklı vecibeleri
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ni ve yerlerini tekrar gözden geçirmek kararma
varmışlardır. Daha ziyade Amerikan çıkarları
için tek taraflı işliyen bu anlaşmadan ayrılma
ları kuvvetle muhtemeldir. Örneğin Fransa,
NATO içindeki termo - nükleer silâhların Ame
rikan emellerine uygun olarak kullanılacağına
inandığı için, bu davranışa karşı durmaktadır.
Norveç ve Danimarka birer NATO devleti oldakları halde topraklarında üs kurulmasına mü
saade etmemişlerdir. Bu devletlerin ülkelerinde
bir tek Amerikan askeri bile yoktur. İsveç ise,
bugüne kadar tarafsız kalmayı uygun görerek
uzun seneler savaş dışında durmuş ve dünyanın
en uygar devletleri arasında yer almayı bilmiş
tir. NATO'ya karşı itimatsızlık ifade eden bu
örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür.
NATO'ya üye diğer devletlerin nüfusları,
ekonomik ve askerî potansiyelleri göz önüne alı
nırsa, Türkiye gibi geri kalmış bir ülkenin işti
rak payının ne kadar büyük ve ne kadar gayriâdil olduğu kolayca anlaşılır. Üstelik bu organi
zasyonun ne zaman kendisinden yana, ne zaman
kendisinin karşısında yer alabileceğini hiçbir za
man kestirecek bir bilgiye ve yetkiye sahip bu
lunmamaktadır.
Son Kıbrıs olayları, Johnson'un mektubu ve
birer NATO üyesi olmalarına rağmen, İngiltere
ve Amerika'nın, enosisin yanında yer almış gö
rünmeleri bunun en büyük delilleridir. Artık,
NATO ittifakının İngiltere ve Amerika gibi dev
letlerle olan aşırı dostluklarımızın millî çıkar
larımızla asla bağdaşamadıkları kesin olarak or
taya çıkmaya başlamıştır. Kıbrıs olayları bir ke
re daha göstermiştir ki, Birleşmiş Milletler ve
NATO birer denge unsuru olamamaktadırlar.
Anlaşmazlıkları çözebilecek bir organizasyon karekterini taşımaktan ziyade, gerektiği zaman çı
karcı devletlerin yararına işliyebilecek bir görü
nüş arz etmektedirler. Dizginleri Amerika'nın
elinde bulunan böyle bir askerî güç, bağımsızlık
savaşları veren, barışsever dünya milletleri için
büyük bir tehlike olabilir.
O halde Türkiye, Birleşmiş Milletler içindeki
durumunu, NATO ve Amerika ile olan ilişkile
rini tekrar gözden geçirmek ve en son dünya
olaylarını da gerçekçi bir görüşle inceliyerek dış
politikasına ve Millî Savunma politikasına yep
yeni bir yön vermek zorunluğunda bulunmakta
dır.
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Buraya kadar olan açıklamalarımızı özetler
sek, Türkiye'nin dış politikası, Amerika'nın dış
politikasına göre ayarlanmıştır. Bu sebeple millî
savunma politikamız, Amerika'nın millî savun
ma politikasına uydurulmuştur. Silâhlı Kuvvet
lerimizin stratejisi de, NATO stratejisi kanaliyle
gene Amerikan stratejik savaş güçlerine bağlan
mış görünmektedir.
Sayın milletvekilleri;
Şimdi, neoemperyalist savaş stratejisi içinde
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin durumuna deyineceğk.
Bilindiği gibi, neoemperyalizm, ekonomik,
politik ve askerî yardımlar yoliyle, özellikle geri
kalmış, ya da az gelişmiş ülkeleri bağımlı duru
ma sokmak, kontrol mekanizmalarını ele geçir
mek ve bu ülkelerin stratejik değerdeki ekono
mik kaynaklarına ve savaş güçlerine egemen ol
mak amaciyle uygulanan bir sömürme metodu
dur.
Bu sinsi ve anlaşılması güç, o derece çapra
şık oyunun içine düşen devletlerin ekonomik
güçleri felce uğramakta, savaş inisiyatifleri yok
olmaktadır.
Bu devletlerden evvelâ İngiltere, Atatürk'ün
Ölümünden sonra aynı yolla Türkiye ve diğer ge
ri kalmış ülkelere sızmayı başarmıştır. Gittikçe
büyüyen bir Amerika karşısında İngiltere'nin
ekonomik gücü yetersiz duruma düşünce, 1950
yıllarına doğru meydanı Amerika'ya terk et
miştir. 1950 den sonra Amerika süratle Türki
ye'yi kontrolü altına almaya başlamıştır. NATO
Taktı ve çeşitli ikili anlaşmalar bu devrelere raslam aktadır.
2 ay evvel Türkiye İşçi Partisi tarafından bir
sözlü soru halinde Yüce Meclise sunulmuş bulu
nan bu ikili anlaşmalar, A. P. iktidarı tarafın
dan sebepsiz olarak 1,5 ay daha ertelenmiş bu
lunmaktadır. Sayın Başbakan evvelâ 2 li anlaş
maları inkâr yoluna sapmış, sonra Türkiye İşçi
Partisini yalancılıkla itham etmiştir. Oysa, millî
çıkarlarımız ve egemenliğimizle asla bağdaşmıyan NATO dışı ikili anlaşmalar vardır. Bunların
belgeleri gün geçtikçe ortaya çıkmaktadır. Bu
sebeple, gerçekler ortaya konmalı ve millî çıkar
larımıza en uygun çözüm yolları araştırılmalıdır.
Sayın milletvekilleri,
Halen Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki,
Amerika'nın ve NATO'nun müsaadesi olmadan
Silâhlı Kuvvetlerini istediği gibi kullanmak, ya
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da bir 3 ncü dünya savaşının dışında kalmak
inisiyatifini gittikçe yitirmektedir.
Silâhlı Kuvvetlerimiz, NATO ve Amerika
askerî stratejisinin öngördüğü şekilde
dona
tılmış ve eğitilmiştir. Oysa, Amerikan Silâhlı
Kuvvetleri, kendi milletlerinin var oluşları için
gerekli gördükleri politikayı devam ettirebil
mek amaciyle, emperyalist savaşlar stratejisi
ne göre yetiştirilmiş ve örgütlenmişlerdir.
Yani Amerika, sömüreceği denizaşırı ülke
lerdeki emperyalist hareketlere ve kıtalararası
savaşlara uygun düşecek bir as'kerî strateji
gütmektedir. Savaş orduları da böyle bir stra
tejiye göre hazırlanmış bulunmaktadır. Ame
rika, kendi çıkarlarına uygun düşen askerî
stratejisini yürütebilmek için, gerek
NATO
ve gerek çeşitli ikili anlaşmalar yolu ile dün
yanın her tarafından çepe çevre bir stratejik
üsler manzumesi vücuda getirmiş bulunmakta
dır. Esefle söyliyelim ki, Türkiye toprakları
da geleceğin savaşları için, bu üslerden birini
teşkil, edecektir. Türk Silâhlı Kuvvetleri de,
bütün, dünya üzerine yayılmış ve Amerikan
stratejik savaş kuvvetlerinin ufak bir parçası
haline sokulmak istenmektedir. Bu durumu ile
Türkiye, gerektiği zaman feda edilebilecek bil
ileri karakol manzarası arz etmektedir.
Sayın Milletvekilleri;
Türk ordusu kadar çoğunluğu ile NATO'ya
bağlanmış başka bir devlet ordusu gösterile
mez. Ama hiçbir zaman NATO standartlarına
ulaşmamız da mümkün olamamıştır. Türk Si
lâhlı Kuvvetleri, kuruluş, organizasyon ve do
natım bakımlarından NATO'ya, dolayısiyle
Amerikan askerî stratejisine sıkı sıkıya bağlan
mak istenmektedir*.
Bu sebeple, Türk toprakları üzerinde bulu
nan Amerikan savaş üslerinin kontrol a ve sevk
ve idaresi de Amerikalılara terk edilmiştir.
Bundan böyle Türk toprakları, termo - nükleer
savaşlar için en hassas bir hedef durumuna so
kulmuş bulunmaktadır. Aynı topraklar için
de yaşıyan halk yığınları, havadan gelecek
kor'kımç. tehlikeleri bilmeden, görmeden her an
vukuu muhtemel savaşlara doğru sürüklen
mektedirler. Hiç haberimiz olmadan, milletçe
bir gün kendimizi 3 ncü dünya savaşının için
de bulmamız daima mümkündür. Çünkü, ça
ğımızın savaşları 3 boyutludur. Savaş alanla-
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rının genişlik ve derinliklerinden başka, bir de
alabildiğine uzanan ve fezaya çıkan yükseklik
leri vardır. Bu mesafeler artık gezegenlere
ulaşma'k üzeredir. Ne gelirse, bu yükseklikten
gelecektir. Havadan inecek tehlikeler, tkinci
Dünya Savaşındaki Hiroşima ve Nagazaki ör
neklerinden kat kat üstün olacaktır.
Sayın milletvekilleri,
Günümüzün savaşları, termo - nükleer si
lâh üslerinin havadan baskınla yok edilmeleri
esasına göre yürütülecektir. Türkiye toprak
ları üzerinde bulunan üsler, Sovyet Rusya'ya
en hassas yeri olan Güney bölgesinden tehdidetmektedir. Bu sebeple, topraklarımızdaki
Amerikan üsleriyle birlikte bütün Silâhlı Kuv
vetlerimiz, ilk ağızda yok edilmeleri gereken
savaş hedefleri olacaklardır.
Aşırı Amerikan yardımları ve bağlılıkları
na karşılık olarak, tüm Türkiye'yi imha et
tirmeyi göze almış bir davranış içinde bulunamayız.
Sayın milletvekilleri, bu açıklamamızdan
sonra, Türkiye'nin savunma politikası ve Si
lâhlı Kuvvetler stratejisi ne olmalıdır konusu
na geçiyoruz.
Türkiye, Amerika gibi dış pazarları sömürerek kalkınabilecek bir güce sahip değildir.
Tersine, kendi ekonomik kaynaklarını değer
lendirip geliştirerek, yani kendi yağı ile kav
rulmak suretiyle kalkınmak zorunda olan bir
ülkedir. Kalkınma seferberliğimiz Türk top
rakları içinde olacaktır. Bu bakımdan Türk
Silâhlı Kuvvetleri, Amerika'nın neoemperyalist askerî savaş stratejisi dışında, kendi yurt
hudutları içinde, toprak bütünlüğümüzü sal
dırgan kuvvetlere karşı koruyacak ve kalkın
ma çabalarımızı destekliyebilecek bir biçimde
örgütlenmelidir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
millî stratejisi, anavatanı savunma stratejisi
olmalıdır. Silâhlı Kuvvetlerimiz bu stratejiye
göre reorganizasyona tabi tutulup yeniden ye
tiştirilmelidir. Artık bir millî konsept ve millî
stratejinin esasları tesbit edilmelidir.
Bu gerçekler karşısında, kendi ekonomik
kaynaklariyle beslenen, kendi harb sanayii ile
donatılan ve kendi personelini kendi yetişti
ren bağımsız bir millî orduya şiddetle ihtiyaç
vardır. Bu ordu, yüzde yüz halka dayanan,
savaş gücünü halktan alan ve gerektiği zaman
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halkla omuz omuza savaşabilen bir ordu olma
lıdır. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan müda
haleler.)
Türkiye, bugünkü kısır ekonomik kaynak
ları ile modern 'bir ordu kuracak güce sahip de
ğildir. Elbette dış kaynaklardan yararlan
mak zorundadır. Ama bu yardımlar, bugün
kü gibi, «Ne verilirse makbulümüzdür» şek
linde tek taraflı ve bağımlı bir alış verişe dayanmamalıdır.
Sayın milletvekilleri;
Artık Atatürk'çü dış politika ve Kuvayi Mil
lîye ruhu ile beslenme ve millî savunma politi
kasına dönme zamanı gelmiş ve geçmiştir bile.
Bu amaçla, Atatürk'ün, «yurtta sulh, ci
handa sulh» ilkesine sadık kalarak, rejimleri,
dinleri, milliyetleri,
ırkları ve renkleri ne
olursa olsun bütün dünya devletleri ile hüma-,
nist bir anlayış içinde yeniden dostluklar kur
mak için, bütün çareleri araştırmalıyız. Tür-,
kiye, Birleşmiş Milletler içinde eşit hak ve hür
riyetlere saygılı bir Devlet olaralc millî çıkarla-.
rı ile asla bağdaşmıyacak şekilde bağlı bu-,
lunduğu saldırgan paktlar varsa onlardan çık
malıdır. Tıpkı Atatürk'ün
zamanındaki gi
bi, bağımsızlık tarafsızlık politikasına dönme
yollarını araştırmalıdır. Böyle bir politikanın
koruyucusu elbette bağımsız bir millî ordu ola-çaktır. Bu ordunun millî savunma stratejisi,
biraz evvel işaret edildiği gibi, bağımsız vatan
topraklarını korumak ve saldırı nereden ge
lirse gelsin karış karış bütün vatan sathında
'kurtuluş savaşları vermek olacaktır. Bu sa
vaşlar, çevik ve vurucu kuvvetleri, komando
ve paraşütçü birliklerle pekleştirerek halkı
mızla birlikte yürütülecektir.
Türkiye İşçi Partisi, Amerika Birleşik Dev
letlerinin emperyalist emellerine karşı olduğu
nu açıklarken, Sovyetler Birliğinin akla gele
bilen bütün emperyalist davranışlarına da ay
nı hassasiyetle karşı olduğunu bir kez dalha teyideder._
Türkiye îşçi Partisi, Neoemperyalizmin be
şeri adaletsizliğine karşı olduğunu açıklarken,
komünizmin tiranizmine ve her türlü davranı
şına karşı olduğunu da tekrar teyideder. Her
iki yolun da bu memlekete hayır getirmiyeceğine içtenlikle ve samimiyetle inanır ve bu ko
nuda kendisine isnadedilmiş olan bu gibi dav
ranışları da nefretle bir kere daha reddeder.
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Türkiye îşçi Partisi, gerek S. Rusya ve gerek
Amerika'ya ajşırı bağlıhkarı tasvibetmemektedir ama, her iki Devlete karşı da düşmanlık
hisleri beslenmesini! dış politika anlayışı açı
sından uygun bulmamaktadır.
Sayın Milletvekilleri, gerek tarihî olayla
rın durmadan akışından ve gerek içinde bulundağumuz büyük dünya olaylarından elde et
tiğimiz tecrübe ve görgülere göre, Türk'e Türkten başka dost olamıyacağma kesinlikle inan
maktayız. (Bravo sesleri, sağdan alkışlar.) Bu
hebeple bağımsız bir millî ordu üzerinde israil a
duruyoruz. Gerektiği zaman yedisinden yet
mişine kadar, kadını ile, erkeği ile, yaşlısı ile
ve genci ile yek vücut olabilecek bir millî or
du kurulabilmelidir. Tıpkı Kurtuluş Sava
şındaki Kuvayı Milliye Ordusu gibi, adımları
gök gürültüsü türkülerinde özgürlük ve bay
rağında Atatürk olan bir ordu mutlaka kurul
malıdır.
Türkiye îşçi Partisi kurtuluş
savaşlarındaki en büyük gücün daima halktan geldiğine
inanmaktadır. Çünkü halkın gücü, Hakkın
gücü demektir ve bu en büyük güçtür. Unut
mamak gerekir ki, en modern ve en teknik
harb silâh ve araçlarını yapanlar, fezada dola
nanlar, bu güçlerini kendi halklarının güçle
rinden almaktadırlar.
Sayın Milletvekilleri; Atatürk, gücünü halk
tan alan bir millî ordu ile yedi düveli dize ge
tirmesini bilmiştir. Bugünkü özgürlük ve ba
ğımsızlığımız, böyle bir kurtuluş savaşından
geçmiş, halkımızın tükenmez gücüne bağlı ola
caktır. Halkın gücü hiçbir zaman mağlûbedilmemiş ve edilmiyecektir.
Son söz olarak Büyük Ata'nm izinden ayrıl
mamamızı bir kere daha hatırlatarak Şanlı
Türk Ordusunu selâmlar ve saygılarımızı su
narız (T. t. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Petrol
Dairesi Başkanlığının 19G6 yılı Bütçe kanunu
tasarısı için sabahki oturumda yapılan açık
oylama sonucunda gerekli çoğunluk elde edi
lememiştir. Bu kanun tasarısı üzerinde açık
oylama şimdi tekrarlanacaktır ve kutular sı
ralar arasında dolaştırılacaktır.
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın İsmail Sarıgöz'ündür, Buyurun Sayın
İsmail Sarıgöz.
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ADALET
PARTİSİ
GRUPU
ADINA
İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlı
ğının ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin güzide tem
silcileri, Adalet Partisi Grupu adına Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve
temennilerimizi arza çalışacağım.
C. II. P. Grupu adına konuşan sayın arka
daşımız Mustafa Ok, değişen Orta - Doğuda
Türkiye'nin durumunun yeni baştan tetkik
edilmesi gerektiğini beyanla nükleer silâhların
çıkacak bir harbte kullanılma ihtimallerimi tah
lil ettiler. Ve Türkiye'nin nükleer silâhların
kullanılacağı ilk anda nükleer silâhlara hedef
teşkil etmesi bakımından durumun yeni baştan
gözden geçirilmesinin uygun olacağını söyle
diler. Bugün dünyanın nükleer silâhların iktivsabettiği kullanma imkânları karşısında nükleer
silâhların Türkiye gibi ve NATO'ya dahil diğer
doğrudan doğruya taarruza hedef olabilecek
memleketler gibi mefruz düşmanın yakınında
bulunan üslerden değil, daha emniyetli uzak mesafelcrlcn kullanılacağını, çok pahalı ve kud
reti pek büyük olan bu silâhların böyle yakın
üslerden değil sabit üslerden değil, mütehar
rik üsler durumuna gelmiş bulunan denizaltı
sahalarından ve uçak gemilerinden kullanıla
bileceğini, bu itibarla Türkiye'de nükleer silâh
ların kullanılmasına yarıyacak tesislerin bulun
madığına kaanilcr. Silâhlı Kuvvetlerin kuv
vetli ekonomik desteğe sahibolması gerektiğini
ifade ettiler. Kendileriyle aynı düşüncedeyiz.
Yalnız ifadelerinde kuvvetli destek sahibi olmıyan Silâhlı Kuvvetlerin üzerlerine düşen va
zifeyi lâyıkı ile yapamıyacağıııı ifade ettiler.
Biz Silâhlı Kuvvetlcrknizin kâfi desteğe sahi.bolm asalar dahi üzerlerine alacakları her va
tan görevini Çanakkale'de, Dumlupmar'da ve
Sakarya'daki aşık ve ışcvkle yapacağına inanı
yoruz (A. P. sıralarından, alkışlar) («C. H. P.
sıralarından, öyle söylenmedi» sesleri)
Y. T. P. Grupu adına konuşan sayın arka
daşımız Rccai Iskendcroğlu,
konuşmalarında
bir hususa temas ettiler, Silâhlı Kuvvetler Ko
mutanlığının tarafsız Cumhurbaşkanlığına bağ
lanmasının daha doğru olacağını ifade ettiler.
Bu husus Anayasamızın 110 ncu maddesinde sa
rihtir, tesbit edilmiştir. Mamafih bir görüş
tür, kaabili münakaşadır, C. K. M. P, si adı-
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na konuşan sayın arkadaşım Rifat Baykal,
Silâhlı Kuvvetlerimizdeki silâhların demodeliği
üzerinde durdular. Kore'ye asker gönderme
nin bir taviz olduğunu ifade ettiler. Bunlar
yıllardan beri çok konuşulmuş mevzulardır. An
cak ben bu hususa iştirak etmiyorum. Türki
ye'nin NATO'ya girebilmesinin asli sebebi Kah
raman Silâhlı Kuvvetlerimizin Kore'de dene
nen ve takdir edilen gücünün olduğuna ina
nıyorum.
Kuvvetlerin NATO emrinde oluşunun millî
maksatlar için kullanılanııyacağım ifade et
tiler. Biz bu görüşte dcğjliz. Nitekim 9 Ağus
tos 1964 te Kıbrıs'a yapılan sınırlı hava hare
kâtı pekâlâ mümkün olmuştur ve bundan son
ra da mümkün olacağına inanıyoruz.
T. t. P. adma konuşan arkadaşımız Sayın
Muzaffer Karan, Millî Savunma politikasının
millî bir dâva oluşu dolayısiyle partilerüstü ol
ması gerektiğini ve tenkidlerinin hiçbir partiyi
ilzam edemıyeceğlni ifade ettikten sonra, taraf
sız kalmadıkça Türkiye'nin birinci derecede
bir hedef olmaktan hiçbir suretle kurtulamıyacağını ifade ettiler. Acaba Türkiye bitaraf ka
lırsa kendisinin bu harb tesirinden kurtulabi
leceğine inanıyorlar mı? Bugün İkinci Dünya
Harbi biteli 21 yit olmasına rağmen Sovyet
Rusya'nın ve Komünist Çin'in, memleketlerinin
ikinci Dünya Harb-. içinde büyük bir kısmının
tahribedilmiş olmasına rağmen artan silâhlan
ma gayretlerinin yanında dünyanın en büyük
askerî potansiyeline sahiboldukiarı nazarı iti
bara alınırsa, Türkiye'nin, Rusya'nın artan bu
harb potansiyeli karşısında bitaraf bir politika
takibetmesinin ne demek olduğunu anlamak
güçtür. Türkiye'nin NATO içinde bulunuşunun
doğru olmadığına, bu itibarla bir bitaraf poli
tika takibotmesine temas ettiler. Biz, Türkiye'
nin NATO içinde bulunması zaruretine biraz
sonra işaret edeceğiz. NATO'nun tasfiyesine
değil, eğer kusurları, noksanları varsa telâfi
edilmesine, fakat mutlak daha da takviye edil
mesi zaruretine inanıyoruz. Atatürk'ün dış si
yasetini kendilerine göre kıymetlendirdiler ve
•daima bitaraf bir politika güttüğünü söyledi
ler. Bunu sadece Balkan Paktının bu görüşle
rini nakzeder bir husus olduğunu söylemekle
yetineceğim. Paktl.ır içinde bulunmanın bağım
sız bir politika gütmemize mâni olduğu görü
şüne sureti katiyede katılmıyoruz.
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Yine arkadaşımız neoemperyalist bloklar ve
paktlar diye Batı blokundan bahsettiler. Hal
buki Doğu blokundan hiç bahsetmediler. Bu
gün kızıl emperyalizmin pençesi altında kıv
ranan Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Çe
koslovakya, Doğu - Almanya ve Kuzey - Viet
nam'dan hiç bahsetmediler. İttifaklar içerisin
de kalmanın Türk Ordusu ve idaresi ile ba
ğımsız olmadığını da belirttiler. Biz bu görüşe
katılmıyoruz. Türk Ordusu daima bağımsız ol
muştur, Türk Milleti daima bağımsız olmuştur
ve Türk Ordusu bağımsız Türk hükümetlerinin
emri altında bulunmuştur. Bağımsız vatan top
rakları tâbirini kullandılar. Biz bundan ne de
mek istediklerini anlamakta müşkülât çekiyo
ruz. Eğer düşündükleri bir husus varsa bunu
daha sarahatle ifade etmeleri gerekirdi. Eğer
Türkiye'nin bağımsız. olmadığım iddia ediyor
larsa bu, onların m arazi bir görüşü olmaktan
ileriye geçemez. (A. P. sıralarından alkışlar.)
Nooemperyalizrr.m adaletsizliğine temas et
tiler. Emperyalizm olduktan sonra neosunun
da, kızılının da adaleti olacağına biz inanma
maktayız. Esasen i;coemperyalizm diye bahset
tikleri bloklar, NATO, CENTO, SEATO, hepsi
nin birer tedafüi blok olduğunu, hiçbirinin
emperyalist bir maksat ve düşünceleri olmadı
ğını kendileri de bilirler.
Bağımsız, millî bir orduya sahibolunmalı,
dediler. Biz ordumuzun bağımsız ve millîlik
karakterine inanıyoruz ve tarihî tekâmülü bo
yunca bu böyle cereyan etmiştir, böyle kal
mıştır. (A. P. sıralarından alkışlar.)
Şimdi mâruzâtıma geçiyorum.
Muhterem arkadaşlar; İkinci Dünya Harbi
nin sona erişini nıütaakıp insanlık uzun ve
müstakar bir sulh nizamına kavuşacağını bek
lerken, müşterek düşmana karşı savaşmış har
bin galipleri arasındaki ideolojik farklılık, ye
ni gruplaşmalara sebebolmuş ve bu gruplaşma
ların doğurduğu soğuk harb, komünist blokunun zaman zaman mevziî sıcak harb deneme
lerine başvurmak suretiyle; bazan insanlığı
üçüncü dünya harbine sürükliyecek vahamette
inkişaf etmiş ve tngüne kadar tarafların de
vamlı harb hazırlık lariyle geçmiştir. İdeolojik
gruplaşmaların taraflarından biri olan ve tek
elden sevk ve idare edilen Sovyet blokuna
karşı başta Amerika ve Kanada olmak üzere,
on Batı - Avrupa devletine bilâhara Türkiye,
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Yunanistan ve Batı - Almanya'nın da katılmasiyle muhtemel Rus yayılmasını önlemek maksadiyle tedafüi 'mahiyette olmak üzere NATO
kurulmuş oldu. Burada kısaca blokları tetkik
etmeyi faydalı mütalâa etmekteyim.
Sovyet bloku: Asya ve Avrupa'nın merkezi
durumunu kaplıyaiı Sovyet Rusya'nın, uzakta
bulunan Çin kıyıları ve 'bütün sene işletmeye
açık yegâne liman >olan Murmansk istisna edi
lirse Sovyet blokunun açık denizlerle hiçbir
tornası yoktur. Asya ve Avrupa'nın fizikî ben
liği takviye edilmiştir. Baltık Denizi ve Kara
deniz birer iç deniz olup, bir yandan iskandi
nav memleketleri, diğer taraftan Türkiye'nin
kontrol ettiği Boğazlara tabidirler. Büyük ara
zisi bugünün motorlu birliklerine rağmen sa
vunma özelliklerini elan muhafaza etmektedir.
Bununla beraber, uzun sınırları boyunca her
yönden yapılacak taarruzlara karşı imkânları
nın yeterli olmayışı sebebiyle geniş arazilerin
savunulması aynı derecede imkânsızlık arz eder.
işte burada rakibin çevresel üsleri ele geçir
mesinin ehemmiyeti kendiliğinden ortaya çı
kar. Bu özelliklerin Sovyetler için bâzı önem
li neticeleri vardır.
1. Kontrollü bir ekonomi için lüzumlu
'kaynakları memlekette bulma zarureti.
2. Ancak iç irtibatlardan istifadenin müm
kün olması.
3. Yabancı memleketlerle olan çok uzun
sınırların kontrol ve muhafaza lüzumu ve
4. Doğrudan doğruya dünyaya yayılma
zorluğu.
işte bıı hakikatiar Rusya'yı prensipleri
kendisi tarafından v az'edilmiş eski Rus politi
kasına dönmeye sevk etmiştir. Esasen bu po
litika komünist doktrin ve onun yayılma usul
leriyle gayet iyi bağdaşmaktadır. Zaman zaman
bu hususlar Rusya'yı bidayette bâzı bölgelerde
tampon devletler yaratmaya, muvaffak olama
dıkları takdirde tarafsızlıklarını temine zorla
mıştır. Diğer taraftan Boğazların ve Türkiye'
nin ister politik bakımdan, isterse askerî yön
den elde edilmesiyle Akdenize inmek ve bu
nu mütaakıp dünyanın stratejik birer mafsal
bölgesi olan Rusya'ya dünya hâkimiyetini tesi
se yardım edecek sıçrama bölgelerini birer bi
rer ele geçirmek ve hür dünya memleketleri
nin Avrupa ve Asya ile irtibatlarını kesmek
gayesini taşır.
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Askerî gücü daima karasal bir karakter ta
şıyan Rusya'nın ananevi stratejisi kütle halin
de kullanılan kuvvetlere ve sahibolduğu geniş
arazinin işgal eden kuvvetler üzerindeki tah
ripkâr özelliğine dayanır. Bununla beraber bu
gün için en önemli düşman olan Amerika'yı de
nizlerin ötesinde ve kendi memleketinde vurma
zarureti ve oraya modern vasıtalarla varabilme
imkânı Rusya'yı arzu ettiği anda kıtasal çev
resinden çıkmasını mümkün kılan bir donanma
ve ağır bombardıman kara kuvvetleri kurma
ya mecbur etmiştir.
Karşı bloklar :
Muhterem arkadaşlar, komünizme karşı ko
yan memleketler, en çok tehdide mâruz ka
lan meıml ek etler olup, birbiriyle paktlarla sı
kıca bağlanmışlardır. En önemlileri NATO,
CENTO ve SEATO'dur. Bunda sadece NATO'yu kısaca tetkik etmeye çalışacağım. NATO'nun hususiyeti bugün için ayrı olarak mütalâa
edilmesi mümkün olmryan, mânevi, ekonomik
ve askerî sahalarda sıkı bir anlaşma gayesi güt
mesi ve barışta ve savaşta politik, ekonomik ve
askerî yönlerden bilfiil devamlı olarak işler
vaziyette olmasıdır.
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nm
bir kısmını teşkil ettiği hür dünya ve Batı blokuna hâkim Amerikan kıtası, Atlantik, Pasi
fik boyunca Doğu, Batı ve Kuzeyden olmak
üzere her üç yönden de komünist blokunun,
hususiyle Rusya'nın karşısındadır. Kuzeyde
ve Güneyde iki büyük kara parçasının arasın
da, Orta - Amerika, küçük devletlerin bol ol
duğu, dünyanın çok hassas ve istikrarsız jeo
politik mafsal bölgelerden birisidir. Geniş pet
rol yataklarının ba bölgeye ayrı bir özellik
verdiği düşünülürse, barış zamanlarından beri
takip stratejinin normal hedeflerinden birini
teşkil edeceği tabrdir. Burada Küba'nın ve
son zamanlarda sola meyleden Lâtin Amerika
devletlerinin durumunun kesbettiği ehemmiye
te sadece işaret etmekle iktifa edeceğim.
Atlantik bölgesinde, dolayısiyle NATO'da,
Batı - Avrupa birinci derecede göze çarpan ve
özel 'dikkat istiyen başlıca kısmı teşkil eder.
Avrupa'nın Doğudan Batıya büyük istilâ ha
reketlerinin yönü ve her iki 'doğrultuda da mo
dern harbi erin geniş taarruzlarının istikameti
olduğu tabii bir gerçektir. Kuzey - Güney, Ku-
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zey - Batı, Güney - Doğu yönlerinde birbirine
paralel beş fersah boyunca gittikçe daralan
Avrupa'nın etrafındaki adalar ve yarımadalar
zinciri, çeşitli unsurlarının durumu kadar, fizi
kî ve ekonomik yapılan dolay isiyle de dikkate
değer stratejik imkânlar sağlarlar. Bu zincir
ler Kuzeyde ve Güneyde dikkate değer simetrik
durumlar arz ederler. İki iç deniz olan Baltık
ve Karadeniz, iki boğazlar sistemiyle biten çe
tin dağlık kütlelerden müteşekkil İskandinav
yarımadası ve Anadolu tarafından kapatılmış
tır. Bu taraftan Çanakkale ve İstanbul boğaz
ları, diğer taraftan Danimarka adaları etrafın
daki Sund ve BeJd boğazları gemi trafiğini
kontrol eder ve gerekirse mâni olabilecekleri
gibi; Baltık ve Karadenizde, Sovyet kıyıları
boyunca deniz engelleri meydana getirmeyi
mümkün kılarlar. Boğazların kaybı, sadece
Sovyet donanmasının serbestçe Okyanuslara
açılmasını değil, aynı zamanda Batıya karşı ya
pılacak kara taar?'uzlarmı zorlaştıran engelle
ri de ortadan kaldırmasını temin edecektir.
Başka bir kademo olarak bölgede; ikinci bir
boğazlar serisini kontrol eden ve başlı başına
birer kale olarak birbirine benzer roller ifa
eden İngiltere ve Kuzeybatı
Afrika
gelir.
Bunlar son dünya harbinde müessiriyetini is
pat etmiş hava platformları, toplama merkez
leri ve mühim lojistik noktalarıdır.
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ranti verdiği bir memleketin bağımsızlığını ko
rumak, aynı zamanda önemli stratejik bir böl
geyi komünistlere kaptırmamak maksadiyle
Güney - Vietnam'a fiilen yardım etmesinden
doğmuştur. Bu sadece Vietnam'ın /genel strate
jideki yerimin Pentogon'un sakinlerince iyice
takdir edilmesinin bir neticesidir. Bu hususu
daha açık bir şekilde ifade etmek maksadiyle,
Eisewhower'in Churchil'e yardığı mektuptan
bir pasajı ve Dışişleri Bakanı Dean Rusk'm
3 Ağustos 1965 te Temsilciler Meclisi Dışişleri
Komisyonunda yaptığı konuşmasından bir kıs
mı arz etmekle yetineceğim.
Eisenlhower'in Ohurehil'e yazdığı mektubun
bir yerinde şöyle diyor: «Eğer başarısızlığa
uğrarlar ve Hindicini komünistlerin ellerine
geçerse bütün Asya ve Pasifikteki kuvvet oran
larında bunun neticesi meydana gelecek deği
şikliğin sizin ve bizim stratejik pozisyonlarımız
üzerindeki etkisi pek kötü olabilir ki, eminim
bunu ne siz, ne de ben kabul edebilirim. Bu bi
zi Güneydoğu - Asya'daki durum için ciddî ve
uzağı görür kararlara varmamız gerektiği ge
reğiyle karşı karşıya bırakır.»
Dean Rusk'm konuşmasından bir pasaj:
«Bu konuda açık konuşalım, adalariyle birlikte
Güneydoğu - Asya'nın zengin doğal kaynakları
ve 200 milyon nüfusu vardır. Coğrafi bakım
dan Pasifik - Hint okyanusları arasındaki ge
çide hâkim olması bir yandan Hindistan'a, di
ğer yandan d a Avustralya'da, Yeni Zelanda'da
hududu olduğundan stratejik önemi vardır.
Güneydoğu - Asya'nın komünistlere terk edil
mesi, hür dünyanın menfaatçe de aleyhine kuv
vetler dengesinde ciddî bir değişiklik olur ve
Güney - Vietnam'ın kaybı Asya'nın diğer ül
kelerinin savunmasını çok daha güç ve daha
masraflı bir duruma sokacaktır. İşte SEATO
Konseyi Güney - Vietnam'a karşı girişilen sal
dırımın başarısızlığa uğratılmasmı Güneydoğu Asya ülkelerinin güvenliği için temel olduğu
nu» bu sebeple belirtmiştir.

Muhterem arkadaşlar, Atlantik Paktında
olduğu gibi CENTO ve SEATO paktları da,
muhtemel komünist tecavüzünü önlemek için
kurulmuş paktlar olup, komünist âlemi çevre
leyen bir zincir meydana getirirler. Zincir bir
liği kuvvetini teşkil eder. Bir uçtaki zaıf bü
tün 'zinciri ilgilendirir. Bu itibarla Sovyet blokunu çevreleyen yarımadalar zincirine dâhil
bulunur, Hindicini yarımadası üzerinde cere
yan eden Vietnam olaylarına gerek dış mem
leketlerde ve gerekse memleketimizde bâzı çev
relerin fazlaca ehemmiyet atfetmesi üzerine kı
saca temas edeceğim. Vietnam savaşı; Kuzey
ve Güney olarak 1954 Cenevre Andlaşması ile
Muhterem arkadaşlar; biraz da, son zaman
Vietnam'ım ikiye ayrılmasından sonra Komü
larda bizim de aralarına katılmamız bâzı çev
nist Çin ve Rusya'nın yardım ettiği komünist
relerce uygun hattâ zaruri mütalâa edilen ve
Kuzeylilerin, hür ve bağımsız Güney - Viet
son harbi mütaakıp dünya çapındaki olaylar
nam'ı işgal etmek istemeleri üzerine; Güney dan birisi olarak kabul edilen, eski müstemle
Vietnam Hükümetinin hür dünya memleket
kelerden ve Avrupa devletlerinin vesayeti allerinden yardım istemesi ve A. B. D. nin ga- || tında bulunan memleketlerden teşekkül etmiş
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ve Batı ile komünist bloku arasındaki tarafsız
blok, üçüncü dünya veya dünya hakemi ismi
verilen memleketlerden bahsedeceğim.
Tarafsız bir tavır takman ve az gelişmiş
fakir memleketler vasfını taşıyan bu memle
ketlerin, genel irtibat yollarının düğüm nokta
larında olmaları; yeraltı ve yer üstü geniş kay
naklara sahip bulunmaları ve bâzılarının nüfus
çokluğu gibi bâzı avantajları da mevcuttur.
Kuzeyde isveç isıtisna edilirse, tarafsız memle
ketler Sovyet blokunun Güneyini; Afrika'nın
önemli kısmını ve ortada hassas ve istikrarsız
bir mafsal olan ve geniş petrol yataklarına sa
hip bulunan Orta - Doğu'yu içine alan geniş
bir kuşak işgal ederler. Bu mafsal bölgesi
Sovyet stratejisinin göz diktiği Irak, Suriye,
Mısır, Kuzey - Afrika, Sudan, Gine ve Küba
yoludur.
Şimdilik her hangi bir bloka bağlanmaya
taraftar görünmiyen tarafsız memleketlerin,
bu durumlarını muhafaza edeceklerini kesin
olarak kabul etmek mümkün değildir. Muay
yen bir zaman sürecek geniş bir ihtilâf, bu
memleketlerin kesin olarak taraf tutmamaları
na müsaade etmiyecektir. Bu durumda iltihak
edecekleri tarafı seçmekte dünyanın jeopolitik
ve stratejik çerçevesi içindeki yerlerinin tesiri
büyük olacaıktır. Dünyanın genel durumunu
böylece arz ettikten sonra, memleketimizin du
rumuna da kısaca göz gezdireceğim.
Acaba Türkiye'nin savunma meseleleri ne
lerdir? Başka bir ifade ile, Türkiye için mü
him savunma endişelerine sebebiyet verecek
tehlikeli durumlar var mıdır ve dünyanın bu
günkü durumu muvacehesinde Türkiye'nin,
(bâzı çevrelerin iddia ettikleri gibi) bitaraf bir
politika takibederek, bugün dâhil bulunduğu
paktlardan ayrılması ve Kuzey komşusu ile mü
nasebetlerini tanzim etmesi daha uygun olmaz
mı?
Şurası muhakkaktır ki, Atatürk'ün yurtta
sulh, cihanda sulh prensibini bonimsiyen Türk
Milleti, dâhil bulunduğu paktlardan kuvvet
alarak hiçbir komşusu için bir tehlike teşkil
etmemiş ve komşularının zararına bir politika
glitmemiştir. Esasen Rusya ile münasebetleri
nin bozulması için, Türkiye canibinden hiçbir
hareket vâki olmamıştır. Münasebetlerin bo
zulmasına daima Rusya' sebebiyet vermiştir.
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Bu hususu kısaca belirttikten sonra savunma
problemlerimize temas edeceğim.
Bugün Türkiye'nin Rusya dışında hiçbir
komşusundan ve hiçbir yönden bir endişesi
yoktur. Tarihî gelişmemiz tetkik edilirse en az
üç asırdan beri bu hakikatin daima aynı şekil
de tezahür ettiği ve her devirde Türk hükü
metlerinin, memleketin emniyetini Rusya'ya
karşı temin etmek kaygusu ile, karşı bloklara
girmekte büyük gayret sarf ettikleri görülür.
Son zamanlarda iç politika sahasında doktriner münakaşaların cereyanından biri, Rusya
ile aynı ideolojiye taraftar görünenlerin dışın
da, Türkiye'nin bitaraf bir politika takibetmesini istiyenlerin mevcudolmadığım tahmin ede
rim. Esasen az evvel arz ettiğim,, dünyanın jeo
politik durumu ve bu durumda Türkiye'nin oy
nadığı mühim rol muvacehesinde, bunun müm
kün olmıyacağı tabiîdir. Buna ideolojik farklı
lığın neticesi olan sosyal, kültürel, ekonomik
ve mânevi bağların tesirini de katarsak, Tür
kiye'nin bugün hür dünya memleketlerini teş
kil eden Batı blokunda, özellikle NATO'da bu
lunuşunun sebepleri kolayca anlaşılır.
Bâzı dış politika meselelerini istismar et
mek suretiyle Türkiye'nin NATO'dan ayrılaca
ğı, hattâ politikasında büyük değişikliklerin
vukubulacağı intihalarının uyandırılmak isten
medi, hattâ, kurulacak yeni dünya nizamında
yerini alacağından bahsedilmesi dahi bizatihi
Türkiye'nin savunma meselelerine zaıf geti
ren davranışlardır.
Kurulduğu günden beri, memleketin emni
yetini NATO'ya dâhil olmakta gören Türk hü
kümetleri, paktın âzası olmak için her zaman,
her türlü gayreti göstermişlerdir. Nihayet Ko
re'de dövüşen Türk askeri, büyük milletine ve
tarihine yaraşan kahramanlıklariyle müttefik
lerinin sonsuz itimat ve saygısına mazhar ol
muş ve Türkiye NATO camiasına, ona kuvvet
veren bir üye olarak katılmıştır. Bugün mo
dern silâhlarla mücehhez Türk Silâhlı Kuvvet
leri, üzerine alacağı her vatan görevini şeref
le başaracak durumda milletinin hizmetindedir.
NATO'ya girmekle Türkiye, son yüzyıllarda
hiçbir zaman temin edemediği bir siyasi garan
tiye sahibolmuş ve sosyal, kültürel ve ekono
mik kalkınmasını emniyet içinde tahakkuk et
tirmek imkânını bulmuştur. Tarihî sebeplere
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dayanan, kısaca sıcak denizlere inmek ve Bo
ğazlara hâkim_ olmakla hulâsa edebileceğimiz
Rus politikası karşısında, Türkiye'nin Batı blokunda bulunuşu, tarihî, siyasi, ideolojik ve jeo
politik sebeplere dayanmaktadır. Yoksa bu bâ
zılarının zannettikleri gibi bir tesadüf eseri
olmayıp, hiçbir şekilde, tashihi gereken lüzum
suz bir durum da değildir. Bu, Türkiye'nin in
san gücünün vasıfları anlaşıldıktan sonra tari
hî ve jeopolitik icapları kıymetlendiren politi
kasının dönüşü olmıyan bir icabıdır.
Komünist blokunun İkinci Dünya Harbinin
sona erişinden beri devam eden silâhlanma gay
retleri ve büyük halk kütlelerinin sefaleti pa
hasına kurulan ağır harb sanayii ve sahibolunan dünyanın en büyük askerî potansiyelini
muhafaza etmekteki gayretleri yanında nükleer
silâhları yasaklamak ve gerekse silâhsızlanma
problemini halletmekte Rusya'nın
çıkardığı
müşkülât karşısında; son zamanlarda, Türkiye
hakkındaki eski politikasından güya ayrılmış
görünerek, Tüi'kiye ile iyi münasebetler kur
mayı arzu eder görünen Rusya'nın bu davra
nışları muvacehesinde Türkiye'nin bitaraf bir
politika takibederek, tarafsız bloka iltihakını
arzulayanların, stratejinin icaplarını bilmemek
te olduklarını kabul edemiyeceğimize göre, tamamiyle maksatlı ve ard niyetli olduklarım ve
bu memleketin iyiliğini düşünmediklerini ka
bul etmek demektir.
Bugün çeşitli fikir ve ideolojilerden mülhem
olarak bâzı kimselerin bu fırsatta, Türkiye'nin
NATO ile olan münasebetlerini za'fa uğrat
mak veya bozmak suretiyle Türkiye'nin NATO'dan ayrılıp Sovyet Rusya'ya yanaşmasını arzu
ladıklarımı esefle müşahede etmekteyiz.
Bunlar son zamanlarda bizimle iyi münase
betler kurmayı arzulayan Rusya ile birlikte,
Türkiye'yi müttefiklerinden ayırmak hem At
lantik Paktını Doğu kanadında çökertmek ve
Türkiye'yi bitaraf hale getirmek veya siyaseten
Rusya'nın safına katmak istemektedirler.
Siyaseten Rusya'nın yanında yer alan veya
bitaraf hale getirilen bir Türkiye'nin, karşıla
şacağı akıbeti izaha lüzum görmüyorum.
Bu itibarla son zamanlarda başlıyan Türk Rus münasebetleri ve bir kısım basında kesa
fet peyda eden sol propagandalara temas et
meden geçemiyeceğim. Bu propagandaların ke
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sif bir hal alması, hariçte, acaıba Türkiye blok
mu değiştiriyor, şeklindeki tereddütlere ve neticeten dostlarımız çevresinde aleyhte kanaat
lerin husulüne sebebiyet vereceğinden, dâhil
bulunduğumuz paktlardaki durumumuzun sar
sılması neticesini doğurabilir ki, bunun ise
her bakımdan aleyhimize olduğu aşikârdır.
Bugün hal tarzı aramakla meşgul olduğu
muz ve bir numaralı millî dâvamız olan Kıbrıs
meselesi dahi, tarihî Türk - Rus mücadelesinin
bir neticesidir ve netice olmakta devam ede
cektir. Scxn davranışları ise hepimizin malûmu
olduğu cihetle temas etmiyorum. A. P. Grupu
olarak şurasını kesinlikle belirtmek isteriz k i ;
demokratik nizam devam ettikçe veya Türki
ye'ye totaliter dikta hâkim olmadıkça; Türki
ye'nin Batı camiasından ayrılması bahis mev
zuu olamaz ve buna kimsenin gücü yetmiyecektir. Bu gibi davranışlar başta Türk Silâhlı
Kuvvetleri olmak üzere bütün Türk Milletini
karşısında bulacaktır.
Muhterem arkadaşlar, şimdi de zamanımız
da modern orduları karakterize eden hususla
rı ve silâhları kısaca tetkik etmeye çalışaca
ğım. ikinci Dünya Harbini karakterize eden
silâhlarla, müstakbel harbi erde kullanılacak si
lâhlar arasında büyük inkişaflar vardır. Ez
cümle comvantionel silâhların son derece artan
tahrip kudretleri yanında yeni geliştirilen si
lâh sistemlerini ve termo - nükleer silâhları zik
retmek isterim. Ayrıca kuvvetlerin muharrikliğinin hız ve menzil bakımından ordulara bü
yük imkânlar sağladığını, geçilmez bilinen
akarsu gibi tabiî engellerin bugün kolayca gecikebilmekte ve orduların her iklimde çarpış
malarının mümkün olduğunu belirtmek isterim.
Nükleer silâhlara gelince: Topyekûn nükleer
bir harbin dünyaya büyük bir felâket getirece
ği ve kısanların bunun sonuçlarını tam olarak
kestiremiyeceği herkesçe düşünülmektedir. Fa
kat bugün stratejiye hükmeden nükleer silâh
lara rakiplerin de sahibolmaları, yani çok ta
raflı nükleer silâhlanma sonucunda taraflar
dan birinin başgösterecek bir ihtilâfta taarruz
tehdidi altında bulunması ve rakiplerini bu si
lâhları kullanma imkânından menedememesi
karşısında tarafların nükleer silâhlara başvurmıyaoakları, dolayısiyle bugün dünyada bir
atom dengesine erişildiği kanaati hâkimdir. Ge-
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iıel olarak bu husuıs kabul edilmekle beraber,
bu dengenin kesinlikle harbe mâni olacağı id
dia edilemez. Topyekûn bir ihtilâfa düşme teh
likesi her zaman başıgö;sterebilir. Bu itibarla
-mesuliyet mevkiinde bulunanların harbin neti
celeri ne olursa olsun alacakları tedbiri düşün
mek mecburiyetinde olduklarını belirtmek is
teriz.
BAŞKAN — Sayın Sarıgöz vaktiniz doldu
efendim.
A.P. GRUPU ADINA İSMAİL SARIGÖZ
(Devamla) — Efendim, ikinci kısımda konuş
mak üzere...
BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, istir
ham ederim.
A.P. GRUPU ADINA İSMAİL SARIGÖZ
-(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, konuş
malın bir hayli daha devam edecektir. İkinci
defa söz istedim. Söz verildiği takdirde tamam
lamak üzere huzurunuzdan hürmetle ayrılıyo
rum. (A.P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Petrol
Dairesi Başkanlığı 1966 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı için yapılan açık oylama işlemi devam
ediyor. Kutu Başkanlık Divanı önündeki kür
südedir. Sonradan gelen arkadaşlarımızın oyla
rını kullanmalarını istirham ederim.
Şimdi söz sırası Millet Partisi grupu adına
Sayın Hüseyin Atamanındır. Buyurun
efen
dim. (M.P. sıralarından alkışlar).
M.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATAMAN
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, aziz silâh arkadaşlarım; Millet Partisi
grupu adına mâruzâtta bulunacağım. Esas mâ
ruzâtıma girmeden evvel bu kürsüden söylenen
bâzı hususlar hakkında mütalâalarımı arz edece
ğim.
İhtiyar küremizi Allah üçüncü bir
cihan
haı'bi felâketinden korusun. Fakat ne olursa ol
sun biz de buna bir zümre içinde katılmak zo
runda kalabiliriz. Bu takdirde biz de bilvasıta
kendi silâhlarımızla atom kullanacağız ve ato
ma mâruz kalacağız. Fakat burada bâzı arka
daşlar tarafından ifade edildiği gibi, ilk ve bü
yük darbenin Türkiye'ye tevcih edilmesi asla
varit değildir. Bunu atom tekniği kabul etmez.
Atom yalnız yerli füzelerden atılmam aktadır.
Bugün ordunun işine de topçusiyle, seyyar fü
zeleriyle atom girmiştir. Binaenaleyh,
rampa
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olsun veya olmasın mutlaka bugün modern, or
duları içinde atom vardır.
Sayın arkadaşlar, askerliğin bâzı değişmez
kaideleri vardır. Meselâ muharebede muvaf
fakiyeti topçu hazırlar, fakat piyade ve tank
neticeyi alır. Atom menzili ve tesiri binlerce de
fa büyütülmüş bir topçudan başka birşey de
ğildir. Bir harbide atom muvaffakiyeti hazırlıyacak fakat o muvaffakiyeti neticeye ulaştıracak
onun piyadesi olan konvansiyon*1! silâhlardı!'.
Bunun için konvansiyonel silâhlar, bütün mil
letlerde büyük bir hızla tekamüle gitmektedir.
Bu azalmamalkta, çoğalmaktadır, atom kullanıldılktan sonra sağ kalanlar konvansiyonel silâh
lar neticeyi alacaklardır.
İkinci bir hususu arz etmek isterim. Bura
da Amerikan askerî yardımından bahseden bir
arkadaşumdan özür dilerim; Amerikan silâh,
malzeme yardımının Amerikada demode olmuş
'kısımlarla "yapıldığını ifade ettiler. Yardım işi
ni ilk defa Amerikalılarla konuşan heyette ben
de vardım. O zaman şimdiki Harekât Dairesine
tekabül eden Harekât Dairesinin müdürü idim.
Gelen malzeme filhakika kısmen kullanılmış ve
revizyondan geçmiş olmakla beraber, pek çoğu
da yepyeni, kullanılmamış malzeme idi. Kulla'iıılaıı malzeme de Amerikan Ordusunun stokla
rına aitti ve bunlardan M/36 lar gibi birkaç ka
lem istisna edilirse, hepsi Amerikan Ordusun
da o vakit kullanılmakta olan silâhlar idi. Bun
ları o zaman Amerika'ya yaptığım bir gezide
gözlerimle görmüştüm. Bu ilk yardım yüz mil
yon dolardı. Resmî ifadesi budur. İlk gelen
Amerikan heyeti hakikaten Amerikan Ordusu
nun en mümtaz ve çok yüksek ahlâklı subay
larıydı. ISunlar bizim odrumuzun
durumunu
gördükten sonra bu resmen yüz milyon dolar
olan yardımı bize 1,5 milyar dolara yakın ola
rak yaptılar. Bu arkadaşım bu işin nasıl oldu
ğunu öğrenmek istiyorsa sonra bana gelsin, ken
disine izahatta bulunayım.
Yine bir arkadaşım tümenlerin kuvvetlerini
her 'milletin kendilerine tahsis ettiği para za
viyesinden ölçerek kıymetlendirdi. Bu arkada
şım bu kıymetlendirmesine, yine özür dileyerek
arz edeyim, iştirak edomiyeceğim. Meselâ, bir
Yunan tümenini kendi ifadelerine- göre, bizim
tümenlerin iki misli kadar küvetinde olduğunu
-ifade etmek istediler zımnen. Bu asla böyle de-
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ğildir. Bir Türk Tümeni bir Yunan tümenin
den daha kuvvetlidir. Eriyle, silâhiyle, ağır
malzemesiyle, nakil vasıtalariyle kamilen bir
Yunan tümeninden daha üstündür bunu da arz
ederim. (Bravo paşam sesleri).
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş
lar.
M.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATAMAN
(Devamla) — Şimdi maruzatıma başlıyorum.
Millî Savunma Bütçesinin takdimi her sene ol
duğu gibi bu sene de ham göze, hem kulağa tev
cih edilmek suretiyle gayet mükemmel oklu ve
bütçeyi anlatmak için adeta bunu bize şerbet
gibi içirdiler. Diğer Bakanlıklar için de ör
nek olacak bir mahiyet arz eder. Başta sayın
Vekil olmak üzere bunu hazırlıyan arkadaşla
rıma teşekkür etmek bir kadirşinaslık vazifesi
olur.
Sayın arkadaşlar, muhalif ve muvafık bir
çok arkadaşlar tarafından Millî Savunma büt
çesinin Silâhlı Kuvvetleri ileri götürecek bir
bütçe olmadığı ve hattâ idameye bile kâfi gel
mediği senelerden beri bu kürsüden ifade edil
miştir. Bu sene de ifade edildi. Buna mukabil
Devlet bütçesinin en kabarık kısmını
teşkil
eden Millî Savunmanın büyük masrafları mem
leket kalkınmasını engellediği binaenaleyh, bu
masrafların azaltılması gerektiği fikri de ol
dukça yaygındır. Birçok asker arkadaşlarımız
da, teessürle arz edeyim buna iştirak etmekte
dirler.
Her iki fikir hakkında biz de düşüncelerimi
zi söyliyeceğiz.
Bizim kanaatimizce, bugün Türkiye bir ci
hanı husumet ortasında yalnız Silâhlı Kuvvet
lerine dayanarak dimdik ayakta durmaktadır.
(Alkışlar) Etrafımız, Türkiye'den parça istiyen,
menfaat istiyenlerle çevrilmiştir. İttifaklarına
dâhil olduğu, bütün varlığı ile bağlı bulunduğu
dostlarından bile, en haklı dâvasında yakınlık
görmüş, tanı aksine ve kelimenin en hafif mânasiyle vefasızlık hattâ mukavemet görmüştür.
Bu bir, numara.
Büyük Petro'nun vasiyatnamesi tatbik saha
sı bulmak için ayakta fırsat bekliyor. İspatını
ister misiniz? Müsaade buyurunuz da arz ede
yim. 1945 te hiç sebep yokken Kars'ın, Arda
han'ın istenmesi, Boğazlarda üs teminine kalkı
şılması aramızdaki dostluk muahedesinin feshe-
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dilmesi bir ispattır. Bu hal bizi NATG'ya sokmuştur.
Memlekette bu vasiyetnamenin tahakkuku
için gizli çalışanlar ve bu vesiyetnameye ışık
tutanlar da vardır. («Bravo» sesleri)
Büyük komşumuzla yirmi sene süren soğuk
luğun giderilmesi için teşebbüse geçildiği zaman
kendileri tarafından, Ruslar bâzı suallerimize,
şöyle cevap verdiler : «O vakit zayıftık size
Kars'ı Ardahan'ı iadeye mecbur olduk. Fakat
şimdi kuvvetlenince bunu tashih etmek istedik.
Bu tashih isteme Rus eski iktidarı tarafından ya
pılmıştır. Fakat şimdiki Rus iktidarı bunun bir ha
ta olduğunu görüyor, onun için bu hatayı dü
zeltmek istiyor ve Türkiye ile iyi komşuluk te
sis etmek ; stiyor.» verdikleri cevap bu oldu.
Biz de iyi komşuluğa taraftarız. Ve devamını
da saımimî olarak temenni ederiz. Ancak, daima
uyanık bulunmamızın şart olduğunu da ifade
etmek isteriz. Bu da iki numara. Şimdi üç
numaraya geliyoruz. Türkiye bir asırdır hede
fine yavaş yavaş ve fakat mütemadiyen yakla
şan bir megalo ideanın karşısındadır. Bizim
için bu son derece zehirli fikirlerin sahipleri me
galo ideaeılar 1912 den evvel Şirhal'da ve Yeni
şehir'de idiler. 1913 te Sclânik'e ve bir kısım
adalara geldiler, 1918'de Meric'e ulaştılar,
1945 te Halimimize açılmış birer pencere gibi
olan Rodos'dan İstanköy'den ve diğer Ege ada
larından memleketimizin içine bakmaya baş
ladılar. 1962 de ise Kıbrıs'a el atmak suretiyle
bizi Oenber içine almaya ve nefesimizi keserek
İstiklâl Savaşımızda muvaffak olamadıkları Bi
zans İmporfitorluğunu kurmak için öldürücü
darbeyi indirmeye hazırlanmaktadırlar.
Bu maksatla Kıbrıs meselesinin, masa başı
mücadelesinden sonra pek yakında artık savaş
meydanlarına dökülmesi ihtimalini hesaplıyan
Yunanistan, NATO dışı bir askerî güç kurmak
için süratle ve gizliden gizliye silahlanmaya baş
lamıştır. Megalo idiacı Yunanistan, plânlı bir
şekilde denizde ve havada Türkiye ile bir savaş
muvazenesi kurma çabası içine girmiştir. İlk
silâhları Yunanistan'a Amerika, İngiltere, Yu
goslavya, Fransa temin etmektedir. Amerika,
az akar yakıt sarf eden uzun uçuşlu, yüksek
nükleer ballıklar taşıyan F-S tipi 46 bombar
dıman uçağını, NATO'ya tahsis edilmiş kuvvet
lerin dışında olarak Yunanistan'a teslim etmiş
tir. Yani «Serbest Yunan ordusuna» vermiştir.
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Bu uçaklar, Rodos'tan Kıbrıs'a rahatlıkla gi
dip gelecek kabiliyettedirler. Yine Amerika,
dört dev helikopteri Yunan hava kuvvetlerine
teslim etmiştir. Bu dev helikopterler 12 Adaya
havadan tank nakledecek kabiliyettedir. Bu
suretle Yunan hava gücü 1965 senesinde yüzde
35 artmış ve Türk hava gücünün yarısı ora
nına ulaşmıştır.
Yunan plânı : Türklerle başbaşa bir hava
gücüne sahibolmaktır.
İngiltere'den ise, çıkarma ve akar yakıt ge
mileri satm.'Jmıştır. Fransa ve Yugoslavya'dan
mütemadiyen mermi almaktadır. Yugoslavya'
nın aracılığı ile Doğu blokundan da ağır silâh
lar temini için çalışmaktadır.
Ayrıca, buhranlı zamanlarımızda Cenuptan
da çatlak sesler gelmektedir.
İşte bu atmasforler içinde dıırıımu"irıiTi in
celenmesine girersek Millî Savunma bütçemizin
azalması mı, takviyesi mi lâzımgeldiği hakkında
bir fikir sahibi olabiliriz.
Fakat tam karara varmak için etrafımızdaki
devletlerin millî savunma güçleri ve durumları
hakkında bâzı incelemeler yapalım.
Yüz elli bin mevcutlu Bulgar silâhlı kuvvet
leri :
8 Motorlu Piyade Tümeni, 3 Tank Tümeni,
ki erminn 11 tümenden tahapsul etmiş. «2 000
Tank, 456. uçak, 19 hava meydanı 35 de yardım
cı meydanı var.
Yüz altmış iki b:n mevcutlu Yunan Silâhlı
Kuvvetleri:
Kara ordusu 11 piyade tümeni, bir zırhlı tü
men, bir komando tugayı, ki ceman 12 tümen bir
tugay ve 620 tanktan ibarettir.
Deniz Kuvveti: 12 muhrip ve refakat muhribi
3 denizaltı 16 çıkarma gemisi, 44 çıkarma vasıta
sı, ayrıca mayın tarayıcı, mayın dökücü ve sair
gemiler.
Hava Kuvveti: Ceman 303 uçak.
Bizim daha düne kadar el ile tutulur çıkar
ma gemisi ve vasıtamız yoktu. Ancak geçen sene
ek bütçe ile verilen para ile ve çok kısa bir za
manda memlekette bu çıkarma gemileri ve va
sıtaları yapılmıştır.
65 bin mevcutlu Suriye Silâhlı Kuvvetleri:
15 tugay, bir uçaksavar tümeni, 146 uçaktan iba
rettir.

24 . 2 . 1966

O : 2

70 bin mevcutlu Irak Silâhlı Kuvvetleri: Biri
zırhlı olmak üzere beş tümen, bir mekanik tugay
203 uçaktan ibaret.
Görülüyor ki, etrafımızdaki küçük devletlerin
dahi nüfus azlıklarına ve memleketlerinin yüzölçümlerinin küçüklüğüne rağmen, besledikleri
silâhlı kuvvetler, bizim nüfusumuz, yüzölçümümüz mâruz bulunduğumuz tehlikeler de nazarı
itibara alınırsa, bizden çok fazla kuvvet besledik
leri görülür.
Bilhassa, Trakya'da muhasım olmamız muh
temel devletlerle kuvvetlerimiz denge teşkil etmek
ten uzaktır.
Şimdi Türk - Yunan bütçelerini ve bunlardan
Millî Savunmalarına yaptıkları tahsisleri de kıyaslıyalım.
Yunan bütçesi: On milyar iki yüz altmış mil
yon Tl. sı.
Millî Savunma Bütçesi: İki milyar yüz mil
yon Tl. sı, yani, bütçesinin % 20.4 ü.
Bizim Bütçemiz: Onyedi milyar beş yüz seksenaltı milyon.
Millî Savunma: Üç milyar üç yüz yetmişyedi
milyon,
Umumi Bütçemizin yüzdesi: % 19.2 si. Şu he
saba göre, Yunanlıların Millî Savunma Bütçesi
ne tahsisleri bizden % 1,2 fazladır.
Şimdi bâzı milletlerin millî savunmalarında
bir er için sarf ettikleri miktar ile beher nüfus
basma isabet eden millî savunma masraflarını
görelim.
Amerika: Bir er için 187 500 lira, sarf etmek
te, bir Amerikalı mükellefe isabet eden millî sa
vunma mükellefiyeti 2 600,
Batı - Almanya: bir er için 117 000 lira, sarf
etmekte ve bir Alman'a 900,
Birleşik Arap Cumhuriyeti: Bir er için 24 000
lira, sarf etmekte, ve bir Mısırlıya 120,
Rusya: Bir er için 24 000 lira, sarf etmekte,
bir Rus'a 600,
Hindistan: Bir er için 22 700 lira, sarf et
mekte, bir Hintliye 400,
Irak: Bir er için 25 385 lira, sarf etmekte,
Yunanistan: Bir er için 12 900 lira, sarf et
mekte, bir Yunanlıya 240,
Buna mukabil Türkiye: Bir er için 6 770 lira,
sarf etmekte, bir Türk'e 105 Tl. millî samunma
mükellefiyeti isabet etmektedir.
Şu tetkik bize gösteriyor ki Türkiye, dünya
milletleri içinde nüfus başına en az millî savun-
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yer işgal ederler. Bunlardan başka atış ve tat
ma mükellefiyeti ödiyen ve bir erine en az millî
bikat arazimiz de yoktur. Metris'teki 13 km.
savunma masrafı yapan devletlerden birisidir.
uzunluğunda 6 km. genişliğindeki yegâne saha
Şimdi karara varalım :
da halk tarafından işgale uğramış, içinde köy
Etrafımızdaki bütün komşularımızın açıkla
lüler, çiftlikler türemiştir.
dığımız niyetleri ve durumu ortada iken biz Millî
Savunma Bütçesinin ağırlığından nasıl şikâyet
Bu saha tamamen temizlense bile - ki, buna
edebiliriz. O halde, bugünkü Millî Savunma Büt
imkân yoktur. - bugün menzilleri 25 Km. yi aşan
çesi Türkiye için yeterli değildir. Bu karara gö
silâhlara kâfi değildir. Hiçolmazsa 40 X 20 Km.
re bizim yapacağımız kbir şey varsa o da en azın
ebadında evvelâ bir ordu için, sonra diğer or
dan komşularımızın Millî Savunmalarına yap
dular için birer olmak üzere üç atış ve tatbikat
tıkları fedakârlıklara ulaşmaktır.
sahasına ihtiyaç vardır.
Millet Partisi beş senedir bu kürsüden Millî
Sayın arkadaşlarım, bu çok basit görünen işi
Savunma Bütçesini tenkidederken, Silâhlı Kuv
40 senedir daha yerine getiremedik. Daha kaç
vetlerimizde mekanik, elektronik, atomik silâhlar
sene süreceğini bilemem. Esas bu, bir ordu için,
çoğaldıkça masraflarının da çoğalacağı ve bun
Silâhlı Kuvvetler için fevkalâde büyük bir ih
ları kullanacak personelin de çok daha masraflı
tiyaçtır. Memleketimizde çorak yer de pek çok
ve zor bir eğitime tabi tutulacağını, daha uzun
ama, neden muvaffak ulunamıyor bilmiyorum.
süreli tahsil görmüş subaylara ihtiyacımız bulun
Millî Savunmanın ihtiyaçları zaruretler ve
duğunu, bu bakımdan bütçelerde, büyük çok bü
ihtiyaçlar sıkıştırdığı zaman değil, evvelden dü
yük iktisadi sıkıntılarımıza rağmen Meclisin da
şünülmeli ve zamanında verdirilmelidir.
ha büyük, savunma bütçeleri vermeye hazırlan
Meselâ; geçen sene Millî Savunmaya verilen
masını bunun için ve hükümetlerin lüzumlu ted
250 milyon liralık ek ödenek aynı maksatla bir
birleri almasını ısrarla istemiştik. Fakat bu ma
kaç sene evvel verilseydi - ki, verilmesi mümkün
sum ve samimî temennilerimizin neticesi şu ol
dü. - bugün Kıbrıs durumu belki tamamen baş
du:
ka safhada olacaktı. Bugünün harblerinde: Sa
1962 senesinde umumi bütçeden % 25,27 pay
atte milyonlar sarf edilecek bir çalışma için ye
alan savunma bütçemiz,
terli stoklarımız olmaesa, bu iş gelip çattığı za
1963 senesinde umumi bütçeden % 23 pay
man bu milyarları nereden buluruz. Bulduğumu
alan savunma bütçemiz,
zu kabul edelim; bunlar neye yarar. Böyle bir
1964 senesinde umumi bütçeden % 21.64
harbin silâh, mühimmat, nakil vasıtası ve diğer
pay alan savunma bütçemiz,
- malzemesini memlekette yapacak sanayimiz ol
1965 senesinde umumi bütçeden % 20 ye pay
mazsa bu muharebeleri nasıl destekleriz. Beşbin
alan savunma bütçemiz,
mil uzaktan gelecekleri mi bekliyeceğiz? Bu
1966 senesinde umumi bütçeden % 19.2 ye
mesafeden isteklerimiz ne kadar zamanda temin
düşmüştür.
edilir. Basit bir hesap işi bu, aylar istemez mi?
Bu suretle Millî Savunma Bütçesi her sene
Aylarca, silâhsız ve cephanesiz kalınca du
pahalılığı bile karşılıyamıyacak pek küçük bir
rum ne olur? Türk Milletinin bekasiyle ilgili ge
artışa mukabil umumi bütçeden aldığı pay beş
rekli stokları yapmak bir vazife ve zaruret de
senede % 6 bir düşüş kaydetmiştir.
ğil midir ?
Biz bunu millî savunmamız için iyi bir neti
Uzak bir kıtadan aylar sonra gelecek bir yar
ce saymıyoruz. Takibedilen bu yol Silâhlı Kuvvet
dıma
bel bağlamak doğru' mudur? Muhtaç ol
lerimizin ileri götürülmesine asla imkân vermez.
duğumuz silâh, mühimmat, taşıt ve malzemeyi
Bu türlü davranışla bir taraftan askerî yardım
neden kendimiz yapmaya teşebbüs etmiyoruz?
lar azalırken diğer taraftan stok ihtiyacımız ar
tarken Silâhlı Kuvvetlerimizin noksan malzemesi
Her türlü mühimmat, hafif silâh ve topları
nin ikmaline imkân yoktur.
mızın bir kısmını yakın zamana kadar kendimiz
Bu noksanlar arasânda bilhassa Zırhlı Bir
yaparken şimdi yalnız mühimmat yapabiliyoruz.
liklerimizin zırhsız olan piyadesinin zırhlı araç
Diğer kısımların işçileri ve ustaları dağıtılmış,
ları, uçaksavar silâhları, alelûmum nakil vası
fabrikalar başka imalâta yöneltilmiştir. Sebebi
taları birçok elektronik vasıtalar önemle birer
de Millî Savunmanın fabrikalara sipariş verme-
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mesidir. Ama Millî Savunmaya da bütçe veril
mezse bu tahsisatı nereden bulacak?
Niçin bunları düşünmüyoruz?.Bunların mesu
lü kimdir?
Mesul kendisini harbe lâyıkıyle hazırlamıyan
ve her şeyi yardımdan bekliyen Başkumandan
dır. Başkumandan kimdir?
Başkumandan: Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
Başkomutanlığını şahsiyeti mâneviyesinde taşı
yan Yüce Meclisinizdir. (Bravo sesleri, alkış
lar.) Ve bu kararı siz vereceksiniz. Türk Mille
ti taarruza mâruz kalırsa istemiyerek de olsa,
bu kararı verecek siz değil misiniz?
Hangi siyasi ortamda yaşadığımızı dilimizin
döndüğü kadar biraz evvel sizlere anlatmaya ça
lıştık. Anlatmadıklarımız da oldu.
Türkiye'nin dünyada hakikî tek dostu var
dır; o da Türk Milletidir. Türk Milleti yaşamak
için, bekasını temin için, bütün savunma vasıta
larını kendisi yapmaya, yapamadıklarını, yapa
mayacaklarını evvelden dışardan temin etmeye
mecburdur.
Türk Milletinin bekası, her sene bütçe yüz
desini indirmekle, Millî Savunmanın ihtiyaçla
rını, stoklarını kesmekle temin edilemez. Stok
ihtiyaçlarını devede kulak da olsa 212 milyon
lira istenirken bu dahi esirgenmiştir. Söz veril
diği halde 1964, 1965 senelerinde bu para veril
memiştir. Bu sene de bütçeye konmamıştır. Ek
ödenek olarak verileceği söylenmiştir. Ama
,1964 - 1965 senelerinde de bu ek ödenek sözü tu
tulmamıştır. Bu sene tutulacağı nereden belli?
BAŞKAN •—• Sayın Ataman, iki dakikanız
kalmıştır, efendim.
M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATAMAN
(Devamla) — Pek çok şeyleri söylemek imkânı
na malik olamıyacağım. Çok arzu ederdim, eğer
imkân varsa ikinci bir konuşma veyahut da Mec
lis lütfederse de, bir on dakikalık müddet tahsis
edilirse...
BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız konuşma
sını on dakika uzatmak istiyor. Tasvibinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir. (Bütün grup sözcülerine de,
sesleri.)
M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATAMAN
(Devamla) — Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN — On dakika içinde bağlayınız
efendim.
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M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATAMAN
(Devamla) — Arkadaşlar bunlar terazi ile ölçülemiyecek hatalardır.
Millî Savunmadan kesilen para sadece stok
lar için değildir. Orduyu ayakta tutacak para
lar da kesilmiştir. Bu daha büyük bir hatadır.
Meselâ Deniz Kuvvetlerinin harb gemileri yapı
mı ve büyük onarımından 13 milyon sekizyüzbin,
Kara Kuvvetleri silâh, araç. yenileme ve onarı
mından 56,5 milyon, ki cem'an yetmiş milyonun
üstünde bir para kesilmiştir. Eğitim, sağlık, ko
nut ve hizmetlerden kesilen para bu yekûna
dâhil değildir.
E.. Arkadaşlar, bu gidiş o halde gidiş değil
dir. Bir ordunun senelerce stokları nazara alın
maz, silâhlarını, vasıtalarını tam işler halde bu
lundurmak için lüzumlu yenileştirme ve tamir
parası kesilirse halimiz neye varacaktır. Bu pa
rayı hangi kalem kesmeye cesaret etmiştir? Mil
lî Savunma Bakanı bu işe nasıl razı olmuştur;
hafsalam almıyor.
Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı çok, pek çok uy
saldır, hiç ses çıkarmaz fakat bir harb vukuunda
en müthiş intikamını alır. Ne yapıp yapıp stok
larımızın parası ile harb silâh ve vasıtalarının
yapım, yenileştirme ve onarım paraları mutlaka
temin edilmeli ve harb sanayiimizin genişletil
mesi ve Millî Savunmanın bu sanayide çok daha
yakından ilgilenmesi ve kontrol edebilmesi için,
lüzumlu kanun tasardan, lüzumlu tahsisatı ile
beraber en kısa zamanda Meclise getirilmelidir.
Türk Milletinin varlığını ve bekasını yalnız
yardımlara bırakamayız. Eğer bırakırsak dün
okluğu gibi «Verdiğimiz silâhları NATO haricin
de, şurada veya burada kullanamazsınız.» der
ler. Bunlar hâkimiyet ve istiklâlimizle kabili te
lif olmıyan hususlardır. Bu dereceye düşmeme
liyiz. Türk Milletinin NATO dışında da birçok
meseleleri vardır ve olacaktır. Bu durum karşı
sında bunları NATO dışı silâhlarımızla hallet
mek zorundayız. Bununla beraber yardımı kü
çümsediğini hatıra gelmesin.. Buna muhtacız.
Başta Amerika olmak üzere bize yardım
edenlere müteşekkiriz. Bilhassa bizimle harb ar
kadaşlığı yapmış Almanlar bizi daha iyi anlı
yorlar, daha samimî davranıyorlar. Almanlara
bu bakımdan da teşekkür etmek benim için zevk
li bir vazife olacaktır. Bundan sonra bu yardı
mın istikametini değiştirmelidir. Yaptığımız,
yapabileceğimiz malzemeyi aynen değil Norveç'-
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in yaptığı gibi, para ve iptidai madde olarak al
malı ve bu suretle hem memlekette iş hacminin
genişlemesine ve hem de harb sanayiinin yerleş
mesine ve inkişafına imkân temin edilmelidir.
(Alkışlar)
Yardım hakkında çok enteresan bir misal
vardı, fakat on dakikaya sığdıramıyacağım için
özür dilerim.
Silâhlı Kuvvetlerimizi rahatsız eden bir de
Askerî Yargı Kanunundan bahsetmek isterim.
353 sayılı Kanunla değiştirilen Askerî Yargı sis
teminin bugüne kadarki tatbikatında Silâhlı
Kuvvetlerin disiplin ve komutanlık otoritesini
ağır derecede zcdeliyen, büyük mesuliyetleri
olan komutanları, bunları yürütecek müeyyide
lerden geniş ölçüde mahrum eden mahzurları
görülmüştür. Bu kanun yapılırken mahzurları
nı o vakit arkadaşlara söyledik. Fakat müessir
olamamıştık. Tatbikatta bunun mahzurlarını
şimdi görüyoruz. Dünyanın en demokratik mem
leketleri, Silâhlı Kuvvetlerinde dahi bulıınmıyan
bu sistemin ordumuzun geleneksel disiplin ru
hu, vazife anlayışı ve komuta otoritesinin mu
hafazasını zararlı derecede ihlâl eden durumu
karşısında bu kanunun değiştirilmesi lüzumu
kendisini kesin olarak hissettirmiştir.
En ileri demokrasi memleketi olan Amerikan
askerî yargılama sistemi dahi önce Silâhlı Kuv
vetlerimizde uzun yıllar tatbik edilmiş olan di
vanı harb sistemi esasına dayanmaktadır. Bu
sistemin, bâzı tadillerle Silâhlı Kuvvetlerimize
tatbiki tavsiyeye şayandır.
Bu husustaki bir kanun tasarısının Millî Sa
vunmaca Meclise getirilmesini zaruri görmek
teyiz.
Muhterem arkadaşlarım;
Sözlerimi bitirmeden evvel Silâhlı Kuvvetlerimizdeki personelin yarınlarına tam bir emni
yetle bakabilmeleri ve tam bir huzur içinde ça
lışabilmeleri için bugüne kadar büyük ihmale uğ
ramış olan emeklilikten bahsedeceğim. Şimdi
sizlere bir tablo çizeyim.
Bir emekli albay düşününüz ki, bu zat Trab
lus, Balkan, Birinci Cihan Harbi ve İstiklâl Har
bine iştirak etmiş, birçok yaralar almış, aç kal
mış, çıplak kalmış, susuz kalmış ama takdiri
Hûda halen sağ olarak bulunmaktadır. Diğer
bir albay Birinci Cihan Harbine, İstiklâl Harbi
ne iştirak etmiştir. Bir üçüncüsü yalnız istiklâl
Harbine girmiş, bir dördüncüsü, bir beşincisi de >i
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hiç harbe iştirak etmemiş ve harbe girmeden
emekli olmuş. Şimdi bunlar hepsi albay oldu
ğuna göre hepsinin aynı emekli maaşını alması
gerekmez mi, yani mantık bunu icabettirmez mi?
Evet, ama hiç de böyle değil. Gayet ters bir du
rum var. En çok kan dökmüş, ençok eza ve ce
fa çekmiş, en çok bu memleketin ıstırabını çek
miş olan albay enaz emekli maaşı almaktadır.
Hiçbir muharebeye girmemiş arkadaşımız da,
helâl olsun, hakkıdır, o da en çok maaşı almak
tadır. Ençok muharebelere girmiş arkadaşımız
70 lira asli maaş almakta, İstiklâl Harbine ka
dar girmiş olan arkadaşlar 80 - 90 lira, muhare
beye girmemiş arkadaşlar da 100 - 150 arasında
maaş almaktadırlar.
Astsubayların durumu da aşağı - yukarı al
bayların saydığım seviyelerine yakındır. 4 yüz
den başlıyor, 1 400 e kadar maaş alan astsubay
var.
Fakat daha feci bir tablo çizeyim. 1905 se
nesinde Rus - Japon muharebesine Osmanlı İm
paratorluğunun ataşemiliteri olarak iştirak et
miş ve geçen sene rahmeti rahmana kavuşmuş
olan 93 yaşındaki Korgeneral Kadri Demirhan en
eski hir emekli olduğu için, 600 lira maaş almak
taydı. Bu ihtiyar asker Korgeneral 600 lira alır
ken bir astsubay, onun hizmet süresinin yarısı
kadar hizmet etmemiş 'bir astsubay bin liranın
üsitünde maaş alıyor. Bu, (bugünün 'hâdiseleridir,
dünküler değil.
İşte arkadaşlar bunun düzeltilmesi ve aynı
rütbe sahiplerinin ne vakit emekli olursa olsun,
hizmet müddetine göre aynı emekli maaşını al
malarını temin edecek kanun tasarılarının sürat
le Meclise 'getirilmesini Millî Savunma Bakanlı
ğından istirham ediyorum.
Bu suretle eski muhariplerin seneler ve sene
lerdir üzerinde titizlikle durdukları bir mevzu
halledilecek, binlerce emekli ve şehit ailesi dul ve
yetim refah ve (huzura kavuşacaktır, dualarını
alacaksınız.
İşte şu ıçfok kısa zamana sığdırabildiğim ma
ruzatım foâzı noksanlariyle ki, yardım hususu pek
enteresandır, bitiyor. Kırkdört senelik askerî bir
mazinin saıhibi ilhtiyar ve tecrübeli bir askerin
Millet Partisi Meclis Grupu adına yaptığı konuş
ma ve temennilerini nazarı itibara almanızı istirlıam ediyorum.
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Takdir; Başkomutanlığı ve onun mesuliyetini
şahsiyeti mâneviyesinde taşıyan Yüce Meclise
aittir.
Hal ve istikbalimizin tek dayanağı kanaatkar
ve fedakâr Silâhlı Kuvvetlerimize inancımızı bü
tün samimiyetimizle beyan eder sevgiler yollar,
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sürekli alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar yeterlik
önergesi gelmiştir. Altı arkadaşımız konuşmuş
olduğu için evvelâ Sayın Bakana, sonra son -Söz
milletvekiline aittir kaidesine uyarak bir millet
vekili arkadaşımıza söz vereceğim.
ORHAN BÎRGÎT (istanbul) — Bir önerge
miz daıha vardır.
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Yeterlik öner
gesinin aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Daha evvel aleyhinde söz istedi
ler. Vazgeçerlerse size veririm.
Buyurunuz Sayın Bakan (A.P. sıralarından
alkışlar)
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPATiOö-LU (Adana) — Sayın Başkan ve sayın
milletvekilleri;
1966 malî yılı Bü'tee görüşmeleri dolayısivle,
Yüksek Kurulunuzu Silâhlı Kuvvetlerimiz adına
saygı ile selâmlarım.
Savunma hizmetlerimiz hakkında ileri sürülen
çeşitli tenkid ve temennileri cevaplandırmadan
önce, kı?a bir açıklama yapmayı favdalı bulmak
tayım. Böylece bu konuşmanda birçok dilek ve
temennilerin yerine getirilme
imkânlarını da
açıklamış olacakımı sanmaktayım.
Sıvın milletvekilleri;
DiiR'va si vasi ve askerî durumundaki gorö'inlik ve soğuk harb bundan evvelki yıllarda olduğu
gilbi tans"vonunu muhafaza etmektedir. Konvnnsivonel silâhlardaki gelişmeler Silâhlı Kuvvetlere
daha modern ve yıkıcı silâhlar getirmektedir.
Askerî tehditler daima mümkün görülmekte
dir. Bu alandaki tehditlerin etkisini azaltacak
silâhsızlanma konusu merinde çalışmalar dovşım
etmektedir. Amak bilhassa büvük devleti evin
fii\âhlanma yarışından vazgeçtiklerine dair belir
tilere de Taşlanmaktadır.
Kıbrıs buhranının patlak vermesivle Rum'an n and^smalart hükümsüz kılmak için giriştik
leri faalivetler devam e f mektedir.
B'rleşmiş Milletler Genel Kurulunun son tav
siye kararı, Enosis konusunda perde arkacında
hareket eden Yunanistan'ın gerçek yüzü ile mey
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dana çıkmasına sebabolmuştur. Şunu huzuru
nuzda açıklamak isterim ki. Silâhlı Kuvvetlerimiz
bugün, olup bittileri ve hukuk dışı hareketleri ke
sinlikle önliyecek güçte ve azimdedir. (Alkışlar)
Harb silâh ve araçlarında meydana gelen tek
nolojik ilerlemeler ile dünyadaki politik ve eko
nomik gelişmeler göz önünde tutularak millî stra
tejiye geçiş çalışmalarına 1964 yılından itibaren
başlanmıştır. Hükümet temel körüş ve politika
sını ortaya koymak zaruretine inanan Genelkur
mayımız plânlı ve bilimsel bir çalışma ile «T.C.
Hükümeti Politik Direktifi» ni hazırlamış S'lâhlı
Kuvvetler Komuta Konseyinden de tasvip alın
mak suretiyle Hükümetimize sunulmuştur Ge
nelkurmay Başkanlığımızca bu politik direktifin
ışığı altında millî bir stratejik konsept etüdü ya
pılmış bulunmaktadır.
Devletimizin bekasını, egemenliğini; yüksel
mesini ve güvenliğini dolaylı veya dolaysız ola-'
rak etkiliyen faktörlerle iç ve dış tehdit ve te
cavüzleri gözeterek hazırlanan millî
stratejik
konsepti, kabiliyet ve imkânlarımız açısından da
incelenmiş ve sonuç olarak Silâhlı Kuvvetler bünvesi meydana getirilnrştir. Bu bünyen'n rrerçekleşmesi için yıllara bölünmüş «Kuvvet hedefleri»
teabit edilmiştir.
Memleketimiz jeopolitik durumu dolayısivle
Do'^u ve Batının birleş'minde yer almıştır. Top
rak bütünlüğümüzü tehlikeye düşürmemek, and1 aşmalarla srıhibolduğumuz haklarımızı muhafaza
^ıtmek ve ittifak toplulukları içinde varlığımızı
korumak zorandavız. Bunun için de Silâhlı Kuv
vetlerimiz daima hazırlıklı ve uyanık bulunmak
tadır.
Silâh1! Kuvvetlerimizin gerektiğinde millî ve
milletlorara.sı vccVbclor'ni şanına ve mazisine ya
kıdan bir tarzla her zaman yerine getireceğin
den emin olmanızı rica ederim.
Sayın milletvekilleri;
Çağdaş ordular artık modern kuruluşlar ha
linde teşkilâtlanmışlardır.
Savunma, hizmetleri,
mahiyetleri itibariyle dinamik bir karakter 'irz
etmektedir. Değişen har'b doktrin ve prensiple
rine paralel olarak silâ.h, araç ve malzemeler de
Tclismekto ve yenileriyle değiştirilmektedir Mil
lî güvenliğin sağlanması, memleketleri, büyük öl
çüde savunma harcamaları yapmaya zorlamakta
dır. Modern harbin gerektirdiği silâh araç ve
malzemeler çok pahalı hizmetlerdir. Bu sebeple
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de devletler savunma bütçelerini her yıl büyük
oranlarda artırmakta ve millî kaynaklarının
önemli.bir kısmını bu sahaya tahsis etmektedirler.
Memleketimiz, iktisadi ve malî yönden geniş kay
naklara sahip değildir. Bununla beraber, Silâhlı
Kuvvetlerimize tahsis ettiği imkânlar bakımın
dan hiçbir fedakârlıktan kaçmılmamıştır. Du
rum ve şartların gerektirdiği devrelerde, bütçemi
zin büyük bir kısmını ordumuzun emrine tahsis
etmekte asla tereddüt gösterilmemiştir.
Sayın milletvekilleri;
iktisadi kalkınma ve millî güvenlik birbirin
den ayrılmaları mümkün olmıyan 2 anafaktördür.
Bu sefoeple bu iki anafaktör arasında çok doğ
ru bir dengenin kurulması şarttır.
Bugüne kadar Türk
Silâhlı
Kuvvetleri,
programlarını tam olarak gerçekleştirebilecek
bir finansman kaynağına sahibolamamıştır. El
deki son faktörlere göre NATO ca tespit edilen
Silâhlı Kuvvetler ihtiyacı 37 milyar lirayı bul
maktadır. Memleketimizin potansiyel gücü ise
böyle bir harcamayı karşılayacak durumda de
ğildir.
Bu sebeple S'lâhh Kuvvetlerimize bir yılda
tahsis edilen çeşitli kaynakların 1/5 den biraz
fazlası dış askerî yardımlar kanalı ile sağlan
maktadır.
Askrî yardımlar genel olarak Amevika ve
Kanada'dan alman yardımlardır. Federal Al
manya'dan sağlanan yardımlar ise NATO çer
çevesinde yapılmaktadır. Bu askerî yardımlar
hakkında da birkaç kelime ile açıklamada bu
lunmak isterim. Zira biraz sonra konuşmaları
nı cevaplıyacağım hatipler bu yardım konusu
üzerinde fazla durmuşlardır.
Amerikan askerî yardımı 1947 Temmuzunda
yapılan bir andlaşmaya göre yürütülmektedir.
Amerikan Hükümetinin politikasına göre bir
yardım malzemesi, yardım gören memlekette
imal ya da istihsal olunuyorsa bu malzeme yar
dım programından çıkarılmaktadır, işte birçok
arkadaşlarım bu lâzimeye dikkat etmedikler;
için bâzı yardım malzemesinin ysrli sanayimiz!
koruma bakımından listeden çıkarılmasını bu
rada tenkid etmişlerdir.
Bu sistemi uygulama millî endüstrimizin gc
liştirilmesine, kalifiye iş gücü yetiştirilmesin
ye millî ekonomimize katkıda bulunmasına ya;
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lım etmekte ise de, savunma, harcamalarımı:ıü dolaylı olarak artmasına sebebolmaktadır.
Memleketimizde imal ve istihsal edilmelerinleıı dolayı Amerikan askerî yardım progra
mlıdan çıkarılan malzemenin 1965 yılındaki
uiktarı 400 milyon lirayı bulmuştur. 1966 yı
lında ise 450 milyon lira civarında olacağı tah.nin edilmektedir.
Amerikan askerî yardımının yıllık ortala
ması 168 milyon dolar veya 1,5 milyar Türk
lirasıdır. Bu yardımlar 1D47 yılından 1964 yılına
haclar yapılan yardımların vesatisldir, her yıl de
rişik miktarlarla Silâhlı Kuvvetlerimize intikal
etmektedir.
Kıbrıs olaylarının patlamasına kadar çeşit
li Silâh ve araç yardımı halinde devamı eden,
ılaıkat sonra yedek parça yardımı olarak yapı
lan Kanada askerî yardımının yeniden eski şe
kilde devamı için temaslar yapılmaktadır.
Amerikan ve Kanada Askerî yardımlarının
dışında NATO Bakanlar Konseyi, millî gelirleri
yüksek olan üye devletlerin, malî imkânları
yetersiz diğer NATO devletlerine yardım kara
rı almıştır. NATO âcil yardımı diye anılan bu
programa göre 1964 yılından beri her yıl 12 şer
milyon dolarlık Askerî yardım
Almanya'dan
alınmıştır. Bunun dışında Amerika Birleşik
Devletlerinden do 18 milyon dolarlık âcil yar
dım plânlanmıştır.
Son olarak NATO Nükleer Plânlama Çalışma Komitesi toplantısından yeni dönmüş
bulunuyorum. Amerikan Hükümeti
nezdinde
yaptığım temaslarda, Türk Silâhlı Kuvevtlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve klâsik silâhla
rının NATO standartlarına göre ayarlanabikne3*ı için Amerikan Askerî yardımının millî po
tansiyelimiz ile bağdaştırılması talebinde bu
lundum. Temaslarımıza burada da devam ede
ceğiz. Bu görüşmelerden olumlu sonuçlar ala:ağımızı ümidetmekteyiz.
Bu hususta size biraz daha tenvir edici ma:
Cımat vermek isterim. Çünkü bilhassa Halk Par,isi sözcüsü askerî yardımlar konusunda NATO
;tandartları altında Silâhlı Kuvvetlerimizin dü-ük olduğunu ve Amerika'ca yardım yapılmalığını söylediler. Bu konu iki seneden beri ele
dinmiş, bunun üzerinde durulmaktadır.
Son
cinasımızda da Amerika'ya bu ihtiyaçlarımız
/.ılatılmış ve Mc Namara kendi muavinini gönlererek, Cumartesi gününden itibaren Türk Si-
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lâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı" tosbit edilecek ve
buna göre ordumuzun zırh gücü, hareket kabi
liyeti ve Hava Kuvveti enim izin muhabere ve di
ğer güçlerini artırıcı tedbirler alınacaktır.
Sayın milletvekilleri, sözlerimin baş tarafın
da arz ettiğim gibi, Silâhlı Kuvvetlerimizin
vüsat ve bünyesi; Türkiye'nin kara sınırları
uzunluğu ve jeopolitik, straıtejik durumu, için
de bulunduğumuz ittifak anlaşmalarının vecibe
leri ve seferberlik imkânlarımız dikkate alın
mak suretiyle tesbit olunmaktadır.
Silâh altına alman erler kadrolardaki çe
şitli hizmet ve görevleri yapabilecek nitelikle
re kavuşabilin eleri için çeşitli eğitim ve kurs
lara tabi tutulmaktadırlar. Bu sebeple, iki yıl
lık askerlik hizmetinin ilk yılı yçitiştirme, ikinci
yılı da pekleştirme ve olgunlaştırma safhası olmalk tadır.
Bu itibarla askerlik süresinin azaltılması
'bugün için düşünülm'cmektedir. Diğer taraftan
er kaymaklarımız 1970 yılına kadar ihtiyaçla
rımızı karşılayacak durumdadır.
Sayın milletvekilleri, bizim Silâhlı Kııvvetlcriımizin Dünyanın diğer ordularından farklı
bir durumu daha vardır. Diğer Silâhlı Kuvvet
ler Harb Silâh ve araçlarının kullanılması için
gerekli teknik personeli sivil sektörden sağla
dıkları halde, bizde aksi olmaktadır. Şoför, ma
kinist ve her çeşit teknik personel ordu safla
rında yetiştirilmekte ve sivil sektöre yetişkin
eleman vermektedir. Bu bakımdan Silâhlı Kuv
vetler sivil sektör için bir ikmal kaynağı özel
liğini taşımaktadı r.
Buna göre «avunma harcamaları içinde yer
alan hizmetlerden bâzıları, aslında diğer bütçe
lerde «Gelişime harcamaları» adı altında top
lanan harcamalarıdır.
Silâhlı Kuvvetlerimiz Millî Güvenlik Kuru
lu karariyle savaş gücünü azaltmadan ekonomik
kalkınmamızı destekliyen faaliyetlerde bulun
maktadır.
Şimdi müsaade buyurursanız bu askerî sos
yal faaliyetlerimiz nelerdir, onlara kısaca de
ğineyim.
Yurdumuzdaki ilkokul sayısının yeterli ol
maması dolayısdyle ilk öğretim mecburiyetin
den kurtulmuş olanlar, askerlik süresi içinde
titizlikle eğitilmektedir. Okuma - yazma bilnıiyen erler için Silâhlı Kuvvetlerimizde 656 ders
haneli 16 Okuma - yazma okulu vardır. Bu okul
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larda yedi yılda 275 binden fazla ere okuma yazıma öğretilmiştir. Bunlardan başka her yıl
50 bin civarında şoför, makinist, telsizci, inşaat
uzmanı ve daktilo yazan er gibi çeşitli teknik
branşlarda kalifiye eleman yetiştirilmektedir.
Ondu birlikleri tarafından mevcut malzeme
lerle askerî garnizonların civarı ağaçlandırıl
makta ve teraslandırılımaları yapılmaktadır. Or
man Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği saye
sinde şimdiye kadar 8 milyon aded civarında
ağaç dikilmiştir. Koruma, fidan bulmak ve su
lama gibi imkânsızlıklar bu faaliyetlerimizi gar
nizon dışına kaydırılmasını mümikün kılmamıştır.
Aslkerî Hastahane, Sanatoryum, pravantoryıımlari'mız aynı zamanda sivil halkımızın da
sağlık hizmetlerini yapmaktadırlar. Devlet Hastahanelcri Askerî hastahanelerimizden
karşı
lıklı yararlanmaktadırlar. İktisadi kalkınma
mızda veya çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere,
bütün Bakanlıklar ve ilgili Dairelere 1/200 000
ölçekli haritalar verilmektedir.
Ayrıca plânlama teşkilâtı İmar ve İskân Ba
kanlığı ile Toprak, İıslkân, Toprak - Su, Orman,
Devlet Su İşleri, Elektrik - Etüt İdaresi, Köy
İçme Suları Genel Müdürlükleri ve İst/a n/bul,
Ankara belediyelerinin muhtelif yapımını iste
dikleri 1/1 000 - 1/10 000 büyük ölçekli Hari
ta ve Plânlar iş kapasitemiz nisbetinde yapıl
ın âktadır.
Sayın milletvekilleri, savunma
hizmetleri
ile ilgili faaliyetlerimizin günün ihtiyaçlarına
cevap verecek hale getirilmeleri için Silâhlı
Kuvvetlerimizde devamlı çalışmalar yapılmak
tadır.
Bunlardan Genelkurmay Başkanlığı Teşki
lât Kanunu T.B.M.M. ne sunulmuştur. Askerî
Personel kanun tasarısı ise halen Cumhuriyet
Senatosunda tetkik ve müzakere edilmektedir.
Geçen yasama döneminde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve fakat
seçim sebebiyle müzakereleri tamamlanamadı
ğı için hükümsüz kalmış bâzı kanun tasarıları
bu dönemde yeniden sunulmuş bulunmaktadır.
Bunlar;
Harb Akademileri,
.Harb okulları ve
Türk Silâhlı Kuvvetleri iaşe- kanun tasarı
larıdır. Ayrıca 1111, 1076, 6245 sayılı kanunlar
da değişikliklerle, 1111 sayılı Askerlik Kamı-
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nunun günün şartlarına uygun hale getirilmesi
için hazırlanan kanun tasarıları da halen Bü
yük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında tet
kik ve müzakere edilmektedir. Sayın Ataıman
Paşa'nın bahsettikleri emeklilik kanunu üzerin
de çalışmalar yapılmaktadır. Yakın zamanda
Büyük Meclise sunulacaktır.
Silâhlı Kuvvetlerimizin
vüsat vecibeleri,
imkân ve faaliyetleri hakkında kısaca açıkla
malarda bulundum.
Ordumuzun yurt savunmasını en mükem
mel tarzda yerine getirebilmesi için lüzumlu sava'j gücünün artırılması ve muhafazası konu
sunda milletçe topyekûn fedakârlıktan kaçınılmıyacağı tabiîdir.
Şimdi çok kısa olarak huzurunuza getiril
miş olan 1966 malî yılı bütçe tasarımız hakkın
da bâzı adedî bilgiler sunacağım.
Bundan evvel Sayın Ataman Paşa'nın bu
sene bütçesinde geçen seneye nisbetle kesinti
yapıldığı hakkındaki konuşmalarına cevap ver
mek isterim. Bilhassa harb araç ve gereçlerinde
geçen seneye nisbetle kesinti yapıldığını söyle
mişlerdir. 1965 yılında harb araç ve gereçleri
tahsisatımız 393 128 290 lira idi. Bu sene de
aynı miktar konulmuş bulunmaktadır.
Harb
araç ve gereçlerinde en ufak bir azalma yok
t u r ; kendileri müsterih olsunlar, imkân nisbetinde bilhassa ordumuzun modern silâhlarla
teçhizi için bu bölümlere malî imkânlar nispetin
de her zaman tahsisat verilmesi imkânları ara
nacaktır.
1966 malî yılı Bütçemiz 3 milyar 378 milyon
liradır. Devlet Bütçesinin % 22 sine tekabül et
mektedir. Kendileri burada bu rakamın % 19 a
indiğini ifade buyurmuşlardı, halbuki umumi
bütçenin % 20,2 sine tekabül etmektedir, bu
seneki savunma bütçesi.
% 87 si Cari,
% 11 i yatırım,
, % 2 si de transfer harcamalarına aittir.
Muhterem arkadaşlar; Silâhlı Kuvvetlerimi
zin bir yıllık ihtiyacının huzurunuza getirmiş
olduğumuz bütçe rakamlarından ibaret olmadı
ğını takdir buyurursunuz.
Aslında Silâhlı Kuvvetlerimizin kaynağı ve
desteği Aziz Milletimizin kendisidir. Yurt Sa
vunması gerektirdiği zaman Yüce • Meclisimizin
maddi ve mânevi muzaheretini istemekte hiçbir
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zaman tereddüt etmiyeceğimizi bilhassa arz et
mek isterim.
Bu izahatımın sayın milletvekillerinin pek
çok tenkid ve temennilerinin kapsadığım ümidetaıekteyİm. Bunların dışında kalanlar vardır
onları da şimdi arz edeceğim.
Çok muhterem milletvekilleri; bilhassa ha
tipler konuşmalarında bir mevzu üzerinde dur
dular: NATO ittifakı meselesi. NATO ittifakı
meselesi üzerinde tenkidlerini yaparken bizim
Atlantik Andlaşması dediğimiz bu andlaşmaya
ne zaman ve ne şartlarla girdik, tenkidlerinde
bunu unutmuş görünüyorlar. Ancak Sayın Ata
man Paşam Yüksek Meclisin önünde bunu söy
lemekle bu tenkidlerin mahiyetini arkadaşlara
hatırlatmış oldular, kendilerine teşekkür ederim.
Atlantik Andlaşması 5 Nisan 1949 da Amerika,
İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Belçika, Holânda, Danimarka, Norveç, Portekiz, Lüksemburg, İzlanda hükümetleri arasında imzalanmış.
Türkiye 22 Ekim 1951 tarihinde Londra protokoliyle davet edilmiş ve Türkiye'nin Atlantik
taktına girmesi 22 Şubat 1952 de kabul edilmiş
ve Büyük Meclisin de tasdikine iktiran etmiş
tir. Kuzey - Atlantik Andlaşmasma Türkiye bir
tehdit karşısında, millî bekasını savunmak, millî
hudutlarını korumak bütünlüğüne yapılan teh
ditlere karşı, NATO yine Avrupa kıtasındaki
tehdit karşısında Birleşmiş Devletlerle kaderini
birleştirmeyi lüzumlu ve faydalı görmüş ve bu
ittifaka girmiştir. NATO ittifakının,
Avrupa
üzerindeki tehdit ve tehlikeleri azalttığını bugün
kdbul etmemiz lâzım, arkadaşlar. Bugün yine bir
hatibin De Gaulle'un basın toplantısından son
ra Başvekil ve Millî Savunma Vekili efkârı
umumiyeyi aydınlatmalıdır diyen Sayın C. H.
P. sözcüsüne şunu hatırlatmak isterim.
De Gaulle, Atlantik Paktına girmek için üze
rinde karanlık bulutların çevirdiği zaman en
çok talepte bulunan ve bu ittifakın en çok talip
lisi devlet idi. Ama, bugün nükleer alandaki
dengenin teşekkül etmesi ve genel bir nükleer
harbin azalması karşısında başka bir yöne dö
nerek, NATO İttifakından memnun olmadığı
bâzı hususları tashih etmek için yeni bir politi
kaya girmiş olabilir. Ama, acaba Türkiye için
müteveccih tehditler, Türkiye'nin Atlantik Pak
tına girdiği zamanki Türkiye'ye müteveccih teh
ditler bugün kalkmış mıdır! Arkadaşım konuş
masında Atlantik Paktının Şark blokuna karşı,
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Rusya taarruzuna karşı hazırlanmış bir müda
faa paktı olduğunu söylediler ve bu Atlantik
Paktı söyledikleri gibi, münhasıran bir müdafaa
paktıdır. Ve NATO devletleri arazisinin korun
ması için NATO üyesi devletlerin güçlerini bir
araya getirdikleri bir ittifak manzumesidir. En
ufak bir taarruz gücü hedefini gütmemektedir.
Daima sulhçu politikaya sahibolan, Atatürk'ün
û-ulhçu politikasına sahibolan Türkiye hiçbir taF-rruzi ittifakta yer almamıştır ve almıyacaktır.
(cBravo» sesleri, alkışlar)
Atlantik Paktında
bugün de bulunmasının sebebi, Atlantik Paleti
nin bir savunma paktı olması ve kendi savunma
sını bunda görmesinden ibarettir.
Sayın C. H. P. sözcüsü millî savunma politi
kasını üç esasta topladılar.
",' &) isabetli politika, .
b) Ekonomik güç,
c) Yüksek standartlı silâhlı kuvvetler.
İsabetli politikayı tahlil ederken, Türkiye'nin
NATO ya girişini ve bugün NATO'da bulunu
şunu bilhassa incelediler. Ve âdeta Türkiye'nin
NATO'ya girdiği zaman yine bâzı yanlış bilgiler
le de Türkiye'nin bugün bir Orta - Doğu memle
keti olduğu ve o zaman NATO Paktının kurul
duğu zamanki Orta - Doğu memleketlerinin hep
sinin bugün müstakil devlet, üçüncü blok dev
let 'haline geldiğini ve bunların memleketlerin
deki füzeleri kaldırdığını ki, bu memleketlerin
hiçbirisinin topraklarında füze yoktur ve bunha'in kaldırıldığını, fakat, Türkiye'nin bir Orta Doğu memleketi olduğu halde bugün Atlantik
Paktı camiası içerisinde kalmasının yanlış bir
politika olduğunu izah ettiler.
O halde ben şunu sormak isterim; Türkiye
İşçi Partisi sözcüsü de söyledi ama, ona sormıyacağım; ama, C. H. P. sine bunu sormaya mec
burum. C. H. P. si NATO İttifakına taraftar de
ğil midir? Türkiye'nin NATO İttifakından çık
masını mı istemektedir? Türkiye efkârı umumiyesi bunu bilmek ister. (A. P. sıralarından, al
kışlar «bravo» sesleri)
T Ü R K Â N S E Ç K İ N (Edirne) — Anlıyamadmız. (C. H. P. sıralarından «'bile bile yapıyor»
sesleri)
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOI'ALOĞLU (Devamla) — Sayın Mustafa Ok
Türkiye'nin bugünkü coğrafi durumunun Rusj a ' y ı tehdideden ve lîa-sya'nm açık yanına taar
ruzları tevcih edecek pir coğrafi duruma sahibol-
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clıığunu ve müstakbel bir nükleer harbde, üçün
cü harbde Rusya'nın her şeyden evvel bu gücü
yok etmek için Türkiye'nin ilk hedef olacağını
belirttiler ve İsmet Paşanın daima Türkiye'yi
hat, dışında tutması politikasının daha evvel de
nenmiş ve İkinci Dünya Harbinde faydalı oldu
ğunu fakat yine birinci maddesindeki izahatına
göre yani, harb ve politika nazariyelerine göre
bugün yanlış bir politikayla Türkiye'nin üçün
cü dünya harbinde ilk hedef olacağı hükmüne
getirip bağladılar. Biz bu görüşte değiliz arka
daşlar. Üçüncü dünya harbi genel nükleer bir
harb olduğu takdirde birinci hedef Türkiye de
ğil, kuvvetli nükleer silâhların bulunduğu üsler
olacaktır. Her halde Türkiye değildir bu üsler.
Sayın Halk Partisi sözcüsü, tarafımdan bir
hususun açıklanmasını istediler. Memnuniyetle
bunu açıklamak isterim. Ve Akis Dergisinin be
nim Wasington'da okuduğum bir yazısını da bu
açıklama ile cevaplamış olurum. Ben Washing
ton'a hareket ederken Yeşilköy Hava Alanında
da bana muhabir sormuştu; siz Waşington'a
M. L. F. Nükleer plânlamasını mı konuşmaya
gidiyorsunuz, demişti. M. L. F . NATO dışında
bir nükleer plândı. Türkiye bu plânı reddetmişti
vo. bu plân artık ölmüş ve bir müzakere konusu
da değildi. Kendisine verdiğim cevapta; böyle
bir şey mevzuubahis değildir, M. L. F. artık öl
müştür, bir müzakere konusu değildir, dedim.
Halbuki Washington'da gördüğüm zaman Akis
Dergisini, İsmet Paşa, M. L. F. den çıktı ve Rus
ya'ya hedef olmaktan Türkiye'yi kurtardı ama
Topaloğlu Washington'a gitti, nükleer silâhlan
ma konuşuluyor diye yazıyordu. Bunun efkârı
umumiyeye açıklanmasında fayda vardır arka
daşlarım. Türkiye hiçbir zaman taarruzi bir an
laşma ve toplantıya iştirak etmemiştir ve etmi\cccktir. Benim gittiğim toplantı, NATO çerçe
vesinde nükleer silâhların nasıl, ne zaman ve ne
şekilde kullanılacağı hakkında istişarelerin yapı
lıp ve yine sayın sözcünün çok endişe ettiği her
şeyin Johnson'un emrinde olup olmadığı mesele
sini konuşmak ve devletlerin kendi emniyetleri
için söz sahibi olmak ve nükleer silâhların kul
lanılmasında istişare yolu ile bunların hedefleri
nin tesbitinde ve kullanılmasında söz sahibi ol
mak konuşmaları idi.
Yani, arkadaşlarımın endişe duydukları hu
susları gidermek için yapılmış bir toplantı idi.
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Bu endişeyi bütün NATO devletleri duymakta
dır. Nükleer olmıyan NATO devletleri bu endi
şeyi duymaktadır ve NATO'nun nükleer silâha
sahip devleriyle bu meseleyi oturup konuşmakta
dır. Türkiye'nin de yaptığı budur. Kendi em
niyeti için, bütünlüğü için bu gibi tedbirleri is
tişareye almaktan ibarettir. Konferansın, konuş
manın mevzuu budur. Bunun burada açıklan
masında fayda vardır. Bu bakımdan beni açık
lamaya davet ettiği için de arkadaşıma teşekkür
ederim.
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Netice?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Henüz Hanımefendi
neticeyi söyliyemiyeceğiz. Çünkü bu bir Devlet
sırrıdır.
Sayın sözcünün konuşmasındaki ekonomik
güç hakkındaki bütün kısımlara iştirak ederim.
Hakikaten bugünkü harblcr çok pahalıdır.
Hakikaten bugünkü silâhlar çok pahalıdır. Bu
yurdukları gibi, İngiltere'nin İkinci Dünya Har
binde bir yıllık harb masrafları 43 milyar sterlini bulmuştur, doğrudur. Ve işte yine kendileri
nin bu sözü ile kendilerine, cevap vermek isti
yorum. Bu kadar pahalı bu silâhlanma karşısm<ir bir millî ordunun kurulmasını bugünkü millî
gelirimiz ve bütçemizle nasıl mümkün görmekte
dirler?
Sayın Ataman Paşa, Türkiye'nin hudutları
nı çevreliyen kuvvetlerden, milletlerin güçlerin
den, onların bizimle olan münasebetlerinden de
bahsettiler. Türkiye her zaman hazır bir kuvvet
bulundurmak mecburiyetindedir. Ve Genclkurmayımızca tesbit edilen ve biraz evvel konuştu
ğumda da belirttiğim gibi, bugün Türkiye asga
ri kuvvetlerle yetinmektedir. Ve bu kuvvetinin
NATO standartlarına kadar ulaşamadığını da
ifade etmiş bulunuyorum. O halde bir taraftan
harb pahalı, bir taraftan silâh pahalı ve bir ta
raftan yardımları değil, bir millî ordu kuracak
sınız... Ne duruyorsunuz, Türkiye İşçi Partisi
nin söylediği gibi, Bayrağında Atatürk ve Kuvayı Milliye Ordusu mudur? (Evet sesleri) Ku
rayı Milliye Ordusu... Bugünün harblerindc
Kuvayı Milliye ordularının, ruhuna ihtiyaç var
dır, imanına ihtiyaç vardır ama artık o silâhlar
la harb edemezsiniz arkadaşlar.
Sayın sözcünün; Mustafa Ok'ım, Silâhlı Kuv
vetlerimizin yüksek standartla yetiştirilmesi hak
kındaki temennilerine iştirak ediyorum. Hakika
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ten Türk Silâhlı Kuvvetleri NATO standartları
seviyesinde değildir. NATO üyelerinin, millî,ge
lirleri üstün, zengin memleketlerinin orduları-,
ınn seviyesinde değildir. İşte birkaç seneden beri
NATO Bakanlar toplantısında benden evvelki
Bakan arkadaşlarım da bu durumu izah etmiş
ler ve Türkiye'nin kendi millî bütçesiyle Silâhlı
Kuvvetlerini NATO standartları konseptine
ulaştıramıyacağı kanaatiyle NATO devletlerince.
i'.e'l yardım olarak, bu millî geliri düşük olan
memleketlere yardım yapılması 1964 Haziranın
da kabul edilmiş ve bu yardımlar ölçüsünde, bivaz evvelki konuşmamda bahsettiğim gibi, sene
de Almanya'dan 12,5 milyon dolar, Amerika'
dan, Amerika'nın ikili anlaşmalarla yaptığı yar
dım dışında, 18 milyon dolar âcil yardım yapıl
makta ve ayrıca 27 Kasımda Paris'te yaptığımız
toplantıda, İtalyan Millî Savunma Bakanı ve
Kanada Millî Savunma Bakanı ile yaptığım top
lantıda bunlar da Türkiye'ye âcil yardım yap
maya katılmışlardır ve konuşmalar devam et
mektedir. Ve hakikaten Türk Silâhlı Kuvvetleri
NATO standartları ölçüsünde değildir. Bunu bu
seviyeye yetiştirmek için de yine kendilerinin
söylediği gibi, millî bütçemizden bunu temin et
mek mümkün değildir.
Ve yine bunun NATO camiası içindeki dost
ve müttefik milletlerin yardımları ile Türk SiIfıhlı Kuvvetlerini NATO standartlarına ulaştır
manın çabası içindeyiz ve bu iş için hazırlanmış,
Genelkurmayca hazırlanmış projelerimiz NATO
Askerî Konseyinde konuşulmaktadır.
Bugünkü konuşmalarda birbirinden farklı,
üzerinde durulan ikinci bir -mesele de, Türkiye
İşçi Partisinin sözcülerinin ikili anlaşmalar ko
nusundaki, bir zamandır memleketimiz efkârına
yanlış bilgilerle karıştırılmak istenen hususa da
cevap vermekte fayda mülâhaza ederim.
'
Bu ikili anlaşmalar mevzuunun esasına bir
tasnifle girmek istiyorum. Bu çok taraflı veya
iki taraflı savunma anlaşmalarını 4 bölümde mü
talâa edebiliriz.
Birincisi, Kuzey - Atlantik Anlaşması, biraz
evvel bahsettim. İkincisi, Atlantik Anlaşması
{•crçeves'nde imzalanan çok taraflı veya iki ta*
raflı idari, malî, adlî ve gümrük muamelelerine
dair sözleşmeler ve anlaşmalar. Üçüncüsü,, askerî
anlaşmalar. Dördüncüsü, A. B. Devletleri ile ya-;
pil an Hurda Anlaşması,
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Birinci Atlantik Anlaşması hakkında biraz
evvel başka bir sebeple izahat vermiştim. İkincisi
idari, adlî, malî ve gümrük anlaşmaları. Bun
lardan birincisi Kuzey - Atlantik Anlaşmasına
taraf devletler arasında kuvvetlerin statüsüne
dair Anlaşmadır. Bu anlaşma yalnız Türkiye Amerika arasında değil, NATO'nun 12 üyesi
arasında ikili veya çok taraflı olarak yapılmış
anlaşmalardır.
İkincisi, millî temsilcilikler ve milletlerarası
personel anlaşmasıdır.
Üçüncüsü askerî karargâhlar anlaşmasıdır.
Dördüncü gümrük muafiyeti anlaşmasıdır.
Beşincisi; vergi muafiyeti anlaşmasıdır.
Altıncısı Avrupa'daki NATO komutanlığı ile
Türkiye'deki karagâhlar anlaşmasıdır.
Şimdi bu anlaşmaların hepsi Büyük Millet
Meclisinin tasdikinden geçmiştir. Çünkü yer
yer Türkiye tşçi Partisi bu anlaşmaların hukiki
mesnedden de âri olduğunu iddia eder. Biraz
sonra da, Anayasa Mahkemesine açtıkları bir
dâvadan da bahsedeceğim.
Üçüncüsü askerî anlaşmalar. Bu da, üç bö
lümde mütalâa edilir. Askerî kolaylık anlaş
ması, hava teknik anlaşması, muhabere teknik
anlaşmasıdır. İşte Türkiye İşçi Partisinin üze
rinde durduğu ikili anlaşmalar bu üç bölümde
zikrettiğim askerî anlaşmaların uygulama an
laşmalarıdır. Bu anlaşmalar, askerî anlaşma
23 Haziran 1Ö54 te imzalanmış ve 7280 sayılı
Kanuna ve Heyeti Vekilenin yetkisine dayana
rak imzalanmıştır. Bu anlaşmaya dayanarak
Genelkurmayca yapılan askerî ikili uygulama
anlaşmaları ise esasen yeni Anayasamızın 65 nci
maddesine göre ve buna dayanılarak çıkarılan
240 sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulundan
geçmek suretiyle hukuki kıymet kesbeden an
laşmalardır Yani Meclise gelmeleri ieabetmiyen anlaşmalardır. T. t. P. bu anlaşmaların
Meclise gelmesini sağlamak için Anayasanın
65 nci maddesine göre hazırlanmış olan 240 sa
yılı Kanunun Anayasaya aykırılığını iddia etmiş
ve Anayasa Mahkemesi T. İ. P. Başkanının bu '
itirazını 24 Aralık 1965 tarih ve 12185 sayılı
Resmî Gazetede neşredilen Kararı ile reddetmiş
tir. Şimdi ben, anlaşmaların esasından bahse
diyorum ama anlaşmaların teferruatını sizler de
benden bir memleket severlik olarak istemiyeceksiniz. Ama Sayın Başkan bu kanunu iptal
.etirmek suretiyle, ettirseydiler, 240 sayılı Ka
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nunu her, uygulama anlaşmasını buraya gelip
ve muayyen maksatlara hizmet etmek imkânı
hâsıl olacak idi. Fakat yeni Anayasamız bu
gibi kararlan, diğer birçok anayasalarda olduğu
gibi, «institüti ve agreement» olarak mütalâa
etmiş ve bunları Devlet sırrı olarak mütalâ et
miş ve Hükümete bu yetkilerin verilebileceğini
kabul etmiştir. Ama Türkiye İşçi Partisi bu
salâhiyetin verilmesine taraftar olmamış, Ana
yasa Mahkemesine dâva açmış ve dâvası da
reddedilmiştir.
Şunu açıkça ifade edeyim ki, bu askerî an
laşmalar gereğince yapılan ikili anlaşmaların
hiçbirisi Türkiye İşçi Partis'nin zamaın zaman
yaptığı beyan ve neşriyatlarda olduğu gibi,
bir işgal değildir. Bunlar Türk topraklarıdır.
Ve size huzurunuzda şurada ifade edeyim,
Millî Savunma Bakanı olarak ben ve Genelkur
may Başkanımız lüzum gördüğü zaman bu
üslere gider ve istediği zamrm, istediği tetkikatı
yapmak imkânına sahiptirler. Sövledikleri gibi
35 milyon metre kare değildir. Bunlar tesistir,
mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinindir. Ve sadece Atlantik Anlaşmasının 3 ncü
maddesine göre, ki, bu madde şöyle der. «Üye
devletler teker teker veva a/alamda, ittifakın
kuvvetlenmesi için ikili anlaşmalar yaparlar».
İşte Türkive Cumhuriyeti Hükümeti de 1954 yı
lından 1963 yılma kadar bu gibi askerî uygu
lama araşmalarını yapmıştır. Ve şunu söyle
yeyim ki, bizim zamanımızda bu anlaşmalar
dan hiçbirisi yapılmamıştır. Bu anlaşmaların
memleket menfaatine göre işlemesi için her
türlü gayret sarf edilmektedir. Eğer bunlardan
millî menfaatlerimize uygun olmıyanlar varsa
millî menfaatlere uygun hale getirilecektir. Ve
bu gibi çalışmalar Genelkurmayımızda ve Ha
riciye Vekâletinde müştereken yapılmaktadır.
Am', vatanseverliğe sahip çıkan bâzı k'mseler
Adalet Partisi iktidara gelinceye kadar yok
o1 an bu meseleyi, sanki biz geldikten sonra
olmuş gibi meydana çıkarmışlardır. Halbuki
bîT-jv: evvel arz ettiğim gibi, bu anlaşmaların
hiçbirisi bizim zamanımızda
yapılmamıştır.
Amr. hükümetlerin, hizmetlerin devamlılığıma
inanıyoruz ve bu anlaşmaları millî menfaatle
rimize uygun olarak işletmekte fayda görmekte
yiz.
Çok muhterem milletvekilleri; bu konuşmala
rımla belki arkadaşlarımın
suallerinin hep«
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sini cevaplandırmamış olabilirim.
Ama şuna
emin olunuz ki, bendeniz Bakan olarak ve siz
leri dinleyen Bakanlığ:m mensubu arkadaşla
rım bu tenkidlerinizdon istifade öleceklerdir.
Ve ileriki yıllarda huzurunuza daha mütekâmil
bütçelerle gelmek vazifemiz olacaktır.
Biraz evvel Sayın Ataman Paşamı a söyle
diği gibi de, seferde Başkumandanlık vazifesi
kendisinin olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Silâhlı Kuvvetlerimiz hakkında Meclisin
her türlü tenkid ve temennilerini nazarı itibara
almak, bir Millî Savunma Bakanının ve onun
mesai arkadaşlarımın vazifesidir, vazifesi olacak
tır.
Bu sözlerimle cevap veremediğim eksik kalmış
olan
arkadaşlarımın tenkidlerinin nazarı iti
bara alınacağını, arz eder, hepinizi hürmetle
rimle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Bakanı, lütfen ayrılma
yın. îlîi arkadaşın sorusu var efendim.
Sayın Esengin, buyurun.
Sayın Esengin, şunu arz edeyim ki, geçen
güm de bilmünasebe arz etmiştim; soru, kendi
görüşlerinizin açıklanmasına vesile olmasın. Ke
sin, sarih bir soru. Lütfen efendim.
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın
Bakan önceleri konuda bir demagoji yaptı ve
dediki, « Halk Partisi NATO'ya karşı mıdır?»
Biz NATO'ya karşı olduğumuzu söylemiyoruz.
Diyoruz ki, NATO'nun zaman geçişi bakımından
bilhasas ikili anlaşmalar hakkında ıslaha ihtiyaç
vardır. Bu hususta fikirleri nedir, düşünüyor
lar mı, düşünmüyorlar mı? Bunu söykımck isti
yorum.
BAŞKAN — Sorunuz nedir efendim, soru
olarak.
KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Yani
NATO ikili anlaşmaların köhnemiş taraflarını
düzeltmeye azimli midir, değil midirler?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Çok muhterem Baş
kan, evvelâ bana sual s'oran arkadaşımın, beni
demagoji yapmakla itham etmesini esefle kar
şıladığımı arz etraek isterim. Ben bu memle
kette, Halk Partisi gifoi büyük bir çoğunluğa
sahip siyasi bir teşekkülün NATO gibi bir me
selede fikrinin açıklığa kavuşmasında
fayda
mülâhaza ettim. Yoksa Halk Partisi sözcüsü
buraya gelecek, NATO şudur, NATO budur,
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bu olamaz diyecek ve fikrini söylemeden ine
cek. Halk Partisi NATO'ya taraftar mıdır, ta
raftar değil midir? Bunu açıkça millet bilmek
ister. Ben Halk Partisine hizmet etmek iste
dim bu konuşmamda.
Sayın Esengin'in bana teşekkür etmesi lâ
zımdı. Sabahleyin hatiblerini dinliyenlerin ço
ğunun kafasında, acalba Halk Partisi NATO'ya
karşı mıdır diye bir istifam belii'miştir. Ben
açıkça işittim bu istifamı. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler, «biz böyle bir istifamı duyma
dık» sesleri) Bu istihfamm açıklanmasında
fayda vardır. Eğer siz partiniz adına konuşmak
yetkisiyle konuştunuzsa ben vazife yapmış ol
dum, bundan dolayı memnun oldum.
BAŞKAN — Sayın Sadık Kutlay, sizin de
mi sorunuz var?
KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Cevap
bitmedi efendim.
BAŞKAN — Efendim, Balkan; «cevabım "bu
kadar» diyor.
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Hayır
efendim, cevap bitmedi, taraftarlar mı, taraf
tar değiller mi? Bunu söylesinler. NATO'nun
işlomiyen taraflarını düzeltecek misiniz? Dü
zeltmeyi düşünüyor musunuz?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, demin
den beri arkadaşım beni iyi dinlememiş. Ben
aksak tarafları millî menfaatlerimize
uygun
olarak işleteceğimizi ifade etmiştim.
Bunun için kendileri beni dinlememişler ki,
bunu sordular. Ama aslolan birinci sualleri
idi, ona da cevap verdim.
BAŞKAN — Sayın Sadık Kutlay.
Buyurun Sayın Dursun Akçaıoğhı.
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Ordu
da Tüberküloz durumu hakkında bize Sayın
Bakan Beyefendi bir malûmat verdbilirler mi?
Koruyucu ve tedavi edici hizmetleri yeterli mi
dir, tüberküloz bakımından ordunun? Bilhassa
yeni askere alınanlarda pülorezi vakalarının
çok olduğu söylenmektedir, bu doğru mudur?
Bu gibi vakalarda tedavi edici tedbirler kâfi
midir ve bu hususta bilhassa teibdilhava verile
rek memleketlerine gönderilen erlerin tüberkü
loza yakalandıkları söylenmektedir. Bu doğru
mudur? Böyle bir vakada acalba sakat kalanla
ra ne gibi işlem yapılmaktadır. Bu hususlara
Sayın Bakanın cevap vermelerini, şifahi olarak
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veremedikleri takdirde yazılı olarak cevap ver
melerini istirham ediyorum.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Kendilerine yazılı
olarak tafsilâtlı cevap vereceğim. Yalnız bu
gibi hastalar, ben kendi gözümle son Trakya
tatbikatında gördüm, bana hastane başhekimi
söyledi, tüberkülozla veya diğer hastaları mem
leketlerine tebdilhâvalı olacakları zaıman, eğer
hastanede kalmak isterlerse bünyesi zayıf olan
ları hastanede tedavi etmektedirler. Böyle bir
hastayı Çorlu hastanesinde kendi gözümle gör
düm, tatbikat budur. Hiçbir zaman söylediğiniz
gibi, hiçbir hastayı Silâhlı Kuvvetler sdkağa
atmamafctadır. Kendi malî imkânı müsaitse gön
dermekte, ama hastanede tedavi olmak isterce
hastanede tedavisine devam edilmektedir. Bunu
'içendi gözümle gördüm. Tafsilâtlı cevabını ay
rıca arz ederim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özgüc.
....- NİYAZİ ÖZGÜÇ (Sinop) — Amerika'nın
Türkiye'ye yaptığı askerî yardım her sene
programdaki gibi yerine getiriliyor mu?
İkinci sorum, 44 çıkarma gemisi bize verile
cekken Yunanistan'a verildiğini gazetelerde
okuldum. Bunun sıhhat derecesi nedir?
,
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Amerika askerî yar
dımının her yıl muayyen bir programı yoktur.
Amerika askeri yardımı 1947 de başlamıştır ve
devam temektedir. Her yıl değişen rakamlarla
»devam etmektedir. 1947 den bu yıla 18 yıllık
vasatisi 168 milyon dolardır senede. Ama bu
bâzı seneler 2 yüz milyon, 180 milyon, 120 mil
yon, 130 milyon dolar arasında değişmiştir. Bu
o yılki yardım plânına bağlanmaktadır. Tesbit
edilen, yine bunu bütçede açıklamış olayım, bir
miktar tavan tesbit edildikten sonra silâh ve
araçlar bizim askerî misyonumuz ile Amerika
lılar arasında konuşularak tesbit edilmektedir.
ikincisi; çıkarma araçlarının Yunanistan'a
verildiği hakkındaki soruya gelince: Yunan
istan'a 44 çıkarma aracının verildiğini bilmiyo
rum. Biz çıkarma araçlarını kendimiz yaptık.
'Bundan dolayı da müsterih olmanızı bilhassa
rica edeceğim. İhtiyacımıza yetecek kadar
"çıkarma aracını kendi tezgâhlarımızda bir se
neden daha yakın bir zamanda yapmış bulunu
yoruz. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan..
MAHMUT BOZDOĞAN (Adana). — Efen
dim, bir sakınca varsa açıklanmasında Muhte
rem Bakandan yazılı cevap vermelerini istir
ham edeceğim.
Askerî fabrikalarımız değişen dünya şart
larına paralel olarak imalâtta bulunuyorlar mı?
Halen bu fabrikalarda negibi silâhlar yapılmak
tadır?
İkinci sorum; tersanelerimizde çıkarma ge
milerinden başka çeşit gemiler de yapabili
yor muyuz ? Meselâ bunlar muhrip midir,
kruvazör müdür?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Tezgahlarımız daha
büyük harb gemilerini yapabilecek güçtedir. Bu
malî imkân meselesidir. Bütçemize para koya
bildiğimiz ve döviz temin edebildiğimiz takdir
de Gölcük tezgâhlarımızda ufak harb gemileri
yapabilecek güce sahibiz.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ise
şimdi askerî fabrika değildir, iktisadi Devlet
Teşekkülü haline gelmiştir, 400 ve 240 sayılı
Kanunlarla ve biz ancak oraya ihtiyacımız olan
siparişleri veriyoruz.
BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, buyurunuz
efendim.
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Efendim, memlekette okur yazarla
rın nisbetinin % G4 olduğu malûmdur. Silâhlı
Kuvvetlerimize cahil olarak alman, yani oku
yup yazma bilmiyen erat, eğitim merkezlerin
den geçtikten sonra terhisine kadar yüzde
kaç nisbetinde okur yazar hale geliyor, bunu
lûtf edebilirlerini? Şimdi cevap veremiyecek
durumda iseler sonra yazılı olarak istirham edi
yorum.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TÖPALOĞLU (Devamla — Demin umumi rakamı
nı arzettiğim, şimdiye kadar 775 bin okuyup
yazma bilmiyen on sene içinde eğitilmiştir. Se
nede 40-50 bin kişiye okuyup yazma öğretil
mektedir. Ama bütün kuvvetlere göre, nisbetini şu anda arz edemiyeceğim.
BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi.
NEPvMlN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Bakan
dan istirhamım, Tural mektubu
meselesinin
tahkikatı bitmiş midir ?
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, İkincisi; Kolera konusunda Millî Güvenlik
Kurulunun vermiş olduğu rapor hakkında Sa
yın Bakan izahat verebilirler mi?
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOfiLL
(Devamla) — Tural'm mektubu
hakkındaki sözlerinizle bana Sayın Recai Iskenderoğlu ima konuşmasına da cevap verme imkâ
nını vermiş oldunuz. Geçen bu mevzuda yapı
lan genel görüşmede de ariz ve amik, bu yazının
nasıl gelip geçtiğini, hangi safhadan geçtiğini
arz etmiştim. İnsaflı arkadaşlarım umarım ki
bu yazı meselesinin nasıl suitefehhümlerle ne
reye kadar götürüldüğünü öğrenmiş bulundular.
Hâlâ bunu küçük politika oyunları gibi görmek
istemekte, ısrar etmenin ne memleket için, - baş
kasına da cevap veriyorum - ne memleket için,
ne de şahsım veya kumandan arkadaş için fay
dası ve hattâ zararı da olmayacaktır.
Tahkikata gelince o zaman yine söylemiştim
ve kimlerin nerelerden geçtiğini ve bu alman
şeye göre nereden çıktığının tesbit edilemediği
ni de o konuşmamın zabıtlarını tetkik ederseniz,
tahkikat mevzuunda da açıklama yapmıştım o
vakit.
(C. H. P. sıralarından, tahkikat mevzuu açık
lanmadı.)
Orada açıklamıştım, zaptı tetkik ederseniz
vardır orada.
(C. II. P. sıralarından, «Tahkikat daha de
vam ediyor mu?» suali)
Kolera salgını hakkında şunu size söyliyeyim ki, Güvenlik Kurulu kararınnı açıklanma
ması lâzımdır ama şurada'bunu açıklıyayım si
ze. Bu konu Millî Güvenlik Kurulunda konuşultur. Sağlık Bakanı ve ilgililer izahat vermişler
dir. Milli Güvenlik Kurulu verilen izahat ve
Dünya Sağlık Teşkilâtından alman cevaba göre
İran'da kolera kalmadığı tesbit edildiği için,
haccın yapılmasında mahzur olmadığına dair
Millî Güverlik Kurulunca karar alınmıştır.
BAŞKAN — Sayın İrfan Solmazcr.
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan bir şey sormak istiyorum.
Silâhlı Kuvvetler mensuplarının, erler dâhil ta
biî, görev kazası veya ölüm hallerinde Devletçe
primleri ödenmek üzere sigortalanması düşünü
lüyor mu?
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALO'TLU
(Devamla) — Bunu tetkik etme
dim. Fakat bu bizim için mühim bir mevzudur.
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Not ettim bu mevzuu ilgililerle konuşacağım.
BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Bakan
verdiği cevaplarda Türkiye'de yabancı üslerin
Amerikalıların işgali altında bulunmadığını bil
dirdiler. Bu cevabı memnuniyetle kaydediyoruz.
Yalnız kendilerinden soruyorum: Bu (islerden
hangisinde Türk kumandanları vardır? Yoksa
bunların kumandanları Amerikalı mıdır? Bu
üsler NATO ya mı bağlıdır yoksa doğrudan
doğruya Amerikaya mı bağlıdır. Birinci sorum
budur.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOÖLU (Devamla) — Bunların ikili anlaş
ma ile olanı, NATO ile olanı var, Amerika jje
olanı var. Bir.
İkincisi, hangisinde Türk subayı vardır, han
gisinde Amerikan subayı vardır? Bu teferruatı
da size söyliyemiyeceğim. Kumandanı da size
söyliyemiyeceğim. Ama Türk kumandanı olan da
var, Amerikan kumandanı olan da var. Ama
hangisinde vardır, hangisinde yoktur, onu söylemivecfi£im sana.. (A. P. sıralarından alkışlar)
YUNUS KOÇAK (Konya) — Bir sualim de
Tusloğ denen teşkilât NATO yâ mı bağlıdır, yok
sa doğrudan doğruya Amerika'ya mı bağlıdır?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TÖPALOCîLU (Devamla) — Amerikaya bağlıdır.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Bir sualim da
ha var Sayın Bakandan, Jusmat diye biı* teşki
lât vardır. Bu jusmat NATO ya mı bağlıdır,
Amerika'ya mı bağlıdır?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Bunun kime bağlı ol
duğunu siz biliyorsunuz, ama ben de söyliyeyim,
Amerika'ya bağlıdır. Daha varsa söyle, hepsine
cevap vereceğim.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Var, soraca
ğım...
Sayın Bakandan rica ediyoruz, son olarak Ka
radeniz'de bir Amerikan uçağı düşmüş veya dü
şürülmüştü. Bu uçağın Türkiye'den kalktığını
gazeteler yazdı. Bu gibi olaylar Türkiye'yi bü
yük tehlikelere mâruz bırakabilir. Sayın Bafeânİn
bundan sonra Türkiye'yi topyekûn tehlikeye ata
bilecek bu gibi hareketlerin devam edip etittiyeceği hakkında bir tedbirleri var mıdır, bir ; hazır
lıkları var mıdır, bu hususta ne beyan ederler?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TÖPALOĞLU (Devamla) — Uçak açık denizlerde
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düşmüştür. Sovyet topraklarında düşmemiştir.
Evvelâ, açık denizlerde düşmüştür. Nereden kal
karsa kalksın, açık denizde düşmüştür. Ondan
sonra da, bu memleketin millî emniyeti ve ihti
yaçları için düşünülen her şeyi burada söyliyemiyeceğimi de sizlere arz etmek isterim.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Türkiye'nin ha
yati menfaatlerini tehlikeye düşürebilecek bu gi
bi olayların tekerrür etmemesi için Sayın Bakan
lığın bir hazırlığı var mıdır?
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Türk Hükümeti bu
• •memleketin hayatiyetini tehlikeye sokacak hiçbir
tedbire gitmez. Bu milletin menfaatleri neyi icabettiriyorsa onu yapar. (A. P. sıralarından alkış
lar)
B A Ş K A N — Sorular bitmiştir efendim.
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan bir sorumuz vardı efendim.
BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan sizin de
mi sorunuz vardı efendim? Buyurunuz efendim.
SÜLEYMAN ONAN (Kırşohir) — Muhterem
Bakandan Öğrenmek istediğim soru şudur:
Askere alman köylü çocukları eğitime tabi tu
tuluyorlar. Zirai eğitim her bölgedeki kumandan
lığın inisiyatifine mi bağlıdır, yoksa Türkiye'deki
şümullü zirai eğitime mi tabi tutuyorlar?
ikinci sorum, aynı şekilde ağaçlandırma konu
su da memleketimizin yine her bölgesindeki ku
mandanlığın inisiyatifine mi bağlıdır yoksa umu
mi politikaya mı bağlıdır. Bunları rica ediyorum
açıklasınlar.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Biraz evvel konuş
mamda, «Ordunun sosyal faaliyetleri» başlığı
altında izah etmiştim, Türk Silâhlı Kuvvetleri
yalnız müstehlik değil, askere aldığı vatandaşları
eğiten, yetiştiren bir müessesedir, demiştim. Bu
arada ziraatçi, şoför gibi sınıfları da ordu yetiş
tirmektedir, terhislerine yakın kurslar açmakta
dır. Bu o mahaldeki kumandanın değil, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Başkumandanının aldığı bir ka
rara göre bütün birliklerde yapılan tatbikattır.

24 . 2 . 1966
I

I

I
I
I
I

I
I

BAŞKAN — Sorular bitmiştir, tamam efen I
dim.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOÖLU (Devamla) — Teşekkür ederim. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir hu
I
susu hatırlatmak istiyorum.
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı bütçe ka
nunu tasarısı için yapılan açık oylama henüz de
vam etmektedir. Bir hatip arkadaş daha konuş
tuktan sonra oylama işlemi bitecektir.
Şimdi son sözü, sırada bulunan Adalet Par
tisi örupu Sözcüsü Sayın ismail Sarıgöz'e veri
yorum. Buyurun Sayın Sarıgöz. Sayın Sarıgöz
Grupunuz adına ikinci konuşmanızı yapıyorsu
nuz. Yüce Meclisin aldığı karar gereğince konuş
ma süresi 15 dakikadır. Başlarken hatırlatıyo
rum.
A. P. GRUPU ADINA İSMAİL SARIGÖZ
(Rize) — Sayın Milletvekilleri, konuşmamın bi
rinci bölümünde kalan kısmına devam ediyorum.
Deniz Kuvvetleri atom enerjisinin güdüm
sistemlerinde kullanılması stratejide çok büyük
bir rol oynamaktadır. Ezcümle gemilere hemen
hemen sonsuz hareket imkânı bahşetmekte, bil
hassa denizaltılara istedikleri kadar dalma imkâ
nı vermektedir. Gerçekten denizaltılar ve uçak
gemileri taşıdıkları uçaklar ve nükleer yük taşıyan cihazlarla hareketli çevresel üsler duru
muna girmiş bulunmaktadırlar. Denizaltının as
kerî maksatlar için kullanılışı kadar fezanın
kullanılması ihtimalleri de kuvvetli ve özel dik
kat istiyen bir husustur.
Hava kuvvetleri : Güdümlü mermilerin ve
uçakların bugünkü büyük inkişafı, harbi mu
harebe meydanlarından Dünyanın her tarafına
intikal ettirecektir. Artık geri taraf diye bir
şey yoktur. Bütün bir millet ye millî servet
tehdide mâruzdur. Silâhlarının kudreti ve müessiriyeti ile hava kuvvetlerinin her türlü ha
rekâtı önemini muhafaza etmektedir. Kendi başma olduğu gibi diğer kuvvetlerle beraber, bü
tün harekâtta çok çeşitli kullanma usulleri ile
birinci derecede rol oynar. Bundan böyle askerî
sahada hava üstünlüğü olmaksızın, pek az şey
yapmak mümkün olacağından, mevzuu ve gecici de olsa, temini şarttır. Kısaca nihai netice
yi almak ancak hava üstünlüğü ile mümkündür.
Bu vesile ile müstakbel harblerde sivil savun
manın ehemmiyetine ve ciddiyetine işaret etmek isterim.
Biraz da maneviyat ve ideolojik silâhların
da büyük rolüne temas edeceğim, ikinci Dünya
Harbinden sonra, zaman zaman patlak veren
ve ideolojik hüviyet gösteren harblerde çok
kullanılan bu hususun gerillâ savaşları olduğunu belirtmek isterim.
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İdeolojiler birçok toplumları ve Dünyanın
politik havasını son derece hassaslaştırmışlardır. Bu durumda psikolojik silâh birinci dere
cede önem kazanır. Bu silâh, modern harb şe
killeri ile toplum maneviyatının müthiş bir şe
kilde tehdidedildiği nisbette müessirdir ve ihti
lâl harblerinm yegâne ve seçkin silâhı olma
vasfını kazanmıştır, ihtilâl harbleri, teşkilâtlı
ordu muharebeleri yerine, sabotaj, suikast ve
gerillâ muharebelerinin yapıldığı yıkıcı harblerdir. Bilhassa komünistler, Kore'de yaptıkları
gibi geniş ölçüdeki saldırıların, onlara büyük
tehlikeler getireceğini ve büyük kayıplara mal
olacağını bildiklerinden, millî hudutlar içeri
sine sızdırılan silâh ve yetiştirilmiş personel va
sıtası ite gizli tecavüzlere girişmektedirler. Ko
münistlerin ulusal kurtuluş hareketi olarak
isimlendirdikleri bu hareketler ezcümle Viet
nam'daki savaş bu tekniğin Küba'dakine benzer
bir başka denemesidir.
Bu itibarla özet olarak şu hususlara dikkat'
etmenin zaruretine kaaniiz.
1. Millî strateji ile ittifaklar içindeki stra
tejimizin tâyin ve tesbiti ve millî maksatlar içinteşkili gereken özel birliklerin kurulması ve ye
tiştirilmesi.
2. Muhtemel muharip olacağımız hasımla
rımızın, jeopolitik durumumuzun icabı ve ide
olojik farklılık sebebi ile başvurdukları, ve baş
vurmakta pek mahir oldukları psikolojik silâh
larla mücadelede çok hazırlıklı olmak gerektiği.
3. Modern harb silâh ve vasıtalarını kâfi
derecede silâhlı kuvvetlerimize veremiyeceğinize göre; gerek Silâhlı Kuvvetlerimizde ve ğe-.
rekse sivil halkın yetiştirilmesinde, eğitimin çok
yüksek bir seviyeye çıkarılması gerektiği. Bu
rada gece eğitiminin önemine işaret etmek iste
rim. Kanaatimizce, gece eğitimini gündüz sevi
yesine çıkarmıyan ordular, istikbal harblerinde
muharipten bir şey beklememelidirler.
4. Silâhlı Kuvvetlerin ve halkın yıkıcı ide
olojik tesirlerden korunmasına özel dikkat ve
itina sarf edilmelidir.
5. Kurulacak ekonomik ünitelerde, harb
ekonomisi prensipleri nazarı itibara alınmalı
dır.
6. Genel ekonominin ve modern orduların
lojistiğinin sinir sistemi olan nakliyatın temini
mühim bir husustur. Binaenaleyh, daha hazar
dan, ikmali sağlıyacak her türlü stokun, nakli
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ye ve depolama tesislerini organizasyonunun
lojistik bakımdan büyük ehemmiyetine işaret
etmek isterim.
Muhterem arkadaşlar; şimdi de, Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinin hususiyetleri, Si
lâhlı Kuvvetlerimizin durumu ve bâzı temenni
lerimizi arza çalışacağım,
Millî Savunma Bakanlığı 1966 yılı Bütçesi
genel bir idame bütçesi karakterindedir. Bugü
nün ekonomik şartları ve millî imkânlar nazarı
itibara alınırsa, daha uzun müddet, bütçenin
bugünkü karakterini muhafaza edeceği, bir in
kişaf bütçesine kavuşmasının ancak ekonomik
kalkınmamızın kısa zamanda gerçekleştirilme
sine bağlı olduğu anlaşılır.
Bununla beraber, Silâhlı Kuvvetlerimizin
millî ve milletlerarası vecibelerini ifa edebilme
leri için, Silâhlı Kuvvetlerimizi muayyen bir
seviyede tutmak mecburiyetinde bulunmamız
dolayısiyle, az gelişmiş bir ülke olan memleke
timizin, millî kaynak ve imkânları nazarı iti
bara alınırsa, idame bütçesi karakterinde de
olsa, Millî Savunma Bakanlığına ayrılan tah
sisatın küçümsenemiyecek bir seviyede olduğu
görülür. Bütçenin bir idame bütçesi olmasına
rağmen her geçen yıl temin edilen dış yardım
lardan da istifade edilerek, Silâhlı Kuvvetleri
mizin daha mükemmel bir seviyeye yükseldi
ğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Si
lâhlı Kuvvetlerimizin anasın aslisini teşkil eden
Kara Kuvvetlerimiz, bugün her zamankinden
daha mükemmel durumdadır. Son olarak,
convansiyonel silâhlar bakımından NATO'daki
müttefiklerin kullandıkları silâhlarla teçhiz edi
leceği keyfiyeti memnuniyet verici bir husus
tur. Yalnız Hükümetten temenni edeceğimiz hu
sus müttefiklerimizce yapılacak yardımın, za
manında ve lâyık seviyede olmasını ve dolayı
siyle modernizasyonda gecikmelere mahal ve
rilmemesi cihetini temindir.
Hava Kuvvetlerimiz : Hava Kuvvetlerimiz
kendisinden beklenen vazifeyi her an yapacak
durumda olmakla beraber, uçakların hızla inki
şafı ve memleketimizde de yapılamayışından
dolayı, dış yardımlarla temini veya satmalmması zarureti vardır. Personelin eğitimi ve ge
nel seviyesi itibariyle çok iyi durumda olması
na rağmen, mevcut uçakların tip ve modelle
rinin eskimesi ve gerekse adedinin kâfi olma-
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ması yanında, tamire muhtacolanlarm, tamiri
için gerekli tesislerin memlekette kurulmamış
olması, muayyen uçuş müddeti sonunda revize
edilmesi gereken motorlarının dış memleketlere
gönderilmesi mecburiyeti çeşitli müşkülât ve
imkânsızlıklar yanında, büyük masraflara da
sebebiyet vermekte ve bu suretle dış yardımla
rın mühim bir kısmı her yıl bu maksada ayrıl
maktadır. Bu hususların temini için gereken
gayretin gösterilmesini temenni ederiz.
Ayrıca alçak irtifadaki süratli vasıtalara
karşı kullanılan bir alçak hava savunma silâhı
olan Huk taburu henüz verilmemiştir, temini
için gerekli teşebbüslerin yapılmasını dileriz.
îhbar sistemi cümlesinden olmak üzere ku
rulacak tesislerin bir an evvel kurularak gerekli
personelin yetiştirilmesi keyfiyetine temas et
mek isterim.
Deniz Kuvvetlerimiz : Yurdumuzun coğrafi
duramu Türk Deniz Kuvvetlerine üç ayrı de
nizde kuvvet bulundurma mecburiyetini yükle
mektedir. Bu mecburiyet milletlerarası vecibe
lerden ziyade millî meselelerimizden doğmak
tadır. Bu itibarla Türk Deniz Kuvvetlerinin
millî menfaatlerimizi koruyacak bir seviyede
olması lüzumu ortadadır.
Deniz Kuvvetlerimizin takviyesi ve idamesi,
diğer NATO devletlerine yapıldığı gibi. Ameri
kan yardımından temin edilmekte, bu mümkün
olmadığı takdirde millî imkânlarla satınalmması mecburiyeti belirmektedir.
Deniz Kuvveti erimizin son olarak millî gay
ret ve imkânlarla süratle takviye edilerek,
kendisine tevcih edilecek millî vazifeleri başa
rabilecek bir imkâna kısa zamanda kavuştuğu
nu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bu im
kânların yaratılmasında gerekli gayreti göste
ren Hükümete, Deniz Kuvvetleri komutanları
na, subay, astsubay, teknisyen ve işçilerimizin
başarılarını takdirle anarız.
Deniz Kuvvetlerimizin takviyesi için girişi
len son hamlelerin kısa zamanda Deniz Kuvvet
lerimizi yeni bir güc kazandıracak mütaakıp
hamlelerin müjdesini verdiğini belirtmek iste
rim. Biz bu hamlelerde kendimize yeterli bir
deniz kuvvetine kendi millî imkânlarımızla sahibolma azminin en güzel misalini görmekteyiz.
Deniz Kuvvetlerimizin takviyesi cümlesin
den olmak üzere, Hükümetin Amerika'dan te
minine gayret ettiği gemiler yanında, Batı - Al-
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manya'dan da modern hücumbotları inşa ettir
mektedir. Bu cümleden olarak muhrip alımı
için Deniz Kuvvetlerince hazırlanan projenin
tahakkuku hususunda gerekli gayretin gösteril
mesini zaruri bulmaktayız.
Memleektimizin anatesisleri olan enfrastrüktür tesislerimizin genel durumu ve sevi
yesi memnuniyet vericidir. Ancak, ev sahibi
memleket olarak kamulaştırma, su, yol ve elek
trik gibi bölgesel kolaylıklar ile yerleşme tesis
lerinin millî bütçeden sağlanması zaruretleri,
bir de NATO'ya katılma payları az da olsa mü
him bir yekûn tutmaktadır. Bununla beraber
bâzı tesislerin sivil hizmete devri veya, kulla
nabilme imkânları yanında inşaat safhasındaki
çeşitli faydalarını da zikretmek isterim.
Diğer hususlara gelince : Ordunun esası
olan subay kaynağının bugünün icaplarına gö
re tanzim edilmesi ciheti nazarı itibara alınmış
ve Harb Okulu ve Harb akademileri kanun ta
sarıları Yüce Meclise sevk edilmiş olup halen
komisyondadır ve bunların bu yıl içinde kanun
laşması lüzumuna da ehemmiyetle işaret etmek
isterim. Devlet Personel Kanununa muvazi ola
rak Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu da yü
rürlüğe konacak ve personelin yeni imkânlar
dan faydalanması temin edilecektir.
Sağlık hizmetleri : Silâhlı Kuvvetlerde mev
cut sağlık müesseselerinin her geçen yıl mem
leket sağlığına artan ölçülerle büyük hizmetler
de bulunduğunu memnuniyetle müşahede et
mekteyiz. Ancak, hastanelerimizde modern is
tihdam prensiplerinin uygulanmasını ve noksan
ve miadı dolmuş cihazların yenilenmesini ayrı
ca 211 sayılı Kanuna göre verilen ilâçların daha
mükemmel bir ş^kle bağlanmasını temenni et
mekteyiz.
Bilhassa subay ve astsubayların bölgelerarası tâyinlerinde, sosyal bakımdan müşkül duru
ma düşmemeleri için, eşleri memur ve Öğretmen
olanlarının, Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer ba
kanlıklarla işbirliği yaparak mağduriyetlerine
mahal verilmemesini temenni etmekteyiz.
Kuvvetlerin ayrı, ayrı sosyal tesisler kur
ması yerine, mevcut ve kurulacak tesislerden
bütün kuvvetler mensuplarının eşit şekilde isti
fadesinin temini üzerinde durulacak bir keyfi
yettir. Lojmanların daha çok mahrumiyet böl
gelerinde inşası cihetinin teminini de temenni
ederiz.
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A. P. Grupu olarak Silâhlı Kuvvetlerimizin
çeşitli şekillerde yurt kalkınmasında ifa ettik
leri büyük hikmetleri şükranla yâdeder, sahip
bulunduğu büyük insan gücü ve teknik imkân
ların memleket kalkınmasına daha geniş çapta
katılması imkânlarının araştırmasını temenni
ederiz.
Muhterem arkadaşlar, Askerlik Mükellefi
yeti Kanununda değişikliği gerektiren bir hu
susa temas edeceğim.
Bugün Silâhlı Kuvvetlerimizin-mevcudu ve
nüfusumuzun devamla artışı nazarı itibara alı
nırsa, her yıl askere çağrılması gereken mükel
lef adedinin, silâh altma alınanlardan çok ol
duğu ve bunun her yıl artmakta bulunduğu,
binnetice, her yıl bu kısım mükellefin silâh al
tına alınamadığı ve bunların üst üste yığıldığı
bir gerçektir. Anayasanın 12 nci maddesi hük
münün ışığı altında Askerlik Kanununun yeni
baştan tanzimi ve askerlik meselelerinin yeni
esaslara bağlanması lüzumunu ilgililerin dik
kat nazarlarına sunarız.
Muhterem arkadaşlar; sözlerimin sonuna
gelmişken şu hususu da belirtmeyi faydalı mü
talâa etmekteyim.
Millî bütünlüğümüzün kaynağı olan Türk
Silâhlı Kuvvetlerinin drştan ve içten gelecek
sapık ideolojilere itibar etmeyip, onları kahre
deceğine dair inancımız tamdır. Bu itibarla,
Silâhlı Kuvvetlerde huzursuzluk yaratacak dav
ranışlardan kaçınmak ve bu müesseseyi her tür
lü art maksatların tasallutundan elbirliği ile ko
rumanın lüzumuna işaret etmek isteriz.
Memleketin savunması bakımından Devlet sır
rı olarak muhafazası gereken hususlara dikkatle
riayet edilmesini, bunların basit düşünce ve dav
ranışlara âlet edilmesinin uygun
olmadığına
kaaniiz.
Millî dâvamız olan Kıbrıs meselesinin kalbindo Silahlı Kuvvetlerimizin kendisine düşecek her
görevi yapmaya muktedir olduğundan emin bu
lunduğumuz cihetle Kıbrıs meselesinden bahset
meyi uygun bulmadım.
•Kı'brıslı mücahitlerimizin kahramanca müca
delelerini ve Kıbrıs'taki kahraman Alavımızm
mensuplarını takdirle anmayı bir horç bilirim.
(Alkışlar)
Muhterem arkadaşlar, alacağı her vazifeyi
milletine ve tarihine yakışan şan ve şerefle ifa
edeceğinden emin olduğumuz millî ve vatani bü
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tünlüğümüzün koruyucusu Silâhlı Kuvvetlerimi
ze, Millî Savunma Bakanlığı camiasına ve mille
timize 1966 yılı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, grupum adına saygılarımı sunarım.
(A.P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Müzakerenin kifayetini saygı ile arz ederim.
Kars
Lâtif Aküzüm
BAŞKAN — Üç arkadaşımız yeterlik aleyhin
de söz istedi. Bunlardan evvelâ Başkanlığa inti
kal eden C.H.P. adına Sayın Mustafa Ok oldu.
Buyurun Sayın Ok.
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın milletve
killeri, yeterlik aleyhinde mâruzâtta bulunmak
istiyorum. Konuşmamızın hasında bir tek cümle
okumuştum ve bunu bilerek okumuştum, demiş
tim ki, bütün dikkatimize rağmen bâzı yanlış
anlamaları önliyemez isek, bunun kusuru bize aidolmıyacaktır. O halde işte bâzı yanlış anlama
lar meydana çıkmıştır. Yeterlik önergesi alevhin
de oyunuzu kullanınız ki; bu yanlış anlamaları
tarihin imkânını 'bulalım. Ve esasen yeterlik öner
gesini kr.bul etmezseniz, hundan sonraki 10 daki
kayı Silâhlı Kuvvetlerin bütçesini konuşmaktan
dalha kıymetli bir şeye mi avıracağız? Ben kaaniim ki; hiçbir arkadaşım, Silâhlı Kuvvetler Büt
çesini konuşmaV. için on dakikasını esirgemiyecektir. Eğer oylarınızı kifayetin lehinde kullanır
danız, bu takdirde Silâhlı Kuvvetler Bütçesinin
konuşulmasında on dakikayı esirgivorsunuz mâ
nasına almak mümkün olabilir. Bunu esirgemiveceğine kaani bulunuyorum. Meselâ, yeterlik
önergesi aleyhinde oyunuzu kullanınız ki, bizim
C.H.P. nin NATO içinden çıkmayı düşünmediğini
izalh etme imkânını hulabilelim. Ve kıymetli ar
kadaşlarım zaten bunu söylemeye lüzum. yok.
Çünkü bakın arz edeceğim. Dışişleri...
BAŞKAN — Sayın Ok yeterlik önergesi üze
rinde konuşun lütfen.
MUSTAFA OK (Devamla) — Yeterlik öner
gesi üzerinde konuşuyorum. Bunu kabul etmeyi
niz, çünkü hâzı meseleleri izah etmemiz, yanlış
anlamaları önlememiz gerekiyor. Meselâ diyoruz
ki, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde sözcümüz Sa
yın Nihat Erim, NATO Türkiye için bugün de
değerini muhafaza etmektedir, demiştir.. Bunla-
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in, yeterlik önergesini kaibul ederseniz, söyleme
imkânımız olmıyacaktır. Ve yine yeterli k öner
gesini kabul
etmezseniz, diyor ki, Sözcümüz
«Atom ve nükleer silâhlar dolayısiyle Türkiye'
nin 'güvenlik meselesini Hükümetin NATO için
deki ve NATO dışındaki
ilişkilerini gereken
önemle incelemesi beklenir.» Eğer. yeterlik öner
gesini kffDul ötmezseniz, biz diyeceğiz ki:
işte
NATO içi ve NATO dışı ilişkilerin incelenmelini
eleştiri1 meşini yapmış oluyoruz 'bu Millî Savun
ma Bütçesi konuşmasında. (C.H.P. sıralarından
alkışlar)
Şimdi arkadaşlarım, konuşma imkânımız ol
sun, kifayet önergesini kabul etmeyiniz ki... Me
selâ, Bakan, S'liöıh Kuvvetlerimizin NATO stan
dardından düşük bir standartta olduğumuzu ka
bul etti. Müsaade ediniz. NATO standardına
yükselmemiz için, o seviyeye çıkmamız için biz
çareler arıyalım; beraberce... (A.P. sıralara dan
gürültüler ve C.H.P. sıralarından «sus be adam»
seferi) Ve muhakkak bulacağız bunu. (C.H.P.
sıralarından alkışlar) ve yine yeterlik önergesini
kabul etmeyiniz ki, meselâ; (A.P. simi arından
gülüşmeler)
Bakan, dış yardımların 168 milyon den 120
milyon dolara düştüğünü söylemedi, âcil yardım
lardan baihsetti. Fakat dört «ene içerisinde bu
yardımların, dış yardımların 168 milyondan 120
mUvona düYü^'inü soVemedi. (A.P. sıralarından
«dhepsini sövledin» sesleri) Müsaade ediniz de ça
reler arıyalım, dış yardım imkânlarını yine 168
milyona çıkarma imkânlarını beraberce düşüne
lim. (CH.P. s ı k a r ı n d a n alkışlar) Ve arkadaş
larım konuşma imkânmı veriniz, oünkü NATO
diyor -ki, 1965 t e Silâhlı Kuvvetlerimizi artırma
mızı htivor NATO. Şimdi müsaade buvırnırr-'z
Silâhlı Kuvvelerimizi nasıl artıracağız, NATO'nun bu istemine nasıl cevap verecvVız? Yeterlimi
kabul etmevimz ki, biz diyel'm : NATO'mm Si
lâhlı Kuvvetimizi attırmak iem yaptığı bu mü
racaatta yardımı mı fazla alacağız yani. bir
fazla vardım imkânı mı sa^lanac^k; yoksa Silâlhlı Kuvvetlerimizin standardı da!ha da düşürü
lecek mi? Bütün bunların... (A.P. .sıralarından'
«kifayet önergesi ile ilgisi ne?» sesleri)
BAŞKAN — Var efendim, yeterlik önergesi
aleyhinde görüşüyor hatip.
•MUSTAFA OK (Devamla) — Bütün b u h a r ı
izah için yeterlik önergesini kabul etmemeniz ge
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rekir. Esasen biraz evvel arz ettiğim gibi Milli
Savunma Bütçemizin konuşulmasında 10-15 da
kikayı eslrgemiycccğ!niz hususunda tam bir ka
naate saıhibiz. (A.P. sıralarından «demogoji yap
ma.» sesleri) Ve kıymetli arkadaşlarım. Sayın Ba
kan dedi ki; demogoji yapmıyoruz. Elbette demogojiyi kabul etmiyoruz. Fakat milletin yüksek
millî menfaatleri daima cnplânda tutmayı bil
miş olan C.H.P. ne NATO'dan çıkmamayı söy
lememe imkânı verdin demek pek fuzulidir, pek
lüzumsuzdur. (C.H.P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar, A.P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim.
ORHAN BtRGtT (İstanbul) — Burası Kay
seri Lisesi değil.
BAŞKAN — Ve müdrihale etmiyelim. Saym
Ateşoğlu, istirham ediyorum, müdaıhale etmeyin.
MUSTAFA OK (Devamla) — Şimdi yine ye
terlik öncrgos:ni kalbul etmediğiniz takdirde mese
leler biraz drlva vuzuha kavuşacak. Meselâ Bakaır diyor ki; Türkiye, ilk hedefte nükleer silâhhv.-m bulımaca/h yer olacaktır. Sayın Bakan bu
nu sövlüvor. Biz de diyoruz ki, eğer Türkiye
NATO üslerine... (A.P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade bu
yurun.
MUSTAFA OK (Devamla) — İmkân verin
ve 'bunları yeni gelişmeler takibetmeden bu im
kânlar kısıtlanmazsa, bu takdirde Türkiye ilk
defa NATO otomatik taarruzlara mâruz kalacak,
demedik, fukat nükleer harbin tahrip safhası içi
ne iter dedik, bizi.
Binaenaleyh, tahrip saffhasmm dışında kal
mak için davranışları ve tutumu akıllıca yürüt
mek gerekir. Bunu söylememize imkân veriniz,
ve'erlm-in aleylrnde bulununuz. (A.P. sıraların
dan <'Bo.sk;m yakışmıyor» sesleri)
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Esbabı mu
cizesini izaıîı ediyor.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müda
hale etmeyin, kifayet önergesinin, alevhinde bu
lunmak demek, kürsüye çıkıp; ben yeterlik öner
gesinin aleyhindeyim deyip, inmek değildir Bu
nun gerekçesini izah etmek lâzımdır. Gerekçesini
anlatıyor arkadaşımız. (A.P. sıralarından gürül
tüler, gülüşmeler ve alkışlar)
Saym Ok, siz de lütfen toparlayınız. Yalnız
gerekçeler yeterlik üzerinde ve kısa olsun.
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MUSTAFA OK (Devamla) — Toparlıyorum
efendim, toparlıyorum efendim.
O halde kıymetli arkadaşlarım, şunu söyleme
mize yeterlik önergesini kaıbul etmediğiniz takdir
de imkân vereceksiniz, C.H.P. NATO içinden çık
mayı düşünmemektedir. (A.P. sıralarından gü
rültüler) Fakat kıymetli arkadaş^rım, NATO
içerisinde haysiyetli, şahsiyetli ve haklarını ya
kandan takibeden... (C.H.P. sıralarından «'bravo,
yaşa» sesleri, alkışlar)... bir politika içerisinde ol
mak lüzumunu belirtmek için imkân veriniz.
(C.H.P. sıralarından alkışlar)
Hepirizi hürmetle selâmlarım. (C.H.P. sıra
larından alkışlar ve «bravo» sesleri) (A.P. sırala
rından, «haysiyetsiz değiliz biz» sesleri, gürültü
ler)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeter
lik önergesini okuttum. B : r arkadaşımız aleyhinde
konuktu. Şimdi oylarınıza sunuyorum. Yeterlik
önergesini kabul edenler... Lütfen sayın arka
daşlarım.
OSMAN Z E K Î YÜKSEL (Antalya) — Söy
leneceklerin hepsini söyledi, bir şey kalmadı ki...
BAŞKAN — Sayın Yüksel istirham ediyorum
sakin olunuz.
OSMAN ZEKÎ YÜKSEL (Antalya) — Söy
lenecek bir şev bırakmadı ki...
METİN CtZRELÎ (Diyarbakır) — Sus be
adam, önce kravat tak da öyle gel.
BAŞKAN —- Savın Osman Yüksek istirham
ediyorum, Tüzüğümüzün cezai ahkâmını hakkı
nızda taıtJbik etmeye beni mecbur etmeyin.
Kabili etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul
edilmiştir.
(Millî Sa/vunma Bakanlığı Bütoe^nin tümü
üzerindeki görüşmeler bi'tmiştir. B'îlümVre ge
çilmesini oylarınıza sunuvorum. Kabul edenler...
E'tmivenler... Kabul edilmiştir.
(Bölümleri okutuyorum.
( A / l ) Cari harcamalar
Bölüm
Lira
11.000 ödenekler
12 000
B A Ş K A N — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12.000 Perrvnel giderleri
1 547 095 005
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilm'stiv.
13.000 Yönetim 'giderleri
1 318 594 001
B A Ş K A N — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Bölüm
14.000 Hizmet giderleri
15
B A Ş K A N — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
7
B A Ş K A N — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
41
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatırım harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
B A Ş K A N — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
312
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları
55
Kabul edenler...
BAŞKAN
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Lira
£52 000

875 C00

781 001

200 001

413 001

808 000

(A/3) Sermaye teşkili ve
tramfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar
45 854 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
34.000 Malî transferler
29 098 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosval transferler
780 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
£3.000 Borç. ödemeleri
2 759 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin bölüm
lerinin görüşülmesi bitmiştir. Ulusumuza ve va
tanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.
(Alkışlar)
Muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinin sona ermesi dol ayı siyle Millet
Meclisinin Türk Silâhlı Kuvvetlerine güven,
bağlılık ve selâmının bildirilmesini teklif eden
ayrı ayrı önergeler gelmiştir, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Millî Sa\unma Bakanlığı Bütçesinin görüşül
mesi dolayısiyle yurdun, Cumhuriyetin ve Ana-
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yasamızın bekçisi Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mil
let Meclisinin tam ve sarsılmaz güveninin ve se
lâmlarının iletilmesinin karara bağlanmasını tek
lif ederiz.
Kocaeli
Kayseri
Nihat Erim
Turhan Feyzioğlu
(Alkışlar)
Sayın Meclis Başkanlığına
Millî Savunma Bakanlığına ait Bütçesinin gö
rüşülmesi münasebetiyle bu bütçenin kabulünü
mütaakıp Büyük Türk Milletinin hür ve demok
ratik rejimin teminatı ve bekçisi knlıranman ve
şanlı Türk ordularına Yüce Meclisin güven ve
takdir hislerinin bir kere daha izhar ve ifade
edilmesini arz ederiz.
Ankara
Tunceli
Mustafa Kemal Yılmaz
Kenan Aral
(Alkışlar)

edileceğinden ve şanlı Ordumuzun icabı halinde
görevini millî mefahirimize yaraşır şekilde yeri
ne getireceğinden emin olarak, Yüksek Meclisin
hissiyatına da tercüman olmak üzere, derin iti
mat duygularımızla takdir hislerimizin Silâhlı
Kuvvetlerimize Yüce Meclit adına duyurulma
sını arz ederiz.
Uşak
Artvin
Mehmet Fahri Uğrasızoğlu
Mustafa Rona
Maraş
Veysi Kadıoğlu
(Alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet
Meclisinin Türk Silâhlı Kuvvetlerine güven, bağ
lılık ve selâmlarının bildirilmesi hakkındaki
önergeleri oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.,..
Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. Gereği
Başkanlıkça yapılacaktır. (Alkışlar)

Sayın Meclis Başkanlığına
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Bütçesi görüşü
lürken millî bir iman içerisinde Türkiye'nin ve
Türk Milletinin bekçiliğini yapan, üç kıtada at.
koşturan, Mete'lerin, Oğuzların, Alpaslan'ların,
Fatihlerin, Atatürk'ün torunları bulunan asîl
ve kahraman Türk Ordusuna bağlılıklarımızı,
güvenimizin, sevgilerimizin ve hürmetlerimizin
sunulmasını arz ve teklif ederiz.
Kayseri
İzmir
Hehmet Ateşoğlu
Osman Zeki Efeoğlu
(Alkışlar)

Muhterem arkadaşlar, Petrol Dairesi Başkan
lığının 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı için ya
pılan açık oylama işlemi bitmiştir.

Sayın Başkanlığa
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabul
edildiği şu anda, tarihi boyunca büyük 'milleti
mizin istiklâlini kahramanlıkla, şan ve şerefler
le korumuş, olan Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mil
let Meclisimizin derin güven ve bağlılık hisleri
nin duyurulmasına delâletinizi saygı ile arz ve
teklif ederim.
Adalet Partisi Grup Başkan vekili
İstanbul
Muhiddin Güven
(Alkışlar)
BAŞKAN — Son olarak bir önerge daha gel
di efendim, onu da okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
1966 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin
kabulü ile Millet Meclisi olarak Silâhlı Kuvvet
lerimize ayırabildiğimiz ödeneğin en vatansever
duygularla ve en faydalı bir şekilde yerine sarf

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin müza
keresi bitmiştir efendim.

b)

TURİZM

VE TANİTMA
BÜTÇESİ

BAKANLIĞI

BAŞKAN — Efendim, şimdi Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere
başlıyoruz. Lütfen Bakanlık erkânı ve Komisyo
nun yerlerini almalarını rica ederim.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi üzerin
de grupları adına söz alan arkadaşların isimleri
ni ve sıralarını okuyorum.
C. H. Partisi Grupu adına Sayın Ali İhsan

Göğüs.
Yeni Türkiye Partisi Grupu adma Sayın
Cengiz Ekinci,
C. K. M. Partisi Grupu adına Saym Cemil
Karahan,
T. 1. Partisi adına Sayın Cemal Hakkı Selek,
Adalet Partisi Grupu adına Saym İhsan
Ataöv, M. Partis' Grupu bildirmemiş efendim.
Grupları adına ikinci defa söz istiyen arkadaşlar
şunlardır:
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ata Bo
dur, C. H. Partisi Grupu* adına Sayın Coşkun
Kırca ve Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ka,.
ya özdemir.
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi üzerin
de şahısları adına söz alan Sayın arkadaşlar:
Reşit Ülker, Sadi Blnay, Nihat Akay, Bekir Tünay, Mehmet Ali Arsan, Halim Araş, Ali ihsan
Balım, ibrahim Boz, Nihat Akay, Şevket Bohça,
Cevdet Geboloğlu, Şevki Güler, Nuri Kodamanoğlu, Bülent Ecevit, Muammer Baykam, Neşet
Tanrıdağ, Cemal Şonsoy, Mustafa Kemal Yıl
maz, Muzaffer Şamiloğlu, Selçuk Çakıroğlıı, Abdurrahman Şeref Lâç, Kemal Nebioğlu, Hasan
Lâtif Sarıyücc, Adnan Akın, Hayrettin Uysal,
Salih Yıldız, Himmet Erdoğmuş, Osman Yük
sel, Adnan Akarca, Nihad Diler, Süleyman Arif
Emre, Sabri özcansan..
Şimdi söz. sırası C. II. Partisi Grupu adına
Sayın Ali ihsan Göğüş'ündür. Buyurun Sayın
Göğüs.
C. H. P. GRUPU ADINA ALÎ İHSAN G ö ,
OÜŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri;
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi üzerin
de Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupunun görüş ve tenkidlerini sunmadan evvel,
Turizm sektöründe yapılacak çalışmaların mem
leketimiz için taşıdığı öneme işaret etmek iste
rim :
Pîkonomik politikanın «sihirli üçgeni» şek
linde ifade edilen, tam istihdam, dış ödeme den
gesi, fiyat istikrarı amaçlarının ilk ikisini sağla
mak yolunda çok önemli bir araç olan Turizm,
bugün dünyada 8 milyar dolarlık bir ekonomik
faaliyete yol açmak suretiyle dünya ticaretinde
birinci yeri işgal etmektedir. Uluslararası iç ve
d ş turizm hareketlerine yılda 200 milyon insa
nın katıldığını söylersek, turizm hareketinin ça
ğımıza damgasını vurduğu kendiliğinden ortaya
çıkar.
Türkiye, bu sahada her ülke ile rekabet ede
bilecek durumdadır. Çak zeng'n turistik bir po
tansiyele sah'ptir. Bizim kadar, hattâ
bizden
daha az turistik potansiyele sahibolan ülkeler,
turizmden geniş ölçüde yararlanmaktadırlar. Ge
leneksel turizm memleketlerinin dışında kalan
ve turizm hareketi pek yakın geçmişte başlıyan
ispanya'nın dış turizmden geliri 1 milyar dola
ra,' Yunanistan ve Yugoslavya'nın ise, 100 mil
yon dolara ulaşmıştır.
Turizm, görünmiyen ihracat niteliği yüzün
den önemli bir döviz kaynağıdır, Türkiye, ciddî
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takibed'len bir turizm politikası ile yakın bir
gelecekte o'mazsa, Yunanistan ve Yugoslavya
kadar yılda 100 milyon dolar bir dış kaynak el
de edebilir. Bu dövizler, endüstriyel ve tarımsal
kalkınmamız için en önemli kaynakları teşkil
edecektir, ödeme dengemiz sorununun çözüm
lenmesi de büyük ölçüde turizm gelirleri ile
mümkün olacaktır. Avrupa iktisadi işbirliği
idaresinin son raporlarına göre, Türkiye işçi
dövizleri, petrol gelirleri ve dış turizm gelirleri
ile önümüzdeki yıllarda konsorsiyuma muhtacolmadan lüzumlu döviz kaynaklarına sahibolacaktır.
Sayın milletvekilleri;
Türkiye'nin turizm pazarları Kuzey Ameri
ka, Batı, Orta ve Kuzey Avrupa'dır. Bu bölge
ler, dünyanın ekonomik ve sosyal yönden en ge
lişmiş bölgeleri olup, «kütle tüketim devresinde»
bulunmaktadır.
Dolayısiyle turizm sektöründeki talepleri de
vamlı olarak artmaktadır. Bu talebin, Türkiye'ye
yönelmesini sağlamak, turistik arzımızı nicelik
ve nitelik yönünden gerekli seviyeye çıkarmak
şarttır.
Turizmin ödeme dengemiz bakımından öne
mi yanında, sosyal yapıya olan olumlu etkisi de
memleketimiz yönünden değer taşımaktadır. Böl
geler ve sektörler arasındaki kalkınmanın den
geli bir şekilde sağlanması turizm sektörü saye
sinde bir kat daha etkenlikle gerçek olabilir.
Tarımsal ve endüstriyel yönden üretime uygun
bulunmıyan memleket bölgeleri, genellikle, tu
rizm potansiyeli yüksek kesimlerdir. Bu bölge
lerin turizm sayesinde kalkınmaları mümkün
dü;-. İtalya'da Mezzogiorno. Fransa'da Languc(1 •.:-? - Ros.-dgnol projeleri bunun canlı örnekle
ridir. Bu şekilde yerinde istihdam mümkün ol
makta, yeni iş sahaları yaratılmakta, şehre göç.
olayları önlenmektedir.
Sayın milletvekilleri -,
Türkiye bugün sağlam bir turizm politikajrna sahiptir. Hükümetlerin konuya önem ver
meleriyle kısa zamanda netice almamız mümkün
dür. Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi Grupu
olarak, bu sahada alınacak olumlu bütün ted
birleri desteklemek kararındayız. Meclis Grupunmz, halen iş başında olan Hükümetin konuya
verdiği önemin Hükümet programında, başka
bir deyimle kâğıt üzorrinde kalmamasını, sürat
le icraata geçilmesini temenni çtmektedir.
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Turizm taleplerini karşılıyabilmek için ko
naklama, ulaştırma, turizm öğretimi ve eğitimi
ve tanıtma konularında devamlı, ısrarlı koordine bir çalışma yapmak gerekmektedir. Turizm
öğretimi ve eğitimi yani turizm idarecisi ve tu
ristik tesis personeli yetiştirmek sorunu, konak
lamak ihtiyacı ile beraber yürütülmesi gereken
âcil bir konu olarak ortada durmaktadır. Ko
naklama tesislerimiz kifayetsizdir. Bu sahada
yatırımlara hız verilmelidir. Kamu sektörü,
önümüzdeki Beş Yıllık Plân döneminde zincir
leme pilot turistik tesisler kurmalıdır. Ve özel
teşebbüse önderlik etmelidir. Devletin özel sek
töre yol gösterici vazifesi yanında, alt yapı ya
tırımları ile birlikte birtakım kolaylıklar sağ
laması da gerekmektedir, özel sektörde karar
sızlık yaratmamak için, gelişme plân ve program
ları açıkça ortaya konmalıdır. Marmara, Ege
ve Akdeniz bölgelerinde fizikî plânlama biran
önce tamamlanmalı, kamu kuruluşlarının, özel
teşebbüsün nerelerde, hangi tipte turizm yatı
rımları yapacakları anlaşılmalı, «Mastcr Plân»
niteliğinde bir çalışma süratle gerçekleştirilme
lidir.
Konaklama ihtiyacının büyüklüğü karşısın
da, kamu sektörünün yatırımları yanında, özel
sektör yatırımları desteklenmelidir. Uzun va
deli, düşük faizli kredi, vergi bağışıklığı, millî
pazarlardan sağlanması mümkün olmıyan cihaz
ve eşyanın ithalinde kolaylıklar, turizm endüst
risinin gelişmesi için düşündüğümüz tedbirler
dir. Turizm yatırımları riskli yatırımlardır. Zi
ra, talep elâstikidir, sabit giderler fazladır, özel
sermayeyi bu sahaya çekmek için Devlet süb
vansiyonlarına ihtiyaç vardır. Üçüncü tnönü
Hükümeti zamanında Meclise sevk edilen fakat
kanunlaşmak imkânı bulamıyan 6086 sayılı Tu
rizm Endüstrisini Teşvik Kanununu tadil eden
tasarının bu dönemde Hükümetçe desteklenerek
Yüce Meclisten çıkarılması, özel teşebbüs yatı
rımlarını hızlandıracaktır. C. H. Partisi Meclis
Grupunuıı, bu tasarıyı kabullenerek Meclise
tekrar sevk etmiş olması, Hükümetin gayretle
rini dcstekliyeceğinin en açık bir delilidir.
Sayın milletvekilleri;
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunun,
turizmle ilgili Millet Meclisi komisyonlarında
görüşülmekte olan önemli kanun teklifleri bu
lunmaktadır. Her biri turizmin gelişmesinde
büyük rol oynayacak mahiyette olan bu teklif
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ler, turistik bölgeler, seyahat acentalan, kara
avcılığı ve millî parklar kanun teklifleridir.
Bunların önemini belirtmek, tahdidedilen bu ko
nuşma devresinde elbette mümkün olamıyacaktır. Ama, turizmden gereği gibi faydalanmak,
memleketin ekonomik ve sosyal hayatına olum
lu etkiler yapmasını istiyorsak, bu teklifleri
biran önce kanunlaştırmalıyız. Bu arada, ta
tillerin düzenlenmesi konusunda da süratle ted
bir almak zorundayız. Bilhassa iç turizmi geliş
tirecek olan Hafta Tatili Kanununda gerekli de
ğişikliği yapan Devlet Plânlama Teşkilâtının da
mutabık olduğu tasarıyı Hükümetin Meclise
sevk etmesini istiyoruz.
Sayın milletvekilleri;
Sahillerimizin bundan böyle belli ellerde özel
ikametgâh olarak kapatılmasını önlemek ve ve
rimli turizm yatırımlarına açık tutulmasını sağ
lamak gereklidir. Bu, hem millî servetimizin iyi
kullanmak, hem de turizm imkânlarından, sos
yal adalete uygun olarak, büyük halk kütlele
rinin faydalanmasını gerçekleştirmek yönünden
zaruridir.
Sayın milletvekilleri;
Turizm imkânlarımızın âzami ölçüde kulla
nılması hususunda yabancı özel müteşebbislerin
sermaye ve teknik bilgi bakımlarından yardımcı
olabileceği kanısındayız. Ancak, turistik ve sa
ir bakımlardan çok büyük önem taşıyan sahille
rimizin, yabancıların istismarına terk edilmesi
hiç şüphesiz kabul edilemez. Bu sebeple, turizm
sahasına girecek yabancı özel müteşebbislerin,
Köy Kanununa tabi olan ve olmıyan mahallerde
gayrimenkule mütaallik haklar edinmeleri kabil
olmamalı ve bunların tesislerini ancak kira esa
sına göre kurmaları kesin hükümlere bağlan
malıdır. Kira müddetinin sonunda bu tesisler
Devlete veya Devletin açık artırma yolu ile
ihale edeceği Türk özel firmalarına intikal etti
rilmelidir.
Yabancı sermayenin müracaatlerini yeni
esaslara
bağlamak gerekmektedir. Bilindiği
gibi, turizm sektöründe de yabancı sermaye
6224 sayılı Kanun hükümleri içinde gelmekte,
ayrıca, bloke paraların da turizm endüstrisinde
kullanılması mümkün olmaktadır. Yabancı
sermaye komitesine yapılan müracaatlarda, ya
tırım yapacaklardan ayrıntılı proje, yatırım
programı istenmeden, teklifin tümü üzerinde
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karar verilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis G-rupu olarak, bu uygulamanın değişti
rilmesini ve yatırım yapmak için sermaye ge
tirmek istiyen yabancılardan ayrıntılı projele
rin ve yatırımın esas özelliklerinin istenmesini
zaruri görmekteyiz.
Sayın milletvekilleri,
Turizm, her şeyden evvel bir koordinasyon
işidir, bir otorite meselesidir. Üzüntü ile müşahade etmekteyiz ki, koordinasyon bugün
sağlanamamaktadır. Kamu sektörü yatırımla
rının ve tedbirlerinin koordine edilmesi için
lüzumlu saydığımız Bakan! ıklararası üst kade
me çalışmaları zayıflamıştır. Kamu sektörün
deki koornidasyonun duraklamasının yanı sı
ra, Özel sektörün koordine çalışması için ku
rulmuş bulunan Turizm Danışma Kurulu da
Üçüncü İnönü Hükümeti zamanında yaptığı
toplantıdan bu yana resmen bir daha toplana
mamıştır.
Turizmin gelişmesi için şart olan malî ve si
yasi istikrar bozulmuştur. Bunun yanında,
turizm meselelerini yürütmekle başlıca görevli
millî organizasyon, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı bünyesinde de devamlı değişiklikler
yapılmak suretiyle istikrar kalmamıştır.
Her gün rejim tartışmalarının cereyan et
tiği bir ortamda ve özellikle bu tartışmalar ik
tidarın 'davranışı ile ortaya çıkarsa, Hükümetin
dikkatinin ekonomik ve sosyal meseleler üze
rinde teksif edilmesinin mümkün
olmıyacağı
açık bir. gerçektir, iktidar kanadının muhale
fetin bu görüşünü samimî olarak benimsiyerek
Hükümeti uyarmakta titizlik göstermesini ve
ona asli vazifelerini hatırlatmasını halisane te
menni ediyoruz.
Sayın milletvekilleri,
Turizm ve Tanıtma Bütçesi üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Meclis Grupu olarak gö
rüş ve tenk'idlerimizi anahatlariyle ve genel politikasîyle kısaca belirttikten sonra, TRT konu
suna değinmek isteriz. Türkiye Radyoları bir
Anayasa kuruluşu olarak, bugün büyük bir
hamlenin içerisindedir. Muhtariyete kavuş
tuktan sonra, yatırım olarak, yaym olarak
geçmişle kıyas kabul etmiyecek kadar olumlu
bir yola girmiştir. Acı bir gerçektir ki, uzun
bir geçmişi olan Türkiye Radyoları, özel bir
kuruluş haline gelinceye kadar takat olarak
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500 kilovat civarında kalmıştır. İlk defadır
ki, bu yıl 40 milyon liralık bir yatırımla TRT
Kurumu takat
artırma yolunda büyü'k
bir
hamleye girişmiştir. Halen Türkiye'nin % 40 ı
radyoyu iyi dinliyebilmektedir. 1 500 kilovatlık bir veya bölünmek suretiyle iki verici mer
kezin programlaştınlmasını memnunluk verici
bir olay olarak kaydediyoruz. Burada bir nok
tayı üzülerek belirteceğiz:
Zayıf durumda olan ki, 100 ve 20 Kw. ol
mak üzere 120 Kw. la çalışan kısa dalga verici
lerimizin takatini artırmak maksadiyle Hükü
met tarafından öngörülen ve bütçeye konulan
yerinde bir teşebbüs, yerinde bir hareket,
16 milyon liralık yatırım, aynı Hükümetin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı vasitasiyle ve anla
şılması güç bir tarzda kısılmak istenmiş, bu te
şebbüs Bütçe Encümeninin ve oradaki Sayın
A. P. li üyelerin yerinde müdaihalesi ile son da
kikada önlenebilmiştir. Türkiye'ye mütevec
cih Arapça, Kürtçe yayınlar yapan radyoların
yanı sıra, dışarda çalışan 100 binin üzerindeki
Türk işçi kütlesini tesir sahası içerisinde bu
lunduran Demirperde gerisi radyolarının ya
yınlarını karşılamak durumunda olan Türk
Devletinin, kısa dalga vericilerini kuvvetlen
dirmek çabalarını tökezletmek istiyen bir zih
niyetin Adalet Partisi Meclis Grupu tarafından
da tasvip görmemesi başlıca teselli noktamız
dır.
Saym Turizm ve Tanıtma Bakanı, Senato
da yapılan bütçe görüşmelerinde TRT konu
sunda bir kusurları olmadığını, bir kusur var
sa kendisinden evvelki Üçüncü İnönü Hükü
metinin Turizm ve Tanıtma Bakanında aramak
lâzımgeldiğini ifade buyurmuşlardır. Kusur,
TRT yi teftiş ettirmek teşebbüsü imiş. Doğru
dur. Bu bir hukukî hatadır. O zamanın Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı bu hukukî hatasını
derhal kabul etmiş, teftiş yetkisi olmadığını
kabullenmiş ve tasarrufunu derhal iptal ettir
miştir. Hukukî hatalar telâfi edilir. Telâfi
edilemiyen, hukuk dışı kaba kuvvet gösteri
leri, entrikalar ve hizmet sabotajlarıdır. Telâ
fi edilemiyen, hukuk dışı müdahalelerdir. Biz
böyle müdahalelerin sahibi olmadık.
Saym Turizm ve Tanıtma Bakanı, son gün
lerde TRT yi ve Genel Müdürü iki suçla itham
etmektedir. Kamu düzenini bozmak ve Dev-

— 503 —

M. Meclisi

B : 55

letin dış politikasının sağlamlığını bozucu
yında bulunmak.

ya

Doğru ise şu görüşü beraberce değerlendirmc'k zorundayız arkadaşlar. Ye ortada bir ka
nun var doğrudur deniliyor. Doğru olarak ka
bul ediyoruz.
Devletin dış politikasının sağlamlığını ve
kamu düzeni gereklerini bozmak, yürürlükteki
Yüce Meclisten çıkan 359 sayılı TRT Kanunu
gereğince, Bakanlar Kurulunun bir Kararna
mesi ile TRT Genel Müdürünü görevinden al
mak için yeterli sebeplerdir. Bu konuda, Ba
t a n l a r Kurulu tek başına hareket etmek imkâ
nına sahiptir. Bakanlar Kurulu bu bakımdan
dalha önce sadece TRT Yönetim Kurulunun
sırf istişari olabilecek mütalâasını almakla yü
kümlüdür. Oysa ki, Turizm ve Tanıtma Baka
nı, TRT yi sık sık kamu düzenini ve Devletin
dış politikasının sağlamlığını bozmakla suçla
maktadır. Böyle bir durum varsa, kamu düze
nini ve dış politikanın sağlamlığını korumak
Bakanlar Kurulunun görevidir. Bakanlar Ku
rulu Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanının bu
fikirleri ile mutabık değilse, Sayın Başbaka
nın, Sayın Turizim ve Tanıtma Bakanından
Kabineyi terk etmesini istemesi gereklidir. Ak
sine, Bakanlar Kurulu da Turizm ve Tanıtma
Bakanı ile aynı fikirde ise .ve buna rağmen
TRT Genel Müdürünün görevden alınması için
işlemde bulunmuyorsa, Hükümetin tamamı va
zifesini yerine getirmiyor demektir. Gerçeğin
ne birinci, ne ikinci ihtimal üzerinde olmadığı
şüphesizdir. Gerçek olan, bütün bir iktidarın
TRT yi tehdit ve baskı altında tutmak isteği
dir. Yukarda belirttiğimiz gibi, Sayın Ba
kan bir Anayasa organı olan ve memleketin
kaderinde büyük rolü bulunan bir millî mües
sesenin başındaki kişilere nerede ise vatan iha
neti mahiyeti taşıyacak suçlar isnadetmiş bu
lunmaktadır. Şeref ve haysiyetlere ve hattâ
namuslara karşı böylesine ağır ithamlarda bu
lunan bir Bakanın, millet huzuruna ancak de
lillerle geleceği tasavvur olunabilir. Şu hal
de kendisinden soruyor ve talebediyoruz: TRT
Genel Müdürünün kamu düzenini bozan ve
Devletin dış münasebetlerini zedeliyen, kanun
daki ifadesi ile Devletin dış politika sağlamlı
ğını bozucu fiillerin misalleri nelerdir? Hangi
günün yayınlarında ne gibi cümleler kullaml-
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mak suretiyle kamu düzenini ihlâl edici ve
Devletin dış politika sağlamlığını bozucu ya
yınlarda bulunulmuştur? Bu cihetin
Bakan
tarafından açıkça belirtilmesi şarttır. Eğer
Bakan bu misalleri şimdi huzurunuzda zikret
mezse, görevinden ayrılacak kadar anlayış ve
iz'ana sahibolmalıdır. Devlet Radyosunun ba
şındaki kimseleri delil vermeden,
mahkeme
kararları olmadan en ağır töhmet altında bı
rakacak konuşmalar yapabilen bir Ba'kan, mil
letin huzuruna delilleri getiremezse
müfteri
durumuna düşer. O zaman böyle bir zatın
Bakan sandalyesini işgal etmesi düşünülemez.
Şimdi, müsaade ederseniz Devlet Radyosunun
başında bulunan şahıslara karşı yapılan hücu
mun gerçek sebebini belirtmek isterim. Bu
memleket, 27 Mayıstan önceki devrede parti
zan radyonun en korkunç örneğini görmüş ve
yaşamıştır. Milletin parası ile milletin yarısı
na, şahıslara Devlet Radyosundan ne şekilde
söğüldüğünu gösteren sadece bâzı örneklerle
«partizan radyo ve D. P.» adlı koca bir kitap
yapılmıştır.
Şimdi ise, Türk Milleti radyolarından Ana
yasa düzeni içinde kalan bütün siyasi fikirle
ri ve programları dinliyebilmekte ve böylece,
serbestçe fikir teşekkülü imkânına sahibolabilmektedir. TRT de görüşlerinin dile getirilme
diğini söyliyebilecek hiçbir parti ve hiçbir
meşru siyasi teşekkül yoktur. Diktatörlükler
de ise, Devlet Radyosu sabahtan akşama ka
dar sadece iktidarın görüşlerini bir papağan
gibi tekrarlar. Meselâ, radyoda Vatan Cep
hesine kaydolduğu bildirilenlerin isimleri daki
kalarca okunur da, muhalefet partileri liderle
rinin senede beş dakikacık olsun sesi duyurulmaz. Muhalefet gruplarının ilânı paralı ola
rak dahi yapılmaz, işte, 1954 - 1960 devresin
de yaşanan böyle bir parti radyosunun yerine,
bugün, demokratik bir Devlet Radyosu geçtiği
içindir ki, A. P. nin yöneticileri, radyoyu ikti
dar partisine teslim etmeye idarecilere karşı
ateş püskürmektedirler. Oysa bu şahısların
bütün suçları, Anayasanın 26 ncı maddesinin
öngördüğü esasa uygun olarak, hiçbir fikir
ve siyasi programdan yana olmamaları, Ana
yasanın kendilerine yüklediği görevleri hakkı
ile yerine getirerek halka bütün görüş ve prog
ramlanıl kapısını aşık tutmalarıdır,
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işte, A. P. Hükümetinin ve onun Bakanının
TRT ye hücumlarının gerçek nedeni
budur.
1954 - 1960 yıllarının parti radyosu ile, 1961 1966 yıllarının Devlet Radyosunun
yayınları
arasındaki fark ne ise, A. P. Hükümeti ile bi
zim tarafsız radyo konusundaki görüşlerimiz
arasındaki fark da odur. Şu kadarını belirte
rek sözlerime son vermek isterim. Tarih bugü
nün TRT yöneticileri hakkında ne kadar olum
lu bir sonuca varacaksa, ona haksız baskı yapara'k bu millî müesseseyi yıpratmak istiyen
bir Hükümeti de o derece olumsuz değer hü
kümleri ile mahkûm edecektir. (C. H. P. sırala
rından «bravo»1 sesleri ve alkışlar)
Cumhuriyet
Halk Partisi Millet
Meclisi
Grupu adına sevgi ve saygılarımı sunar, Tu
rizm ve Tanıtma Bütçesi ile TRT Bütçesinin
Türk Milletine hayırlı olmasını dilerim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Petrol
Dairesi Başkanlığı 1966 yılı Bütçe kanun tasa
rısı içim yapılan açık oylamaya 315 sayın üye
katılmış 193 kabul ve 121 ret, 1 çekinser oyu çık
mıştır. Tasarı kanunlaşmıştır.
Söz sırası Y. T. P. Grupu adına Sayın Cengiz
Ekincide'dir. (Y. T. P. sıralarından alkışlar.)
Y. T. P. GRUPU ADINA CENGİZ EKÎNCÎ
(Kars) — Sayın Başkan; değerli arkadaşlarım;
Bize göre turizm dâvasının gerçeklemesi, tu
ristim ilgilendiği her sahada asgari bir seviye
nin temini ile mümkündür. Şüphesiz eleman,
personel, turistik tesisler ve propaganda bu dâ
vanın hallinde önemli rol oynıyacaktır. Ama,
her halde turistlerin intiyaçlarımı cevaplandıra
cak bir seviyeye ulaşmadan; yakın tarihlerde gö
rüldüğü gibi «Turist dövizi, döviz refahı ge
tirir» şeklindeki afişlerle işe başlamak, me
selenin önem ve ciddiyetinin anlaşılmadığını ifa
de etmekten başka bir işe yaramaz.
'
Turist; çeşitli zevkleri olan, değişik şeyler
görüp renkli bir tatil geçirmek istiyen, bu
arada her arzusunun tatminini düşünen bir
«meraklı insan» demektir. Tarih, tabiat, saınat,
his, eğlence merakları ve zevkleri vardır. Bun
ları tatmin için dünyayı dolaşmaya çıktığı
vakit nerede daha çok kolaylık, daha renkli
ve çeşitli günler göreceğini hesabeder oraya
yönelir. Bu yönelmeyi lehimize çevirmek işi
de bize düşer.
Bunu ne ölçüde yapabildiğimiz, plânın ver
diği rakamlarla meydandadır. Plân, ilk uygu
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lama yılından itibaren beher yıl için, turist
gelirleri bahsinde ne kadar tahminde bulun
muşsa, yıl sonunda ancak bu tahminin yarısına
erişildiği görülmüştür.
Başka türlü olmasına da imkân tasavvur edi
lemez; zira nüfusunun yüzde 80 i tabiî ihti
yaçlarını sokakta gideren bir ülkenin, daha
açığı tuvalet dâvasını halledememiş bir memle
ketin dere, tepe, deniz, güneş gibi tabiî gü
zelliklere yahut birer taş, toprak yığını ha
linde bulunan restore edilmemiş, duyurulmamış tarihî eserlere yaslanarak turist, bekle
mesi, gelenlerin her yıl artış kaydedeceğini
hesaplaması, boşuna bir intizar olur.
Turist, gümrük duvarlarını zorlamaya, mâ
nâsız yasaklar, tahditler ve formalitelerle se
yahatten umduğu zevki zehir etmeye mecbur
değildir. Turist, aradığını kolay, rahat, ucuz
ve temiz elde etmeyi istiyen insandır. O iti
barladır ki, evvelâ bu insanı tanıyacaksınız,
sonra ihtiyaçlarını temin edeceksiniz, o da ara
dığım memleketinizde bulacağına kanaat geti
recek ki, bundan sonra kalkıp size gelecek ya
hut siz gelmesini bekliyeceksiniz.
Turizm endüstrisini geliştirmek konuşumda
şimdiye kadar birçok tavsiye ve temenniler ya
zılmış, söylenmiştir.
Şüphesiz her söylenenin bir değeri vardır,
ama Hükümetin; turizm alanında büyük rol katetmiş memleketlerin tatbikat ve usullerinden
örnekler alması, yurdumuzu ziyaret eden tuturistlerin dilek, tenkid ve şikâyetlerine kulak
vererek bunların kıymetlendirilmesi her halde
faydalı olacaktır.
Muhterem arkadaşlar;
Bildiğiniz gibi, 1920 lerde kurulmuş olan
Anadolu Ajansı, Türkiye'nin tek resmî haber
alma ve yayma organı olarak büyük vazife
ler yüklenmiş bir müessesedir. Malî ve teknik
imkânlarının çok yetersiz olmasına rağmen,
yüklendiği görevi başarı ile yürütmek gayreti
içinde bulunan Anadolu Ajansı; özellikle son
yıllarda çok hızlı bir tempo ile gelişen yurt
gazeticiliğinde kendine düşeni yerine getirmek
için çalışmakta, milletlerarası ajanslardan ör
nekler alarak- yeni ve mühim hamlelere hazır
lanmaktadır. Bu cümleden olarak önümüzde
ki günlerde hizmete konulacak bir verici tel
sizle Anadolu Ajansı Avrupa ve Orta - Do-
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gu'ya sesini duyurmak imkânına kavuşmuş ola
caktır.
Bu meyanda hususiyle Almanya'da bulunan
işçilerimize yurt haberlerini süratli ve tafsi
lâtlı bir şekilde duyurabilmek için yemi bir
servis kurulmak üzeredir. Ayrıca yurt içi mu
habirlik teşkilâtımın yeni baştan organizasyonu
da ele alınmış ve eskiden valiliklerin tensibettiği
memurlar yerine gezeteci hüviyetimi haiz, daha
ehliyetli elemanlara hizmet verilmiştir.
Ne var ki; bütçe imkânının pek mahdudoluşu, Ajansın)
arzulanan bir müessese hüvi
yetine kavuşması çalışmalarını güçleştirmekte
dir. Bu yıl verici antem sisteminin tesisi ile
görevini iyi bir şekilde yapabilmesi için talebolunan bir milyon liralık ek ödenek Bütçe Ko
misyonunda reddedilmiş, bütçeye dâhil etmek
imkânı da kalmamıştır. Bir mukayese fırsatı
vermek üzere belirtelim, bizim Anadolu Ajansı
içim bütçeden tefrik ettiğimiz tahsisat, yabancı
ajansların Ankara gibi
ufak bir büroları
için ayırdıkları tahsisattan azdır. Hele Sayın
Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı sebebiyle basına
ve radyo sıhhatli ve süratli haber vermek için
kurulan özel servisin şimdiden 50 bin lirayı
aşan masrafı ile bu neviden yıl içinde bir
kaç hâdisenin, Ajansın bütçesine tahmil edeceği
yük nazarı itibara
alımırsa; siyasi mülâhaza
larla hep yüklendiğimiz ve fakat ne durumda
olduğuna kulak vermediğimiz Anadolu Ajan
sının bütçe sıkıntısı, daha açık şekilde anlaşıla
caktır.
İşaret edelim ki; Anadolu Ajansı tarafgirlik
ithamı altındadır.
Türkiye'de hiçbir müessese, hele hizmet
şekli ve sahası itibariyle politikaya mücavir
bulunuyorsa, böyle ithamlardan kendini kurtaramamıştır. Hükümetimiz iktidarda ve muha
lefette olduğumuza göre değiştiği cihetle de,
bu ithamlar, müesseselerin kader yazısı olmak
ta devam edecekitr.
Anadolu Ajansının tarafsızlığı üzerine şüphe
davet eden teşhis ve tesbitler yanında, halen
abonesi bulunan muhtelif siyasi görüşe sahip
43 gazetenin, bu hususta bir münakaşa açma
mış olmasını da gözden uzak tutmamak, insaflı
bir davranış olacaktır.
Muhterem arkadaşlar;
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu da;
gördüğü hizmetin kıymetlendirilmesinden zi
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yade, tarafsızlığı münakaşa edilen bir müessesemizdir.
Büz bugünlere, «Radyo Gazetesi» ve «Yassıada saati» devirlerinden geçerek geldik. Rad
yo Gazetesi devrinde vatandaş, ya da teşek
külleri, bir mahkeme hükmü olmadan radyonun
bu saatinde ve diğer yayınlarında mahkûm
ediyor, muhalefete küfür ve hakaret yağdırı
yorduk. Yassıada saati günlerinde de, bir ta
raftan Yüksek Adalet Divanında, Radyo Gaze
tesi mesullerini «Niçin öyle hareket ederdiniz»
diye mahkeme ederken, diğer taraftan Divanın
kararlarını beklemeden «Hırsızlar, vatan hain
leri, memleketin kanını kemiriyorlardı» filân
gibi iddialarla bir itham yayını içerisine girmiş
bulunuyorduk.
Devlet Radyosunun iktidarlar elinde bir
tehdit vasıtası, bir hakaret makinası halinde
çalışmasının ıstırabını uzun seneler çektikten
sonra, topyekûn bir kurtuluş çaresi aradık ve
bugünkü sonuca yöneldik. Ne var ki; bu yolda
bir miktar yol almamıza rağmen, hem «muh
tariyet» müessesesini anlayış tarzımızda, hem
asgari müştereklerde iştirak konusunda, Garplı
özentimize mukabil Şarklı ölçülerin muhafaza
ettiğimiz cihetle, aynı paralele gelememiş vazi
yetteyiz.
Evvelâ radyonun muhtariyetini yadırgadık.
TRT ye «Devlet içinde Devlet» vasfı vermemiz,
bu anlayışımızdan gelmektedir. Üniversiteye
muhtariyet verdiğimiz günleri hatırlıyoruz:
Millî Eğitim Bakanları, uzun seneler sürüp ge
len müdahale alışkanlıklarından ilk aylarda ko
lay, kolay vazgeçemiyorlardı. TRT nin muhtar
riyeti de eski itiyatları değiştirdiği, değiştirmesi
gerektiği cihetle, kolayca kabul edilemiyor.
Fakat, asıl ihtilâf kanaatimizce, «asgari
müştereklerde iştirak» istikametinde bir çaba
sarf etmeyişimizden ileri gelmektedir. Mesele
lerin üzerine halledici formüllerle değil peşin
hükümlerle yürüdüğümüz cihetle de, her ba
histe olduğu gibi radyo bihsinde de, hem bir
birimizi, hem müesseseyü didiklemekten kendi
mizi kurtaramıyoruz. Oysaki birer misal halin
de değindiğimiz «Radyo Gazetesi» ve «Yassı
ada Saati» gibi yayınlardan sonra, radyonun
bugünkü çalışma tarzının,
küçömsenmiyecek
bir menhale olduğu vakıası üzerinde
ittifak
edebilir, bu itifaktan sonra da elbirliği ile daha
iyisine doğru gidebiliriz.
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Bu kısımda bâzı aykırı tesadüflerin de, aksıi hükümler vermiye yardım ettiğini belirtmek
isteriz: G-eçen yaz Zonguldak'da işçi hâdiseleri
vukua geldiği gün yahut ferdası günü, müzik
yayınlarının birinde Gazi Osmanpaşa marşının
yer alması, birden bire «Olur mu, böyle olur
mu» havası yarattı. İktidar çevreleri bu marşın
o günkü programa ithalimi TRT nin bir arka
maksadiyle izah ettiler. Aslında o günkü.prog
ram da diğer günlerin ki, gibi 15 gün öncesin
den hazırlanmıştı ve 15 gün sonra Zonguldak'da
birtakım müessif olayların vukua geleceğini dü
şünüp belirtilen marşı programa almak kimse
nin aklından geçemezdi.
Buma benzer tipik, daha doğrusu bize yara
şan bir itham ile, bir vakitler BBC Radyosu
nun yakasına yapıştığımızı da hatırlıyanlarımız
olacaktır.
Tanınmış gazeteci Ahmet Emin Yalman tev
kif edildiği gün, BBC nin Türkçe müzik neşri
yatında «mapushame çeşmesi yandan akıyor»
tünküısünıün yer alması, o günü iktidarını fazlasiyle sinirlendirmiş, mesele bir protesto mev
zuu edilmiştir? BBC yetkililerinden biri Türki
ye'ye gelerek programın tanziminde hiçbir kasdm olmadığını izıah etmeseydi, konuyu yokuşa
sürmekte, muhtemeldir ki, bir hayli İsrar ede
cektik.
Şurası kaydedilmiye değer ki; Türkiye'de
yeni kuruluşlara karşı eski kurumların daima
bir mukavemeti görülmüştür. Yeni kuruluşlar
ilk ağızda kritiklere tabi tutulduğu için; TRT
min bağımsızlığımda sadece hukukî statü ile ik
tifa etmeyip, yönetici ve personelinin de şu
veya bu tarafa intisabı iddia edebilecek zevat
tan olmamasına dikkat sarf etmeliydik. Bu nok
tada bir hatâ olmuştur. Nitekim şikâyetçilerin
çoğu, maddi bir vakıa bulamadıkları takdirde,
yönetici ve personelinin şahısları üzerinde dur
maktadırlar.
Muhterem arkadaşlar; Yalnız iktidara has
veya muhalefete mahsus hareket noktaları ile
müesseseleri tekâmüle götürmek zordur. Biz
ler iyinin - kötünün, müsbetin menfinin üzerin
deki münakaşalarımızı tamamlamış, muayyen
prensipleri müşterek hareket noktası yapacak
bir siyasi olgunluğa varmış değiliz. Bizde iyi,
doğru, güzel; siyasi bünyenin her kanadında iyi,
doğru, güzel olmak şansına henüz kavuşamamış
tır. Sayın Adalet Partisine göre «isabetli olan,
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sayım Halk Partisine göre isabetsizdir. Çünkü,
hâlâ her türlü iddianın aksine olarak, partici
görüş ve ölçüler memleketçi görüşlere tekaddüm etmekte, yalnız TRT konusunda değil di
ğer bütün konularda devam eden hastalık da o
itibarla tedavi edilememektedir. Bu inanışla
diyeceğiz ki, Devletin ve milletin kuruluş ve
müesseselerini ıslah için çalışınken, kemdi zih
niyet ve hükümlerimize de tashih çabası gös
termek zorundayız. Sakat anlayışlardan salimi
sonuçlara varılaımıyacağı gerçeği karşısında bu
zihniyet ıslah ve değişikliğine mecburuz.
Bu bahsi tamamlamadan evvel, TRT haber
menkezdnde çalışan gazetecilerin, 212 sayılı Ka
nunun şümulüne alınmalarını, sosyal ve mesle
kî adalet yönünden zaruri gördüğümüzü belirt
mek isteriz.
Muhterem arkadaşlarım, basının bir önemli
dâvası ile Hazinenin bir önemli israfını da,
Hükümet bünyesinde basını temsil edem Turizm
ve Tanıtma Bakanlığının Bütçesi dolayısâyle
dikkat nazarlarınıza sunmak, rotatifleri karşı
larına alıp basınım itibarını, hazinenin menfaati
mi korumak yüreğini gösteremiyen Hükümetle
rin devam eden ürkek, zararlı ve idare-i maslâhatçı tatbikatına değinmek istiyoruz.
27 Mayısla kapadığımız devreye, çok rahat
bir şekilde «yağma ve soygun» devri adını
verdik. O devri, bu ad ve kanaati a arkada bı
raktıktan sonra beklenirdi ki; Hukuk ve Ana
yasa Devri'ni açamlar, bilûmum suiistimal ve
yağma kapılarımı kapatsınlar ve bu nakıs mec
rayı açık tutan hükümleri, metinleri somuna
kadar tasfiye etmeyi başlıca vazifelerden biri
saysınlar. Geçen zaman, Hükümetlerin
böy
le bir endişeyi duymadığını, ilgili Bakanların
ise basının patronları ile iyi geçinip sadece günü
gün etme politikasına yer verdiklerini gösterdi.
Böylece basında «gazetecilik» şuurunu ikinci üçüncü plâna iterek resmî ilân ticareti hevesini
geliştiren tutumu iyice perçinlemiş olduk.
Önce bir soruya cevap aramak, konuyu iyice
kavramamız
bakımımdan
yerinde
olacak;
Türkiye'de bir basın ve gaızete enflâsyonu diye
ifadesi pek mümJküm olan bugünkü duruma han
gi saikle geldik? Fikir mücadelesi mi, gerçek
gazetecilik mi, yoksa resmî ilân ticareti mi, bizi
bu duruma getirdi? Değişmez cevap şudur:
Resmî ilân ticareti. İster topyekûn Anadolu ba-
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sınına, ister Ankara, İstanbul ve İzmir basınına
bakınız, küçük bir istisna hariç, müşahede ede
ceğiz genel görünüş, gazetecilik adına ve basın
namına» ilân tezgâhtarlığıdır.
Bir ilkokul öğrencisine sorsanız, ilândan
maksadın «duyurmak» olduğunu söyler ve de
vamla; «Bu duyurmanın ilgilisine duyurmak»
olduğunu ifade eder. Bugün parası milyonlar
halinde Devlet hazinesinden ödenen ilânlar
da «duyurma» şartı gerçekten yerine getiriliyor
mu? Bütün Anadolu'da resmî daireler ve bir de
ilân büroları için günde 15 - 20, bilemediniz
50 - 100 aded basıp dağıtan istisnasız bütün ga
zeteler, duyurma hizmetini bu boydaki trajlarla yerine getiremiyeceklerine göre; okuyucu
su, abonesi, satıcısı olmıyan, münderecatları da
haftalık Ankara - İstanbul gazetelirinin köhne
haberlerinden yahut yabancı haber merkezleri
nin kendi propagandalarını yapan bültenlerin
den ibaret bulunan sayısız resmî ilân kaçırmak
vasıtalarını; fakir milletin dolar, mark ve sterlinge muhtaç delik deşik bütçesinden beslemek,
aklın alabileceği şey değildir.
Her Anadolu şehrinde bir belediye hopar
lörü, bir resmî ilânı, 3 dakikada 15 bin kişiye
15 lira ücret mukabilinde duyurabilir, Fakat,
aynı şehirde aynı resmî ilânı 1 500 - 2 000 lira
.hazineden ücret ödenerek neşrettirdiğiniz gaze
te, 15 ilgiliye duyuramaz. Çünkü, bu gazetenin
trajı da, 15 tir, bunlar da kanunen tevdi edil
mek mecburiyeti olan valilik, savcılık, millî eği
tim, .bir de ilâncı daire için tabedilmiştir. Bir
resmî ilânın, gazetelerimizde yayınlanmasına
rağmen, ihtiva ettiği alım - satım için ihale günü
talip zuhur etmediği ve fakat, aynı ilânın, ilgili
dairenin kapısındaki ilân tahtasına talikini mütaakip o işe talip çıktığı, Anadolu şehirlerinde
her günün vakıasıdır. Binlerce lira ücret öde
nen gazete, ilânı duyuramamış, buna mukabil
5 kuruş sarf. edilmeden ilân tahtasına asma key
fiyeti artırmaya da eksiltmeye talip sağlamış
tır.
1934 tarihli olan Artırma - Eksiltme- ve İha
le Kanunu, 15 bin liradan fazla olan ihaleler
için biri Devlet merkezinde olmak üzere, ilânın
büyük şehirlerde yayınlanan iki gazeteye veril
mesini âmirdir. Bütün Anadolu ilânlarını An
kara ve İstanbul'a çöken bu hükmün, tatbikatta
ne sağladığını yahut ha,ngi lüzum ve zarurete
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dayandığını, binlerce misalden biri ile kısaca
tesbite çalışalım :
Meselâ Kars'ın Pazarcık, ya da Posof ilçe
lerindeki askerî birliklerin hayvanları veya so
baları için 15 bin liralık, 50 bin liralık saman
yahut odun ve tezek alınacak. Bunun için Kars'
ta, Ankara veya İstanbul'da dörder, defalık ayrı
ayrı ilânlar yapılmaktadır.
15 veya 50 bin liralık bir
mubayaanın
1934 teki değil, 1966 daki ölçülerle değeri ne
dir? Ankara yahut İstanbul'dan hangi iş ada
mı, Posof veya Pazarcık'm bu kadarlik tezek ya
da saman ihalesi için kalkıp Kars'a gidecektir.
Ankara ve İstanbul'da bu ilânın yayınlandığı
akşam gazeteleri başka hangi şehirlerde satıl
makta ve binlerce lira ücret aldığı ilânı kim
lere duyurmaktadır?
Bugün 1934 ün şartları içinde değiliz. Ne
rede bir askerî birlik, bir resmî sektör varsa
orada bunların mubayaa ihtiyaçlarını cevaplan
dıracak irili ufaklı bir iş adamı kadrosu teşek
kül etmiştir. Demek .istiyoruz ki; Pazarcık'm
saman veya Posof'un tezek ihtiyacını bu yerler
deki iş adamları gidermekte iken, bunun ilâ
nını Ankara ve İstanbul^da yayınlamak, ak
şam veya sabah gazetelerinde neşrettirip, hazi
neden binlerce lira ödemek, başka hiçbir şey
değilse, korkunç bir mirasyediciliktir. Bu ise,
basın hayatında kendisinden beklenen fonksiyo
nu yapaımıyacak bir enflâsyon vücuda getirmek
adeta ikinci bir gecekondu problemi doğmuş
tur. Memleketin fikir hayatına istikâmet vere
cek, efkârı umumiye yaratacak bir basma son
derece muhtaç olmamıza rağmen, yukarıdaki
misaller ve izahlarla belirtmeye çalıştığımız
zihniyet ve tatbikat, kabul ederseniz ki, böyle
bir basın yerine, dünyada bir benzeri da!ha bulunmıyan, «sırtını hazineye dayamış» rahat bir
ticaret çeşidi vücuda getirmiştir. (Y.T.P. sıra
larından alkışlar).
Şu sorunun cevabını kesinlikle vermek mec
buriyetindeyiz.
Basın mı yoksa ilân ticareti mi ?
Hedef basın ise, hazinenin yardımı adını
verdiğimiz bu ilân tasallutunu
önlemekten
başka çaremiz yoktur. Böylece basının 'ger
çek gaye ve hedefiyle ilgisi bulunmıyan birta
kım ilân tacirleri ya da tezgâhları belki orta
dan çıekileeek fakat her halde basın, kurtuluş
yoluna girmiş bulunacaktır.
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Bu problemin hallinde karşımıza çıkan tek
mâni mülâhaza, bir kısım gazetelerin kapanma
sı ve fikir işçilerimin açıkta kalmasıdır. Politi
kacılarımız da bu mülâhazalar karşısında peık
yufka yürekli yahut «himayekâr» görünmeyi
tercih ettikleri için, çare bulmak, imkânsız gibi
g özüıkm ekt edir.
Muhterem milletvekilleri, biz bu düşüncede
değiliz.
Bir kere diğer bütün hizmet sahalarındaki
işçiler; tarım, maden yol, fabrika, inşaat petrol,
ulaştırma, ofis işçileri için böyle bir himaye
düşünmiyen hazinenin, sırf fikir işçileri için
senede 100 milyonu aşan bir ikrama zorlanması,
hiçbir surette terviç edilemez. Hiç kimsenin kar
şımıza geçip, 3 - 5 yüz fikir işçisinin açıkta kal
maması için, hazinenin her yıl 100 milyonun
üstünde bir yük altına girmesini istemeye hakkı
yoktur. Kaldı ki; basın için değil ticaret için
yaymlandikları cihetle, resmî ilânın kesilmesi
halinde neşir hayatından çekilecek gazetelerin
fikir işçilerini, her yıl patnonların
kasasına
aktarılan meblâğın yirmide, otuzda biri miiktariyle himaye etmek formüllerini bulmak da im
kânsız birşey değildir.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının
teşkilât
ve görevleri arasında bulunan turizm, Anadolu
Ajansı, Türkiye RaJdyo - Televizyon Kurumu
ve basın hakkındaki görüşlerimizi arza çalış
tım.
Yeni Türkiye Partisi grupunun saygılarını
sunarım.
Teşökikür ederim (Alkışlar).
BAŞKAN — C.K.M.P. grııpu adına Sayın
Cemil Karahan.
C.K.M.P. GRUPU ADINA CEMİL KA
RAHAN (Sinop) — Sayın Başkan ve muh
terem arkadaşlar, Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının 1966 bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum.
Faydalı olabilirsek kendimizi bahtiyar adde
deceğim. 20 nci yüzyılda, her nevi seyahat
araçları sürat ve konfor bakımından tekâlmül
buldukça ona muvazi olarak insanların da se
yahat arzuları o nisbette artmıştır. Ekonomik,
sosyal, kültürel, politik, spor ve dinlenme gibi
ıbirçok çeşitli sebeplerle yapılan bu seyahatler
istatistiklere geçebilen miktarı ile geçen yıl 10
milyar doların üzerinde harcamalara vabeste ol
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muştur. Bugün dünyanın en büyük endüstrisi
olarak tesmiye olunan Turizm'den, bu işin ehem
miyetine müdrik bulunan milletler alabilecek
leri kadar paylarını almışlar ve halende almıya devaım etmektedirler. Geri kalmış ülkeler
arasındaki sırada belki de bizden daha geriler
de yer alması icabeden bâzı memleketler vardır
ki, bunları bugün refaha kavuşmuş milletler
arasında gösteren tek unsur turizm olmuştur.
Milletlerin tediye blânçolarına sağladığı büyük
faydalar sebebiyle Turizm aslında bütün mil
letlerin vazgeçemedikleri bir endüstri kolu ol
muştur. Bunun yanında turizmin özelliği yal
nız Devletlere maddi gelir sağlıyan bir kaynak
olması değil ayrıca yurt içinde muhtelif böl
gelerde özel sektöre faaliyet sahası temin et
mesindedir. Bunun yanında görgünün, kültü
rün, tekniğin yayılmasına ve milletlerarası bağ
ların kuvvetlenmesine de yardım eder.
İktisaden kalkmamamış ve her yıl büyük te
diye açıklariyle karşı karşıya 'kalmış birçok
milletlerin turizm sayesinde nasıl kalkındık
larına hattâ demirperde gerisindeki memleket
lerin dahi yıllar yılı sıkı sıkıya kapalı tuttuk
ları kapılarını böylesine bedava bir gelir kar
şısında ardına kadar nasıl açtıklarına dair ge
çen devrelerde bu kürsüden sayısız misaller ver
miştik. Meclislerimizce tamamen benimsenmiş
olduğuna kaani bulunduğumuz bu hususların
tekrarına lüzum görmüyoruz.
Turizmde muvaffak olmuş memleketlerin
hasında Akdeniz memleketleri gelmektedir.
İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan bunların
en başta gelenleridir. Akdeniz'in başlıca özel
liği her mevsimde turizm hareketlerine müsaidolmasındadır. Bir Akdeniz memleketi olarak
bu şeridin bizde kesilmesinin tek sebebi ise bu
dâvayı pek geç benimsemiş olmamızdan başka
bir şey değildir. Yoksa yaz ve kış her türlü tu
rizm hareketlerine müsait bölgeleriyle plajla
rı, denizi, güneşi, hele bütün turistlerin her git
tikleri yerde özellikle aradıkları bol bol tari
hî eserleriyle Türkiye'nin bunda muvaffak ol
maması imkânsızdır.
Her parti, her Hükümet ve nihayet bütün
vatandaşlar bu hususu böylece bilmektedirler.
Ama, ne gariptir ki, yine de kafileler halinde
turist akını memleketimize yapılmamaktadır.
Dünya efkârında Türkiye'nin her türlü tabiî
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şartları ve özellikleri bilinmektedir. Ancak
bunun yanında turizm için henüz mevcudolmıyan hususlar da gayet iyi bilinmektedir. Me
selâ, dünya standartlarına uygun yol, araç, otel,
motel, tarifeli bir yiyecek, içecek ve nihayet
güleryüzlü bir hizmet ve güvenlik. Sırasiyle
dokunmaya gayret edeceğim bu hususlar maa
lesef bizde yok denecek kadar azdır.
Bu dâvanın özelliklerini buraya kadar kı
saca belirttikten sonra, iki mühim noktaya işa
ret etmek isterim.
Her türlü talbiî şartları haiz memleketimiz
de bu yolda muvaffak olmamız için cihazlanma ve propaganda işlerini nefes aldırmadan sı
kı sıkıya takibetmemiz gerekir.
Evvelâ ciiha&lanmayı ele alalım :
Cihazlanma bakımından en büyük yatırımı
yapacak olan özel teşebbüstür. Başlangıçta
özel teşebbüsün yadırgadığı ve hiç de benim
semediği bu mevzuu bugün Devlet eliyle yapı
lan yatırımların üzerine çıkmıştır. Bu mem
nuniyet verici hal aynı zamanda turizmciliğe
ruh verecek olan en önemli meselelerimizden
birisidir. Hükümet, bundan böyle kendi im
kânlarına muvazi olarak bu mevzu ile ilişkin
dışardan temin edeceği yardımları da istisma
rını yapmıyacak hakiki yatırımcıları bulup sür
atle cihazlanmada inkişafı sağlamalıdır.
Bunun yanında halk eğitimi de cihazlanmanın içinde mütalâa edilmesi gereken bir hu
sustur. Bizde turizmin içinde halk eğitimi de
oldukça güç bir meseledir. Bir turist gittiği
her memlekette, dolaştığı her yerde huzur ve
emniyet ister. Bunda halkın psikolojik duru
mu çok mühim rol oynar.
Ananevi misafirperverliğimizin de bu me
selenin halline .medar olmadığını üzülerek de
olsa ifade etmek isterim. Hepimizin bildiğin
den asla şüphe etmediğim tezahür etmiş ve et
mekte devam eden birçok üzücü olayları burara misal olarak sıralamakta bir fayda mütalâa
etmiyoruz. Her geçen yıl bizi biraz daha gaye
ye ulaştıracak pratik tedbirleri ifade etmeye
gayret etmek daha münasdbolur kanaatindeyiz.
Bizde birçok organize teşkilâtlar vardır.
Meselâ asker ocağı : Her yıl onbinlerce va
tan evlâdını silâh altına alıp iki üç yıl askerî
eğitime tabi tutarız. Bu süre içinde dersleri
nin arasında haftada bir iki defa, turist kim
dir, memlekete ne gibi faydalar sağlar, turiste
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nasıl muamele edilmelidir, şeklinde on'beş - yir
mişer dakikalık dersleri vermekten sayılamıyacak kadar faydalar doğacaktır.
Keza bir turistin her hangi bir müşkülünde
müracaat edeceği ilk şahıs polistir. O teşki
lâtta ise bu gibi dersler ve kurslar zaruri ol
malıdır. Turizm meselesi aslında yalnız Tu
rizm Bakanlığını ilgilendiren bir mesele de
ğildir. Dahiliye, Hariciye, Ulaştırma, Gümrük
ve Tekel, Tarım Bakanlıkları gibi bütün Ba
kanlıkların bu dâvada koordine hizmetleri ol
ması gereken bir meseledir. Şu halde turizm
meselesi doğrudan doğruya bir Hükümet mese
lesidir. Hal böyle olunca halk eğitiminde da
ha birçok pratik yollar bulunabilir. Bunlar
Hükümetçe benimsenir mi, benimsenmez mi
bilmeyiz ama bakınız bu meselenin ne oldu
ğunu anlıyan hükümetler neler yapmaktadırlar.
Yunanistan : Sesten daha hızlı olan süpersonik uçaklarını sivil havacılıkta sefere koya
bilmek içıin Atina civarında hususi iki hava
alanının inşasına başlamışlardır.
Almanya : Karayollarının trenlere rekabe
tini artırması üzerine, karayolları araçlarına
muvazi olarak tren yolları araçlarını lüks ve
konfor bakımından en üst seviyeye çıkarmaya
çalışmışlardır.
Tren yolcularının memleket içiyle değil bü
tün dünya ile telefon muhavereleri yapabilecek
hale getirmişler ayrıca her trene üç lisanla dak
tilo ve steno yazan sekreterler koymuşlardır.
İsrail: Telâviv ile New-York arasında hiç
iniş yapmadan 160 yolcu ve 4,5 ton yük taşı
yabilecek yeni jet uçaklarını sefere koymuştur.
israil deyip geçmemek lâzım. Bizde turist barın
dırmaya uygun standarttaki hakikî yatak adedi
maalesef 3 000 i geçmez iken daha dünki dev
let ve vilâyetimiz büyüklüğünde olan îsrailde
bu rakam 15 000 dir. 7 milyon nüfusu olan
Avusturya'da ise 375 000 dir. Bu ölçülere göre
daha ilk basamağında ya olduğumuz veya olma
dığımız böylesine mühim bir mevzuda Hüküme
timizi bu yolda görmek en büyük temennilerimiz
arasındadır.
Propaganda işlerine gelince :
Turizm de muvaffakiyetin en mühim şartla
rından birisi de tanıtma işlemidir. Bu ifade Ba
kanlığın isminde de mündemiç bulunduğuna gö
re artık Bakanlık bu işlemle doğrudan doğruya
yükümlüdür.
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Türkiye'de ç/îk'mubtaoolduğumuz karayolla
rı şebekesinin inkişafına medar olacak yeniden
yol yapımı için ancak 10 milyon lira verilebil
mişken Bütçe Komisyonunun takdirle karşıladı
ğımız .ehemmiyetini müdrik olarak cömertçe bir
d&vranışiyle bu Bakanlığa yalnız tanıtma faslın
da 10 milyon lira verebilmiştir. Ayrıca bunun
yanında turizm ve propaganda için 8 700 000
liralık bir tahsisat daha vardır. Her derdine hü
kümetinden deva bekliyen bu fakir milletin istik
baldeki refahına medar olacak bu milyonlarının
maksada masruf olmasmı görmek en büyük ar
zumuzdur. Yoksa bunları 3 - 5 firmaya ihale
edip harcamış göstermek bir hüner değildir. Bu
yolda bugüne kadar harcanmış milyonlarımızın
karşılığını verecek bir tanıtmaya henüz raslıyamamı§ olmamız bizi bu türlü ifadelerde bulun
maya sevk etmektedir. Tanıtma mevzuunda dün
yada daha muvaffak olmuş müesseseler var
dır.
Türkiye'yi Avrupa'da, Amerika'da ve bütün
dünyada çeşitli vasıtalarla tanıtmak iyi plânlan
mış ikna ve cezbedici seviyeli bir kampanya aç
mak yalnız turizm yönünden değil diye birçok
memleket meselelerimiz yönünden de faideli ola
caktır.
Bütün turistler bir memlekette kalacakları
süreyi, görmek istedikleri yerleri, konaklıyacakları mahallî, gidecekleri vasıtaları bütçelerine
göre evvelden plânlarlar. Bu sebeple bol miktar
da ve muhtelif lisanlarda bütün mahallî tarife
leri de kapstyacak şekilde turistik rehberler bas
tırılıp her memlekette dağıttırılmalıdır.
Memleketimizin tabiî güzelliklerini kapsıyan
hususiyle kalabalık şehirlerimizdeki sahiller ve
sair yerler sivil ve askerî müesseselerce adeta
parsellenmiş gibi işgal edilmişlerdir.
Bunların turist veya yerli halkımızın istifa
delerine daima açık bulundurulması büyük halk
küstlelerince arzu edilen bir husustur.
İç turizm ihmal edilmemeli bilâkis teşvik edil
melidir. Memleketimizin muhtelif bölgelerinde
oturan halk yığınları bu kabîl hareketlerle hem
memleketin dört bir tarafını tanımak hem de
milletçe birbiriyle kaynaşmak imkânmı bula
caklardır.
Böylece Türkiye birbirlerini tanıyan seven
insanların ülkesi olacak heran ihtiyaç duyduğu
muz millî birlik ruhu da daha çok kuvvet kaza
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nacaktır. Bu arada TRT ve Anadolu Ajansına
da bir nebze değinmek isteriz.
Memleketimizde büyük halk kütlelerine mü
essir olan mühim iki yayın organı vardır. Bun
lardan birisi Anayasa müessesesi olarak kurul
muş ve bağımsızlığını iktisabetmiş TRT, diğeri
ise en eski bir kuruluş olan Anadolu Ajansı
dır.
Bu organlar üzerinde, iktidar ve geniş kad
rolu muhalefet gruplarının tarafgirlik isnadı ile
sahip çıkma gayretlerini yerinde bulmadığımızı
arz etmek isteriz.
359 sayılı Kuruluş Kanunu TRT nin ciheti
ni tâyin etmiştir. TRT nin tarafı Anayasa tara
fıdır. Onun hâmisi de sahibi de Anayasadır. Ona
sahip aramaya kalkışmak, onu bir tarafın malı
gibi göstermek gayretleri kendi elimizle kurdu
ğumuz bu millî müesseseye en ağır bühtan olur.
İktidar ve muhalefetin işbirliği halinde va
zifesi, onu şu veya bu tarafa itmek değil kâmil
bir özerklik anlayışı içinde vecibelerini yerine
getirmesine yardımcılık etmek olmalıdır.
Son günlerde Irak'a bir gezi yapmış olan ga
zetecilerimizden birisi çok geniş Türk topluluklariyle temas etmek imkânını bulmuş. Konuştu
ğu her Türkün hemen hemen tek ricası şu ol
muş: Türkiye'den hiçbir şey istemiyoruz, istedi
ğimiz tek şey Ankara Radyosunun sesini bize
duyurun.
Irak'taki 800 000 Türk adına gelen bu tale
bin altında dikkatlerimizi çekmesi icabeden bir
çok hususlar vardır. Etrafımızı çevreliyen kom
şu milletlerin çoğunda ilerde başımıza türlü gai
leler çıkarmak maksadiyle istikbale muzaf Tür
kiye aleyhinde çeşitli propaganda yapılmakta
dır. Bunların karşısına çıkarabileceğimiz en mü
essir silâh radyodur. Bu çeşit propagandaların
menşeini maksadını öğrenip radyo ile mukabil
propaganda neşriyatı yapmak lâzımdır.
Türkiye'nin istikbaldeki emniyeti için şart
olduğuna kaani bulunduğumuz bu ve buna mü
masil birçok asli vazifeleri dururken içerde rad
yoyu kendi tarafına çekme gayretleri kimden
gelirse gelsin, gaflettir. Milletçe asla tasvip görmiyecektir.
Basın, bilhassa Anadolu basını için ciddî tek
haber kaynağı olan Anadolu Ajansı desteklen
meye muhtaçtır. Bu kuruluşa da yeteri kadar
malî imkânlar sağlanmalı ve zamanımızın mo
dern cihazlariyle teçhizatlandırılmalıdır.
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Anadolu Ajansı ile TRT yi karşı karşıya ge
tirecek hâdiselerin zuhuru ise üzüntülerimizi
mucibolmaktadır.
Geniş vatandaş kütleleri üzerinde haber ve
yayın organı olarak itimat kazanmış olan Ana
dolu Ajansı ve TRT nin bu itibarlarının zede
lenmemesi ve bu kabîl hâdiselerden süratle tevak
ki edilmesi en büyük temennimizdir.
Bu arada Türk Gazeteciler Derneğine de ge
çen yılda olduğu gibi bu yıl da yüz bin liralık bir
yardım yapılmasını arzu etmekteyiz.
Buraya kadar belirtmeye gayret ettiğimiz hu
susların benimseneceğinden emin olarak Turizm
ve Tanıtma Bakanlığının 1966 yılı bütçelerinin
memleket ve milletimize hayırlı olmasını temen
ni eder Sayın Bakanın şahsında Bakanlık men
supları arkadaşlarımızın cümlesini selâmlar he
pinize Grupumun saygılarını sunarım. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu
adına Sayın Cemal Hakkı Selek.
T. t. P. GRUPU ADINA CEMAL HAKKI
SELEK (İzmir) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1966 yılı
bütçesi üzerinde, Türkiye İşçi Partisi Meclis
Grupunun görüş ve dileklerini açıklamak üzere
söz almış bulunuyorum.
Bu konudaki görüş ve dileklerimizi; turizm
endüstrimiz, TRT Kurumu ve Anadolu Ajansı
•başlıkları altında 3 bölümde belirtmeye çalışa
cağım;
Turizm endüstrisi:
Sayın milletvekilleri; Akdeniz'de kıyıları bu
lunan ülkelerden bâzıları turizm endüstrisinden
her yıl büyük gelir sağlamaktadırlar. Bunlardan
meselâ İtalya'nın 1964 yılında turizm endüstri
sinden elde ettiği gelir 826 milyon dolara (Or
talama dokuz milyar Türk lirasına) ulaşmıştır.
9 milyar Türk lirası, bizim 1964 yılı bütçemizin
üçte ikisine muadil bir gelirdir.
Turizm endüstrisinden sağlanan gelirler, yal
nız başına, bir ülkenin kalkınmasına yeterli ol
mamakla beraber, bu kaynak - hepinizce bilin
diği üzere - sermaye birikimine imkân verir; so
nuç olarak da o ülkenin hızla sanayileşmesinde,
teknik alanda ilerlemesinde etkin bir rol oynar.
Ayrıca, turizm gelirleri sayesinde, yeni iş alan
ları açılır, dış tediye dengesi korunur.
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Kalkınması, hızla sanayileşmesine bağlı bu
lunan memleketimiz için turizmin ne mühim bir
önem taşıdığını bu izahatımızla ortaya koymuş
bulunuyoruz.
Sayın milletvekilleri; birçok medeniyetlere
beşiklik yapmış olan Türkiyemiz ayrıca tabiat
güzellikleri, iklim ve başka çeşitli yönlerden de
turistler için çok cazip ideal bir ülkedir.
Hal böyle iken memleketimiz, son yıllarda
turizm hareketlerinde görülen başdöndürücü ge
lişmenin dışında kalmış gibidir. 1964 yıllında 8
milyon dolar olan turizm gelirimiz İspanya'nın
aynı yıldaki turizm gelirinin yüzde birinden bi
le daha azdır.
Turizm alanında bu yerinde sayışımızın çe
şitli sebepleri vardır. İç ve dış teşkilâtta çalışan
Bakanlık personelinin Turizm ve Tanıtma konu
larındaki tecrübesizliği, bundan çok daha önem
li olarak kamu yatırımlarının yetersizliği ve
özel sektör yatırımlarının dağınıklığı ve düzen
sizliği turizm endüstrimizin gelişmesini engelliyen sebeplerden sadece bir kaçıdır. Turizm bir
bakıma memleketin tabiî ve tarihî imkân ve kay
naklarının kullanılması demek olduğuna, bu im
kân ve kaynaklar da milletin malı bulunduğuna
göre, bundan elde edilecek gelirden bütün mil
let yararlanmalıdır. Bu sebeple büyük turistik
tesislerin Devlet eliyle kurulması ve işletilmesi
esas olmalıdır.
Büyük turistik tesislerin uzunca bir müddet
tam kapasite ile çalıştırılamıyacakları, hattâ bir
müddet ancak zararına işletilebilecekleri göz
önünde tutulursa turizmin esasen özel sektöre
uygun bir faaliyet kolu olmadığı meydana çı
kar.
Turizm alanında yabancı özel sermayeye yer
verilmesi katî surette düşünülmelidir. Bütün ta
biî kaynaklarımız gibi turizm imkânlarımız da
kendi elimizle işletilmelidir.
Ancak şuna işaret etmek isteriz ki, bu saha
yabancı kredilerden yararlanmak bakımından
bilhassa elverişlidir.
Turizmin teşvike muhtaç bir faaliyet dalı
olduğu aşikârdır. Turizm endüstrimiz bu yolda
cihazlandırılmalıdır. Turizm endüstrisi geliştiril
mesi en zor endüstri kollarından biridir. Zira tu
rizm sadece modern tesisler kurmak, turistlere
kolaylık göstermek ve saire gibi teknik bir iş de
ğildir.
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Turistik tesislerin dışında, turist genel top
lum hayatı ile temasa geldiği zaman kendisine
hoş, müsait gelen bir ortam ile karşılaşmak is
ter. Turistik tesisin içinde rahat etmek, hareket
lerinde serbest olmak ister, turistik tesislerin
dışında bir eğlence ve kültür hayatı ister. Bu ise
toplumun genel kültür seviyesine ve boş zaman
faaliyetleri sahasında sağladığı imkânlara, ya
bancılara karşı gösterdiği hoş görüşe bağlı husus
lardır. Bunun için turizm endüstrisinin özellik
le geliştirileceği bölgeleri biran önce kalkındır
mak belirli bir seviyeye ulaştırmak çabasına gi
rişmek lâzımdır.
îç turizme de gerektiği önem verilmesi, tu
rizm bir lüks olmaktan çıkarılmalı bir kamu hiz
meti durumuna getirilmelidir. Bu maksatla Hü
kümet programında da vadolunduğu üzere işçi
ve dar gelirli yurtdaşlarımızm da tatillerini de
ğerlendirebilecekleri dinlenme köyleri, plaj site
leri vakit geçirilmeden kurulmalıdır. Turizm en
düstrisi üzerindeki sözlerimizi bitirmeden önce,
önemli saydığımız bir konuya değineceğiz.
Birtakım yabancı emlâk firmalarının, turis
tik tesisler kurmak bahanesi altında, özellikle
Güney sahillerimizde büyük arazi parçaları ele
ıgeçirmek gayreti içinde olduklarını ve bu emel
lerinin gerçekleşmesini sağlıyacak ortamı hazır
lamaya koyuldukları konusu, son günlerde bası-.
nımızda yer alan haberler arasındadır. Sayın
Nihad. Kürşad'tan yabancı firmalara böyle bir im
kânın verilmeyeceğini biraz sonra işgal edeceği
bu kürsüden Türk kamu oyuna kesinlikle açık
lamasını bekliyoruz.
Tarih ve coğrafya şartlarının yarattığı zen
ginlikleri bağrında toplaması yönünden turizm
tesislerinin kurulmasına elverişli bölgelerde spe
külâsyonu önleyici sıkı tedbirlerin derhal alın
masına da şiddetle ihtiyaç vardır.
Sayın milletvekilleri,
Şimdi, TRT Kurumu konusuna geçiyorum :
Radyolarımızın 27 Mayıs hareketine kadarki
- Hele 1950 - 1960 yılları arasındaki - partizan
ca tutum ve davranışı hepimizin malûmudur.
O günlerin acı hâtıraları'hâlâ içimizdedir.
Bu partizanca tutum ve davranışın Türk ka
mu oyunda yarattığı tepki, Anayasamızda makesini bulmuş, her türlü radyo ve televizyon ya
yınlarının tarafsızlık esaslarına göre yapılması
prensibi Anayasa hükmü haline getirilmiştir. Bu
ödev ve görev de 359 sayılı Kanunla tüzel kişi
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liğe sahip özerk (yani muhtar) bir kamu ikti
sadi teşebbüsü olarak kurulan TRT Kurumuna
verilmiştir.
İktidar partisi, Hükümet programında 359
sayılı TRT Kurumu Kanununun tadili cihetine
gidileceğini açıklamış bulunmaktadır.
Anayasanın öngördüğü muhtar kuruluşlar
dan biri olan TRT Kurumunun 17 Eylül 1964
tarihinde başlayıp bugünedek süren faaliyeti sı
rasında tarafsızlık prensibine riayet gayreti için
de olduğu halde, zaman, zaman bu prensibe ay
kırı davrandığı bir gerçektir.
Meselâ, TRT, son seçimlerde partimize karşı
tarafsızlık ve siyasi partiler arasındaki eşitlilik
prensiplerine riayette tam bir titizlik gösterdi
ğini iddia edecek durumda değildir. Böyle ol
makla beraber, bâzı ikinci derece TRT görevlile
rinin gayretkeşliği ile meydana gelen bu nevi
aksaklıkların kanun tadili yoluna gidilmeden
idari tedbirlerle ortadan kaldırılmasında isabet
bulunduğuna inanıyoruz.
Tedvini Anayasaca öngörülen bir seri kanu
nun bugün sıra beklediği, Anayasaya aykırı mev
zuatın meriyetten kaldırılması işinin şöyle bir
kenara atıldığı bir zamanda bir Anayasa mües
sesesine; TRT Kurumuna vücut veren 359 sa
yılı Kanunun değiştirilmesi cihetine gidilmesinin
Türk kamu oyunda tasvip görmiyeceği kanaatin
deyiz. Grupumuz böyle bir değişikliğin karşısın
da olacaktır.
Şimdi, soru halinde, önemli başka bir hususu
ele alıyoruz.
359 sayılı TRT Kurumu Kanununun 35 nci
maddesinde :
«Memleketimizde radyo ve televizyon tesisle
rinin kurulması ve işletilmesi hakkı yalnız TRT
Kurumuna aittir.» denilmektedir.
Amerika Birleşik Devletlerinin ülkemizde bu
lunan üslerinin bâzılarımda radyo ve televizyon
tesisleri kurulup işletildiğini gazete haberlerin
den öğrenmiş bulunuyoruz.
Sayın Bakan bu durum ile 359 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesi hükmünü nasıl bağdaştıra
bilmektedir?
Sayın Milletvekilleri,
Anadolu Ajansının durum ve tutumuna da
birkaç cümle içinde değinmek isteriz.
Bir Anonim Şirket olarak kurulmuş olması
na rağmen Devletten her yıl büyük çapta yar-

— 513 —

M. Meclisi

B : 55

dini gören bu ajansın tarafsızlık içinde faaliyet
göstermesi Anayasa hükmü gereğidir.
Anayasamızın 121 nci maddesinin son fıkra
sı aynen şöyledir: «Devlet tarafından kurulan
veya Devletten malî yardım alan haber ajanları
nın tarafsızlığı esastır.»
Hal böyle iken, Anadolu ajansının, yeni genç
Genel Müdürü işbaşına geceli beri; tarafsızlık
esasına aykırı bir tutum ve davranış içinde ol
duğunu üzüntü ve endişe ile müşahede etmekte
yiz.
Ajansın günlük bültenlerinin büyük ölçüde
iktidar partisine ait haberlerle doldurulduğu,
bu bültenlerde özellikle partimiz haberlerine he
men hiç yer verilmediği dikkat nazarımızdan
kaçmamaktadır.
Anayasanın 56 nci maddesinde yer alan, «Si
yasi partiler, ister iktidarda, ister muahelefette
olsunlar demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez
unsurlarıdır.» hükmü hiç umursanma'ksızın, göz-
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den uzak tutulmaktadır. Ayrıca, yeni Genel Mü
dürün kadrolarda partizan bir zihniyetle geniş
sayılabilecek ölçüde değişiklikler yaptığı, kilit
görevlere A. P. mensuplarının yakınlarını yer
leştirdiği ortada yaygın bir iddia halinde dolaş
maktadır.
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanından Ana
dolu Ajansı yöneticilerinin bu üzüntü ve endi
şe verici tutum ve ravranışları üzerine tam bir
objektiflik içinde eğilmesini istiyoruz.
Burada görüş ve dileklerimizi tamamlamış
bulunuyorum.
Hepinizi Grupum adına saygı ile selâmlarım.
(T. 1. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, daha gö
rüşecek iki grup sözcüsü ve sonra da Sayın Ba
kan vardır. Vakit gecikmiştir. Bu itibarla saat
21 de tekrar toplanmak üzere birleşime ara ve
riyorum.
Kapanma saati: 19,20

OTURUM

Açılma saati : 21,00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok
KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlu

(Zonguldak), Adil Yaşa

(Siirt)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 55 nci Birleşiminin 3 ncü Oturumuna başlıyoruz.
Muhterem arkadaşlarım Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı J9G6 yılı Bütçesi üzerinde grupları
adına söz almış bulunan arkadaşlarımıza sırası
ile söz vermeye devam ediyoruz. Cumhuriyet
Halk Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi ve Türkiye İşçi Par
tisi grupları adına grup sözcüleri beyanda bu
lunmuşlardır. Şimdi Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın İhsan Ataöv, buyurun efendim. (Sol
dan alkışlar)
A. P. GRUPU ADİNA İHSAN ATAÖV (An
talya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri ; yüksek huzurunuza Adalet Partisi Mec
lis Grupunun, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının

1966 bütçesi münasebetiyle görüş ve temennile
rimi arz etmek için çıkmış bulunuyorum. Bu
itibarla, grupum adına hepinizi hürmetle selâm
larım.
Görüşlerimizi arz etmeden evvel grup sözcü
leri arkadaşlarımın dokundukları birkaç nok
tayı ele alıp ondan sonra grupumuzun görüşünü
izaha devam edeceğim.
İddiaların delilleri bu görüşlerimizin içeri
sinde kendisini bulacaktır.
Şimdi C. H. P. Grupu adına konuşan ve bu
Bakanlıkta uzunca bir müddet sorumluluk yük
lenen arkadaşımın konuşmasının içerisinde re-
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jim tartışmalarından Hükümetin davranışı ile
ortaya çıktığını beyan ettiler. Hükümetimiz re
jim tartışmalarını Hükümet programını müza
kere ederken geride bıraktığını beyan etmiştir.
Rejim tartışmalarından hiçbir fayda beklemiyen
Hükümetimiz ve grupumuz rejim tartışmalarını
başka yönden çıkarı olmıyan insanların cankur
taran simidi gibi tutunduğu bir vasıta olarak
görmektedir ve bunu kati surette benimsemeinektedir.
Radyodan 1960 dan önceki olaylardan mi
saller verdiler. Vatan cephesi radyosundan bah
settiler. Biz Adalet Partisi 1961 ylmda teşek
kül etmiş, bir parti olarak 1960 dan öncenin he
sabını, eğer mer'i kanunlar bize vermeye veya
hut da buniarı tartışmaya imkân bırakırsa bunu
ariz amik ortaya dökmekten çekinmeyiz.
Ancak, vatan cephesinin hesabı ipte görülmüş
tür. Adalet Partisi görülmiyen hesapları görmek
için huzurunuzda bulunuyor.
NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Onlar
Yassıadada verdiler hesaplarını.
BAŞKAN ~ Müdahale etmeyiniz efendim.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bizim ikti
darımızda bakanları arzuyla atmak ve Başba
kan tarafından çıkarılıp bakanlıktan atılma
usulleri yoktur. Dördüncü Koalisyondan itiba
ren peşin istifa dilekçeleri almak suretiyle Ba
kan tâyin etmek usulleri de tarihe karışmıştır,
Hukuk dışı kaba kuvvet gösterileri, entrikalar
ve hizmet sabotajları kelimelerinin burada söz
edilmemesi lâzımdır. Zira huzurunuzda bulu
nan grup, hukuk dışı kaba kuvvet gösterilerine
muhatabolmuş Anayasaya rağmen partileri taş
lanmış, yakılmış, yıkılmış, fakat milletin iman
kuvveti ve kendi iradeleri ile buraya gelmek
hakkını kazanmış insanlardır. (Soldan alkış
lar) Bu itibarla, mazilerinde ve hallerinde meşru
iktidarı yıkmak için gayrimeşru hizmet sabotaj
ları yapmak kaydı da yoktur.
Şimdi sevgili arkadaşlarım, genel olarak Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının bütçesi üzerinde
görüşlerimizi arz ediyorum.
Muhterem arkadaşlar, partimizin turizm ve
tanıtma hakkında görüşleri her yıl bütçelerinde
dile getirilerek Meclis zabıtlarına intikal etmiş
seçim beyannamemiz ve Hükümet programımız
la da Yüce Milletimize malolmuştur. Bu itibar
la, turizm ve tanıtma, konusuna özet olarak te
mas ettikten sonra Senato ve Yüce Heyetiniz hu
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zurunda görüşlerini serd eden grup sözcüleri
nin beyanları ile tutumumuzu ve görüşümüzü
karşılaştıracağım. Şayet zaman bulacak olursak
meselelerin derinliğine inerek bizden önceki ik
tidarların sözleriyle hareketlerini değerlendire
rek müşküllerimizin temeline varacağız.
Aziz arkadaşlarım, A. P. bu Bakanlıkta so
rumluluk alalı üç ay olmuştur. Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının memleket gerçeklerinden
uzak, hayalî rakamlarla ele alındığı turizm ko
nusu plân hedefleri içerisinde yürütülememiş
meseleler tesadüfe bırakılmıştır. Turizm yatırım
larının tarafsız ve realist iktidarların elinde he
defe uygun kullanılabileceği bir gerçektir. Bu
sebeple turistik tesisler yarım ve perişan dev
ralınmış, turizm kredileri partizanca ve keyfî
olarak dağıtıldığı görülmüştür. Memleketimizin
kalkınması daha ziyade turizm gelirleri ile sağ
lanacağına göre, bu konuda yatırımlara gitmek
zarureti açıktır. Turistik yolların ıslahı, konakla
ma ve tatil köyleri projelerinin gerçeklendirilmesi, yarım bırakılmış turistik tesislerin tamam
lanması üzerinde durulacak konular olmalıdır.
Seyahat acentaları kanun tasarısının Meclise
sevk edilmiş olması, turistik bölgeler kanunu ile
Turizm Bankası Kanununun gerçeklere uydu
rulma çalışmaları beklediğimiz hizmetlerdendir.
6086 sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu
ile 265 sayılı Bakanlık Teşkilât Kanununun gü
nün gerçeklerine göre ıslah etmede fayda mü
talâa ediyoruz. Bakanlığın yurt dışı teşkilâtını
daha rasyonel hale getirmek ve fazla lüzumsuz
büroları azaltmak dış personeli kalifiye hale ge
tirmek gerçekleştirilmesi gereken konulardır.
Meselâ İran, Beyrut, Atina ve Stokholm gibi bü
rolarda mahallî lisan bilmiyen personelin bulun
ması Beyrut'ta Fransızca, Stokbolm'de İngilizce
bülten çıkarılma zorunda kalınması üzülerek, ve
receğimiz örnekler olacaktır.
Aziz milletvekilleri, Birinci Beş Yıllık Plân
turizm yönünden de hedefinden uzak kalmış ol
duğu 3 yıllık tatbikatından anlaşılmıştır, 1967
plân devresi sonunda 415 bin turist geleceği be
lirtilirken 1965 yılında ancak 187 bin turist gel
miştir. Turizm gelirleri de bu ölçüler içerisinde*
dir. 1967 plân dönemi sonunda 45 milyon dolfep
beklerken, 1965 te 9 milyon dolar civarında bir
gelir sağlanmıştır. Bu gerçekler nazara ajmarafe
2 nci Beş Yıllık Plânda realitelere daha uygun
hazırlık, yapılması zaruridir.
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Muhterem arkadaşlar, tanıtma yönünden de
bu Bakanlık üzerine düşen görevleri yapama
mış. Ayrılan paralar partizanca ve usulsüz ola
rak harcanmıştır. Cumhuriyet Senatosunda C.
II. P. Grup Sözcüsü bu konuda fuzuli bir mü
dafaa içerisinde kalmış ve bu suretle gerçeği ka
bul etmiştir. Bizim incelemelerimize göre C. H.
P. iktidarı zamanında bâzı C. H. P. ileri gelen
lerinin yakınları için sergiler tertibedilerek Dev
let bütçesinden yurt dışında 250 bin lira civa
rında fuzuli masraf yapılmıştır. Bu bakımdan
Sayın Bakanın Yüce Meclisi aydınlatmasını is
tirham edeceğiz.
(Soldan, «kim vermiş kim?» Sesi.)
Şayet zamanımız olursa 250 bin liranın nasıl
sarf edildiğine dair elimdeki fotokopileri teker,
teker okumak hakkını haizim. Bu fotokopiler
uydurma fotokopiler olmayıp Amerika'dan gel
miş, Amerikan kâğıtlarına basılı olup bu foto
kopilerdir.
SEYFİ SADİ PENCAP (Muğla) — Her
şey Amerika'dan gelir zaten.
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV
(Devamla) — Evet, Amerika'dan gelecek, Rus
ya'dan gelecek değil ya, elbette Amerika'dan ge
lecek. Size Rusya'dan gelir, bize Amerika'dan
gelir. (C. H. P. sıralarından gürültüler, sözünü
geri al sesleri)
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sözünü
geri al, terbiyesiz herif.
BEKİR TÜNAY (Adana) — Her ikisini de
reddederiz, burası Türkiye.. (C. H. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler ve protestolar, «şerefli
adamsan sözünü geri al» sesleri)
İLYAS KILIÇ (Samsun) — İhsan, sözünü
geri al, İhsan...
(O. H. P. sıralarından bir grup kürsüye doğ
ru yürüdü.)
OSMAN YELTEKİN (Kars) — Sözünü ge
ri al. (C. H. P. sıralarından «sözünü geri alsın.
Başkan sözünü geri alsın» sesleri) (Şiddetli gü
rültüler)
BAŞKAN — Beyefendiler, bir dakika efen
dim, bir dakika, beyefendiler oturun bir kere.
Oturun efendim. Beyefendi, hem zatıâliniz hem
bendeniz bir anda konuşamayız ki, bir dakika
arkadaşlar, rica ederim sakin olun. (Şiddetli gü
rültüler.) Sayın Kılıç, Sayın Kılıç, Sayın Kılıç
oturunuz yerinize. Sayın Kılıç size ihtar ediyo
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rum. Beyefendi bir dakika dinleyiniz efendim.
(C. H. P. sıralarından şiddetli bağırmalar, «na
mussuz» sesleri) Sayın Kılıç, Sayın Kılıç, efen
diler, arkadaşlar... Bir dakika efendiler... Arka
daşlar... (Ortadan şiddetli gürültüler, bağırma
lar) Bir dakika arkadaşlar, rica ediyorum efen
diler, konuşacağız müsaade ediniz. Efendiler ri
ca ediyorum arkadaşlarım, muhterem arkadaşla
rım, rica ediyorum biraz sakin olunuz, Reisi din
leyiniz. Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kabada
yı, Sayın Kabadayı... (Ortadan şiddetli gürültü
ler ve bağırmalar) Bir dakika arkadaşlarım, otu
runuz rica ediyorum efendim. Rica ediyorum,
istirham ediyorum, sakin olunuz. Dinleyiniz...
Beyefendi rica ediyorum biraz saygılı olunuz.
(Şiddetli bağırmalar) Sakin olunuz efendim.
MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Mem
leket sevgisi senin inhisarında mı? Biz bir düzen
kurmaya çalışıyoruz, siz bozuyorsunuz.
Ben vatan ve milletimi senden daha fazla se
verim. («Alacak sözünü, geri aldıracağız» sesle
ri)
BAŞKAN — Sayın Bozdoğan biraz sakin
olunuz rica ederim. («Ortadan sustur şunu, in
sin oradan» sesi) Beyefendi rica ederim, Riyase
te imkân bahşediniz. Beyefendi rica ediyorum,
Dinleyiniz Reisinizi evvelâ. Beyefendi henüz
hüküm vermedik. Biraz sakin olunuz. Sayın Ataöv şimdi... (C. H. P. sıralarından «alacak sözü
nü Başkan. Geri alacak olmaz böyle şey» sesleri)
Beyefendi, sizin bu gibi hareketleriniz karşı
sında ne hatip sözünü geri alabilir, ne de Riya
set vazifesini yapabilir. (Şiddetli gürültüler ve
bağırmalar) Bir dakika sakin olunuz efendim,
Riyasete imkân bahşediniz. Alacak demekle söz
geri alınmaz ki, rica ederim, dinleyiniz. (Bağır
malar) Bir dakika Sayın Feyzioğlu, nedir o ha
liniz? Efendim evvelâ sakin olunuz. (Bağırma
lar) Beyefendi sakin olunuz evvelâ. Muhterem
arkadaşlarım, Sayın Ataöv şimdi size C. H. P.
sıralarından bir söz atıldı.
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV
(Devamla) — Evet.
BAŞKAN — Haddizatında Riyaset olarakYüce Meclisin muhterem üyelerine her zaman
ve defaaten ricada bulunuyoruz. Hatip konuşur
ken sıralarınızdan asla müdahale etmeyiniz di
ye, hassaten ve defaaten rica ediyoruz. İşte bi
zim bu ricalarımızın yerine getirilmeyişinin ye-
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ni bir neticesi bir tezahürü daha ortaya çıkmış
tır.
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Seçkin istir
ham ederim siz bari yapmayınız.
Binaenaleyh siz C. H. P. sıralarından vukubulan sözü hatırlayın. «Tabiî Amerika'dan gele
cek» gibi bir beyan üzerine... Lütfen nasıl bir
beyanda bulundu iseniz söyleyiniz efendim.
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV
(Devamla) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Sayın Soyer, bir dakika efen
dim, meseleyi hallediyoruz efendim, imkân bah
şediniz beyefendi, rica ederim. Beyefendi sizin
isminizi bilmiyorum, lütfediniz, siz ne şekilde...
S E Y F Î SADÎ PENCAP (Muğla) — Her şey
Amerika'dan dedim.
BAŞKAN — Evet «her şey Amerika'dan»
dediniz. Şimdi bunun üzerine... (Gürültüler)
Sayın Günay rica ederim, efendim. Arkadaşlar
istirham ederim. Şimdi (gürültüler) Beyler, bir
dakika... Arkadaşlarım, efendiler beni dinleyiniz
rica ederim. «Her şey Amerika'dan mı buyurdu
nuz? (Gürültüler) Bir dakika, bir dakika arka
daşlar, rica ederim sakin olunuz, şu Başkanınızı
bir, dinleyiniz ona göre bu meseleyi eğer halledemezsek o zaman kavga ile halledersiniz. Evvelâ
sulh ile halletmek mümkün iken niçin böyle kar
şılıklı konuşmalar ve müdahalelerde bulunu
yorsunuz, rica ederim, sakin olunuz.
Şimdi «her şey Amerika'dan gelecek» diye
siz bu şekilde buyuranca Sayın Ataöv siz bu be
yan üzerine «evet Rusya'dan gelecek değil ya,
Amerika'dan gelecek» dediniz. (C. H. P. sırala
rından «değil, değil» sesleri)
Bir dakika efendim, Sayın Ataöv, şimdi bu
nunla istihdaf ettiğiniz gayeyi açıklayınız ve
bu şekilde bir grupu itham altında bırakacak
mahiyette vukubulan beyanınızda kasdettiğiniz
esası tavzih ediniz. Evvelâ ne demek istediniz?
(Adalet Partisi ve C. H. P. sıralarından gürül
tüler) Beyler sakin olunuz. Burada hakem bendenizsem bana ittıba ediniz. Yok herkes başkansa biz bu işin içinden çıkamayız.
A. P. GRUPU ADINA ÎHSAN ATAÖV
(Devamla) — Şimdi Sayın Başkan, ben beyanı
mı yaparken kâğıdı gösterdim. Vesikanın Ameri
ka'dan geldiğini ifade ettim. C. H. P. Grupundan bir arkadaşım, bize herşeyin Amerika'dan
geldiğini ifade etti. Buna karşı arkadaşımın ifa
de ettiği mânada neyi kastetmişse o kasıt içerisin
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de ben de Rusya'dan gelecek değil ya elbette Ame
rika'dan gelecek bize dedim.
(C. H. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar, bir da
kika!.. Sakin olunuz Beyefendi. Hallediyoruz Be
yefendi. Sayın Ataöv bir dakika efendim. Beye
fendi lütfediniz siz yerinizden vukubulan o mü
dahale ile neyi kastetmek istemiştiniz?
S E Y F Î SADİ PENCAP (Muğla) — Elin
deki kâğıdı gösterdi, «Amerika'dan gelmiş» dedi.
Lüzumu olmadan bu lâfı söyledi. Ben de «her
şey mi Amerika'dan gelecek?» dedim. (Gürültü
ler)
BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar rica ede
rim, efendim, dinleyin siz de.
SEYFÎ SADÎ PENCAP (Muğla) — Her
hangi bir şey kastederek söylemedim, zaten.
BAŞKAN — Yani Beyefendi, siz; çok rica
ederim Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir büt
çe müzakere ediyoruz. Çok nazik meseledir. Kar
şılıklı grupları burada iki tane ayrı devletin bir
mücadele sahnesi haline getirmeyiniz. Onun için
bunu halletmek istiyorum. Sizin kastetmiş oldu
ğunuz mânayı evvelâ lütfen bir açıklayınız, ona
göre de mukabil hüküm ne imiş onu anlıyalım
Beyefendi.
SEYFÎ SADÎ PENCAP (Muğla) — Sayın
Reis, her hangi bir mânası yok. Nasıl kî, Sayın
Ataöv hiç mânası yok iken, elindeki kâğıtları
göstererek «Amerika'dan geldi» lâfını etti, ben
de «niçin Amerika'dan geldi» diye söyledim,
hiçbir kastım yoktur. Kötü mânada buradan
söylemedim. Aksini duymuş olduğum bir şeref
siz bir arkadaşa şerefsiz dedi.
BAŞKAN — Yani bir gayeniz, bir kastınız,
bir maksadınız yoktur.
SEYFÎ SADÎ PENCAP (Muğla) — Hiçbir
kastım, hiçbir gaye ve hiçbir tarize makrun ol
maksızın bu beyanda bulundum.
BAŞKAN — Efendim, hiçbir şey duymanın
imkânı var mı, hepiniz ayağa kalkıyorsunuz, ri
ca ederim, bir daha... Şimdi hiçbir kasta, hiçbir
gayeye ve hiçbir tarize makrun olmaksızın bu be
yanda bulundunuz. Sayın Ataöv, niçin «evet,
bize Amerika'dan gelecek size de Rusya'dan» de
diniz?
A. P. GRUPU ADINA ÎHSAN ATAÖV
(Devamla) Ben de hiçbir kasta hiçbir gayeye
ve hiçbir maksada makrun olmaksızın sayın ar
kadaşım gibi kâğıt mânasında o ifadede bulun-
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dum. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler)
İBRAHİM SITKI HATlPOĞLU (Ankara)
— Usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Usul ile ilgisi yok Sayın Hatipoğlu, hiç alâkası yok. Şimdi muhterem arkadaş
larım, hepinizden ayrı ayrı rica etmekteyim. Me
seleleri bir başka açıdan mütalâa edip, şu Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde, Türk Milletinin
bizatihi mümessilleri bulunan muhterem Meclis
te meseleleri başka yönlü başka açıda bir iddia
içinde, çok rica ederim, burada münakaşa etmiyelim. Nihayet içinde bulunduğumuz şu kutsal
çatı Türk Milletinin vekilleri olan bizlerin hep
bir arada, birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ni yaşatmak için beraberce karar verdiğimiz bir
hedeftir. Bu bakımdan sizin mademki o şekilde
bir kastınız yoktur, tavzih buyurdunuz. Saym
Ataöv de aleni, açıkça, hiç bir kasta makrun
olmaksızın, hiçbir grupu bir başka anlamda it
hama kalkışmaksızm bu beyanda bulunduğunu
ifade ettiler. Çok rica eklerim, işte bu gibi hare
ketler bir daha tekerrür etmesin diye bu şekilde
işi tatlıya bağlıyalım. (C. H. P. sıralarından
«açıkça bir grupu töhmet altında bıraktı» sesleri)
Rica ederim, Sayın Ataöv de grup adına be
yanda bulunuyor. Buyurun, rica ederim. Sükû
net buyurunuz, beyefendiler, sükûnet bulunuz,
rica ederim.
ÎBRAHÎM SITKI HATlPOĞLU (Ankara)
— Reis Bey, şu mevzuda Sayın İhsan Ataöv ar
kadaşımızın beyanını zatıâliniz tamamen yanlış
mânada ifade buyurdunuz. Kendileri bize Ame
rika'dan gelecek, siz de Rusya'dan gelecek demiş
lerdir. Bunu geri alsınlar. Bunu tavzih buyur
sunlar.
BAŞKAN — Beyefendi, lütfen karşılıklı bu
beyanları geri alınız. Zatıâliniz o beyandan vaz
geçiniz. Herşey Amerika'dan mı gelecek beya
nından vazgeçiniz. Lütfen istirham
ediyorum,
lütfen.
S E Y F l SADİ PENOAP (Muğla) — Benim
söylemediğim mânada bir sözse geri alıyorum.
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV
(Devamla) — Benim söylemediğim mânada bir
anlayış varsa, ben de geri alıyorum.
BAŞKAN — Tamam bitti efendim.
S E Y P İ SADİ PENCAP (Muğla) — Yalnız
Adalet Partisi sıralarından bir arkadaşım hiçbir
şekilde şu meclisin anlayışına sığmıyacak şekilde
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bir arkadaş hakkında «şerefsiz»
şeyi de duydunuz ve sustunuz.

demiştir. Aynı

BAŞKAN — Ben duymadım, rica ederim
Beyefendi.
SEYFI SADİ PENCAP (Muğla) — Ben de
ona bu mecliste aynı şeyi iade ediyorum, anlaş
tık.
BAŞKAN — Peki efendim, tamam bitmiştir
bu mesele.
Çok istirham ederim arkadaşlar, bütün mese
leler sıralardan vukubulan haklı veya haksız,
doğru veya yanlış müdahalelerden ileri gelmek
tedir. Onun için sual şeklinde, tavzih şeklinde ve
hattâ bâzı mahiyette kolaylık arz edecek şekilde
yardım edici mahiyette dahi bir beyanda, bir
müdahalede bulunmayınız ve hatibi sükûnetle
dinleyiniz, rica ederim.
Buyurun Sayın Ataöv.
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, Turizm ve
Tanıtma Bakanlığında esaslı bir ıslahat ve reorganizasyon yapmak zaruridir, yetersiz fakat ko
runmak istenen kimselerin içte ve dışta yüksek
mevkiler işgal etmesine dil bilmiyenlerin yurt
dışında yetersiz hizmet almasına son verilmeli
dir. Hükümetimizden A. P. Meclis Grupu bu
konuları gerçekleştirmek için hemen tedbir al
masını beklemektedir.
Aziz milletvekilleri, şimdi de Anadolu Ajan
sı hakkındaki görüşlerimizi arz edeceğiz. Bu
ajans bütün personeli ile senelerdir feragat ve
fedakârlıkla imkânsızlıklar içerisinde hizmet et
meye çalışmaktadır. Tesislerinin noksanlığı hat
tâ kendisine yakışır bir binadan mahrum oluşu,
onun tevazu ile çalışmasına engel değilse de bir
verici cihazla takviyesi bu suretle komşu ülke
lerin kastı mahsusla memleketimiz aleyhindeki
neşriyatın tashihini mümkün kılacak ve Anado
lu Ajansı art düşünceli haJber merkezlerinin sa
botesinden yurdu kurtaracaktır. Anadolu Ajan
sı son zamanlarda bâzı görüşlere alet olmadığı
için bir kısım merkezin husumetine muhataholmuş ve partizanlık gibi iftiralarla da suçlanmış
tır. Halbuki bu müesseseyi tam bir parti organı
haline getirmek için çalışanların ektiği tohum
lar henüz temizlenmiş değildir. Ajans TRT'nin
günahlarının aktarıldığı bir müessese olmıyacaktır. Türk halkı ve Türk Hükümeti buna müsaa
de etmiyecektir.
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Aziz milletvekilleri, şimdi de TRT hakkında
ki görüşlerimize geliyorum. TRT, 359 sayılı Ka
nunla 300 milyon lira itibari sermayeli bir teşek
kül olarak kurulmuş nakdi ve aynî sermayesi
Devlet tarafından ödenmiştir. Kanun bu müesse
seye geniş gelir imkânları sağladığı halde, maa
lesef bu imkânlar kullanılamamış bu sebeple de
kifayetsiz ellerde plân gerçekleşememiştir. Plâ
nın 402 nci sayfasında 1963 - 1967 döneminde,
senede ortalama 16 milyon liradan 80 milyon li
ralık bir yatırımı öngörmüş olduğu 100 kilovatlık 4 - 5 yeni verici istasyon kurulması, Türkiye
radyolarının neşriyatını yurdun her tarafına
duyurmasını âmir kıldığı halde hiç yatırım ya
pamamış ve vatandaşlar radyolarını dinliyemez
olmuştur. Eskiden birkaç milyon lira ile görülen
hizmetler 1964 te 38 milyon, 1965 te 48 milyonu
'bulmuştur. Bu paralar yalnız cari harcamalar
dır.
Aziz arkadaşlarım, bu müesseseye Anayasa
tarafından verilen bağımsızlık hali hazır TRT
İdaresi tarafından' yolsuzlukları ve kanunsuz
lukları hasıraltı etmek, keyfî ve kanunsuz idare
yi devam ettirme vasıtası olarak suiistimal edil
mektedir. Hülâsa gelirlerin de açık beceriksizlik,
yatırımlarda yüz kızartıcı ihmal, giderlerde af
fedilmez israf ve suiistimal, işte TRT bütçesinin
veciz özeti.
Muhterem milletvekilleri, şimdi TRT'nin neş
riyatına ve tarafsızlığına geçiyorum. Anayasa
nın 121 nci maddesinin 2 nci fıkrasında Radyo
ve televizyon yayınlarının tarafsız olacağını em
reder, özerklik müessesesinin yapısındadır. Yok
sa yayınları istediği gibi yapmasında değil. Ni
tekim TRT kanununun sözcüsü Coşkun Kırca,
Geçici Komisyon raporunda bu konuyu gayet
açık iza'h etmiştir. Hal böyle iken TRT bilhassa
4 ncü Koalisyon kurulduktan sonra tek taraflı
neşriyata geçmiş, âdeta C. II. P. gibi, o da ikti
darı kaybederek muhalefet vazifeline başlamış
tır. Bunun neticesi C. H. P. bu müesseseyi ka
nadının altına almış, onu Meclisin dalıi muraka
besinden kaçırmış ve tek taraflı davranışlarını
teşvik etmiştir. Şimdi bu iddialarımızı tevsik
eden bâzı misaller arz edeceğim. TRT Kanunu
nun 18 nci maddesi dış yayınların Dışişleri ve
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca organize edilip
denetleneceğini âmir kıldığı halde, Dışişlerinin
görüşü alınmadan sorumsuz yorumlar dış dev
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letlerle ilişkilerimize zarar veren ve bizi protesto
etmelerine scbebolaıı yayınlar yapmıştır.
Bu konuda bugün akşam saat 19,00 daki
halıer bülteninde yapmış olduğu bir yorumda
Suriye'deki ihtilâl hareketini sosyalistlerin ge
ricilere karşı... (Gürültüler.) İlericilerle teşriki
mesai etmek suretiyle başardıkları bir zafer
olarak ilân etmiştir.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hakikat de
öyle. (A. P. sıralarından gürültüler.)
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Bugürikü neşriyattan Dışişleri Ba
kanlığının haberi var mıdır? Bu sorumsuz yoL'umun, henüz neticesi alınmamış bir as'kerî ha
reket karşısında bir konuşu devletin iç mese
lelerine bu şekilde TRT'nin müdahale etmesi
yerinde midir'? Dışişleri Bakanlığının mütalâa
sı var mıdır'? Turizm ve Tanıtma Bakanlığının
mütalâası varm ıdır? Sayın Bakan çıktığı za
man burada beyanda bulunsunlar. Bu konuda
geçen yıl Bütçe Komisyonunda Sayın Kasım
Gül ek'in bir beyanını vereceğim.
Sayın Kasım Gülek Bütçe Komisyonunda
diyordu ki: Dün radyo Pakistan seçimlerin
den bahsediyordu. Cımıhuribaşkanı adayı ola
rak Cınnalı'm kızı dedi, hayır arkadaşlar, aday
olan Cınnalh'm kızı değil, bemşiresidir. Bu çok
ayıptır, konuşmalarımızı tanıyalım artık.
ZARİFE KOÇAK (Bitlis) — Kendinizi ta
nıyın evvelâ... (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler.)
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Yine biı- yayınında Pakistan seçim
lerinin hakiki demokratik seçim olmadığını,
düzmece okluğunu söylediği müttefikimiz Pa
kistan'ın protestosundan sonra da TRT'nin ger
çek demıo'krasiyi savunduğunu iddia ederek ken
disimi müdafaa etti.
Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda
Fransız Cumhurbaşkanı De Gaulle, itimatname
sini kendisine takdime gelen Kibrıs Büyükelçi
sine aynen şunu söylüyor: «Bu itimatnamenin
altında bir tarafta Makarios'un, bir tarafta Fa
zıl Küçü'k'ün imzası bulunması lâzımdır. Kıb
rıs Anayasası bunu âmirdir. Böyle çift imza
taşımıyan bir itimatnameyle gelen Büyükelçiyi
kabul etmiyorum.» TRT bu haiberi değerlendir
memiş, bu konuda yorum yapmamış ve bu mil-
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lî dâvada lâubalilik içerisinde kalmıştır. Dev
let sorumluları buna nasıl müdahale etmemiş
tir.
Aziz milletvekilleri, şimdi de sizlere TRT'nin iç tutumundan bahsedeyim. Bu husustaki
ıb ey anlarım delillere dayanacak ve C. H. P. saibık Bakanı A. İhsan Göğüş'ün geçen yıl Bütçe
Komisyonundaki bir itirafiyle konuya girece
ğim.
Bütçe tutanakları sayfa 2 - 15, Sayın Ali
İhsan Göğüs şöyle söylüyor:
«A. P. nin kongresi, A. P. nin Genel Başka
nını ziyaret, bunlar radyoda yayınlandığı za
man yadırganıyor arkadaşlar.» Bakınız bir Ba
kan özerk radyoyu nasıl baskı altına almıştır?
Nasıl neşriyatı yadırganıyor diye onu önleme
ye çalışmıştır? Bundan güzel itiraf olur mu?
(Gürültüler.) Ama aynı radyo aynı gün C. H.
P. hakkında bir gazetede neşredilen bir yazı
dolayısiyle Sayın Genel Sekreter Kemal Satır'm beyanlarını üç defa bültenlerinde aynen
naklediyor.
Muhterem arkadaşlarım, İnönü Hükümeti
iktidardan düşünce TRT'yi Hükümete karşı
bir hareketin tercümanı olarak gördük. Bu yön
den söylenen ve yazılanlara özel bir değer ve
rerek neşrettiğini üzülerek müşahede ettik. Sıt
kı Ulay'm Karakurt olayları vesilesiyle köyle
rin buldozerle sökülmesini, köylülerin yurt dı
şına sürülmesi teklifini gayet iyi bir heves ve
gayretkeşlikle bültenlerin başına almıştır. Zon
guldak olayları üzerine neşredilen tebliğlerle
ölenleri şehit, öldürenleri kâfir ilân etmiştir.
Türk Ordusunun sulbay ve erleri aynı olayda
yaralandığı halde bunların üzerinde durmamış
ve böyle sorumsuz bir davranışın içinde kal
mıştır.
Aziz arkadaşlarım, TRT Anayasanın özerk
lik ve bağımsızlık tarifinin arkasında bu id
dialara karşı kendisini İngiltere'nin BBC rad
yosu ile kıyaslıyarak savunmaya geçmiştir.
Şimdi, BBC ile bizim TRT'nin arasında kıyas
lamayı yapalım. Bağımsız radyonun nasıl ol
duğunu ortaya çıkaralım. Bizde TRT Genel
Müdürünü Balkanlar Kurulu tâyin eder. Ba
kanlar Kurulu bu Umum Müdürü çıkarma yet
kisini haiz değildir. Ama BB'C'ye gelelim, BBC
Tüzüğünün 20 nci maddesinin 2 nci fıkrası şöy
ledir: «Eğer BBC Tüzüğü Ruhsatnamesi ve
Posta Bakanının şartları, talimatı ve direktif
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leri ihlâl edilir veya yerine getirilmezse Hükü
met DBC'ye el kaymaya yetkilidir.»
BBC Ruhsatnamesinin 14 ncü maddesinin
4 ncü paragrafında; Posta Bakanı BBC'yi her
hangi bir yayın yaymaktan alıkoyabilir veya
her hangi bir yaym yapmayı emredebilir. Ay
nı tüzüğün 125 nci sayfasında; Hükümetin
BBC program ve yayınları üzerinde tam bir
veto hakkı mevcuttur. Ama aziz arkadaşlarım,
İngiltere siyasi hayatında Hükümetin böyle bir
müdahalesiyle karşılaşmamıştır. Çünkü BBCnin başında her hangi bir siyasi partinin ileri
gelenlerinin kardeşleri veya akrabaları yoktur.
Böyle bir müdahaleye İngiliz radyosu fırsat
vermiyordu. (O. H. P. sıralarından «ayıp, ayıp»
sesleri, A. P. sıralarından alkışlar.)
BBC'de bâzı yerleşmiş prensiplerle yayınla
rın sıhhati ve bitaraflığı emniyet altına alın
mıştır. Bu kaidelerin başlıcaları şunlardır: BBC
hiçbir hususta kendi fikrini açıklıyannaz, taraf
tutamaz, siyasetle uğraşamaz, olayları doğru,
bitaraf ve muvazeneli olarak aksettirir. Radyo
da kendisine ait beyanatları gelişigüzel yaymlıyamaz ve hele radyo mikrofonlarını şahsi po
lemikleri için asla kullanamaz. Ama bizim TRT
Genel Müdürü kendisi için ne neşriyatlara gi
rişmiştir. Millî Bakiye Kanunu henüz Meclis
ten geçmeden yorum saatinde onu methedile
rek, tasvipkâr bir eda ile Tünk Milletine tak
dim etmiştir.
LEBİT YURDOĞLU (İzmir) — Acaba İn
giliz Parlâmentosunda bir milletvekili böyle ko
nuşur mu?
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Eğitim fas
lından...
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Evet, işinize geldi mi eğitim faslı,
işinize gelmedi mi Anayasayı çiğneme.
BAŞKAN — Hanımlar da bu şekilde hare
ket ederlerse, nasıl bu Meclisi idare ederiz?
Rica ederim, istirham ederim, lütfediniz. (Gü
lüşmeler ve A. P. sıralarından gürültüler.)
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Aziz milletvekilleri, şimdi de Parti
miz Genel Başkanı Sayın Başbakanımız Demirel'e, onun, TRT'nin tutumundan efkârı umu
miye şikâyetçidir, tedirgindir demesine itiraz
edenlere olaylarla cevap vereceğim.
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(Mehmet Gö'bekli ve Ali Rıza Akbıyıkoğlu
oturdukları sıralardan ilk önce mahiyeti anlaşılmıyan sözlerle münakaşaya giriştiler.)
ALİ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — Siz
artık çok oluyorsunuz. (Bunun üzerine Mehmet
Göbekli, elinde bulunan bir tomar kâğıdı Ali
Rıza Akbıyıkoğlu'nun suratına fırlattı. Bu sı
rada A. P. ve C. H. P. sıralarında oturan mil
letvekilleri birbirlerinin üzerine bağırarak yü
rüdüler.)
BAŞKAN — Sayın Akbıyıkoğlu, Sayın Gö
bekli... Rica ederim arkadaşlar, rica ederim;
nedir bugünkü haliniz? (Şiddetli gürültüler.)
Rica ederim arkadaşlar, oturunuz. Nedir bu
efendiler, rica ederim oturunuz yerimize. Nedir
bu Sayın Tunay? Sayın Kılıç... (A. P. sırala
rından, «Kendine sahip değilsin, ulan demeğe
ne ha'kkm var?» sesleri ve şiddetli gürültüler.)
Oturunuz yerinize efendiler. Ne oluyor beyler,
sakin olunuz efendiler rica ederim, iki kişi mü
nakaşa ediyor biribirinize giriyorsunuz, rica
ederim sakin olunuz, arkadaşlar lütfen oturu
nuz yerinize. (Şiddetli gürültüler.) Allah Al
lah; oturunuz yerinize... Lütfen oturunuz yer
lerinize, lütfen oturunuz yerlerinize rica ede
rim. Sinirlerine hâkim olmıyan arkadaşlarımız
lütfen dışarı çıksınlar, rica ederim efendim.
(Şiddetli gürültüler.)
LEBİT YURDOĞLU (İzmir) — Başka söz
yok zaten, her zaman münakaşa yapar, başka
bir sözcü bulamazlar. Her zaman hâdise çıkarı
yor bu adam.
BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu, rica ediyo
rum. (Gürültüler.) Efendim biz kürsü ile He
yeti Umumiye arasında irtibat kurmaya çalı
şırken Heyeti Umumiye kendi arasında birbiri
ne giriyor. (Gürültüler.) Rica ederim oturunuz
yerinize. Lütfen sakin olunuz ve yerlerinize
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oturunuz. Arka sıralarda birbiriyle münakaşa
yapmak istiyen arkadaşlarımın, çok rica ede
rim, Heyeti Umumiye salonunda değil dış arda
•bu muhabbetlerini, münakaşalarını yapmaları
nı rica ederim. (Alkışlar.)
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Yalnız Sayın Başkan, Lebit Yurdoğ
lu'nu ikaz ediniz. (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Akbıyıkoğlu, Sayın Ak
bıyıkoğlu sakin olunuz. Sayın Osma rica ede
rim, sakin olunuz.
Alil RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — On
lar söz atıyorlar müdahale etmiyorsunuz. Rica
ederim, müdahale etseniz ya... (Gürültüler)
BAŞKAN — Kime müdahale edeyim. Sayın
Osma, rica ederim.
ALİ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) —Adam
söz atıyor, müdahale etmiyorsunuz.
BAŞKAN — Beyefendi, kimin kime söz at
tığını arka sıralardan görmek mümkün mü? Siz
arkadaş arkadaşa, arka sıralarda kendi aranız
da birbirinizle konuşuyorsunuz. Biz hatiple meş
gul olurken siz kendi aranızda münakaşa ediyor
sunuz. (Gürültüler)
(A. P. ve C. H. P. sıralarındaki milletvekil
leri tekrar birbirlerine girdiler.)
NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Şunu indirin
kürüsüden.
BAŞKAN — Kim?.. Oturunuz efendim, otu
runuz. oturunuz.
1LYAS KILIÇ (Samsun) — Celseyi tatil
ediniz Reis Bey. (Şiddetli gürültüler.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu va
ziyet karşısında Birleşime devam edemiyeceğim.
Bütün ikazlarıma rağmen bir türlü sükûnet bu
lamadınız. Yarım saat müddetle Birleşime ara
veriyorum. (Gürültüler)
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Kapanma saati : 21,40
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Açılma saati : 22,10
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok
KÂTİPLER

Sadık Tekin Müftüoğ.u

BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım,
hitabet kürsüsü ile Heyeti Umumiye arasında
bir irtibat kurmaya çalıştığımız bir sırada,
bu gibi vukuu hiçbir zaman istenilmiyen mü
essif olaylara mâni olma çabası içinde bulun
duğumuz sırada bâzı halde arka sıralarda bu
lunan arkadaşlarımız hiç hitabet kürsüsüyle
alâkası olmaksızın kendi aralarında bir müca
deleye, bir münakaşaya girişiyorlar va bu yüz
den Meclisin ahengi de bozulmaktadır, Bu
sebeple çok önemle ve ehemmiyetle muhterem
arkadaşlarımdan rica ederim, Meclisin meha
betini sarsıcı mahiyette en ufak bir harekette
bulunmasınlar, müsaade buyursunlar celseyi
yöneten Başkanla hitabet kürsüsündeki hatip
arasında bir irtibat teessüs etsin ve bu Meclisin
vekarma yaraşır bir şekilde Türk Milletinin
vekilleri, Türk Milletine hizımet etmek istiyen
insanlar olarak burada düzenli, tertipli, Ana
yasa ve İçtüzük hükümlerine uygun bir hareket
içinde mesaimizi yürütelim. Ehemmiyetle arka
daşlardan bunu rica ediyorum.
Sayın Ataöv buyurun.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, hatibin kaç dakikası kaldı?
BAŞKAN — Tam bir kontrol yapamadım.
Kendime göre bir kontrol, düzen kuruyorum,
bu haliyle onüç dakikası var.
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV
(Devamla) — Aziz milletvekilleri, Partimiz
Genel Başkanı ve Başbakanımız Sayın Demi
rci'm ,TRT nin tutumundan efkârı umumiye şi
kâyetçidir, tedirgindir demesine itiraz edenler
oluyor. Şimdi, insafınıza sığınarak yetkilileri
konuşturuyorum. Y. T. P. Lideri Sayın Ekrem
Alican, 4 ncü Koalisyon Hükümet programı
görüşülürken ve 1 Mart 1965 tarihli Tercüman
Gazetesinde «Radyo C. H. P. lehine bir politika
nın içindedir.» demiştir. Millet Partisi Lideri
Saym Osman Bölü'kbaşı, Meclis kürsüsünden;

(Zonguldak),

Adil Yaşa (Siirt)

«Radyo Devlete kargı hali isyandadır, Radyo
yu komünistler idare ediyor.» diye konuşmuştur.
RUHİ SOYER (Niğde) — Konuşmasına dik
katinizi çekerim Saym Başkan.
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV
(Devamla) — C. K. M. P. Genel Başkanvekili
Sayın Mehmet Altmsoy; «Radyo Hükümete
karşı cihat ilân etmiştir.» diye beyanda bulun
muştu. C. K. M. P. grup sözcüsü biraz evvel
burada konuşan ve «Radyonun sahibi Anayasa
dır.» diyen, C. K. M. P. sinin grup sözcüsü
bundan evvelki müzakerelerde aynen şöyle de
mişti, O
' zamanki sözcü, Meclis zabıtlarından oku
yorum : «Radyonun tarafsızlığı, edepsizliği,
solcu ve aşırı akımları, propagandası artık
dillere destan olmuştur. Radyo bir faciadır.
Devlete 'karşı isyan halindedir. Bir partinin
ve bilhassa bâzı gizli ımaksatlı insanların vası
tasıdır, kifayetsizdir.»

;
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O zaman M. P. li, sonradan C. H. P. sine
girmiş olan Turizm ve Tanıtma Bakanı Saym
Zekâi Dorman Paşa Meclis kürsüsünden şöyle
söylemişti : «Hükümet de Radyonun tarafsız
olmadığı kanaatini taşımaktadır. Bunun millete açıklanmasında fayda vardır.» Tarafsız bir
Devlet adamı olan 4 ncü Koalisyon Hükümeti
Başkanı Saym Ürgüplü, Koalisyon parti liderlerini davet ederek, «Radyonun tarafgir oldu
ğu» hususunda Hükümetin müttefik olduğunu
açıklamıştı.
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Aziz milletvekilleri;
Bu radyodan şikâyetçi yalnız bu gruplar ve
sözcüler değildir. C. H. P. İller ve onların or
ganları da şikâyetçidir. Şimdi sizlere bir tek
misal erz edeceğim. 2 Nisan 1965 tarihli lTlns
Gazetesinden okuyorum:
«Emekli Albay Türkoş ve üç arkadaşı, Ahmet
Oğuz'un partisine girmişler... Eh, taraflar bir
birlerinin havının görsünler dedik, geçtik...
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Ancak, bizim Osman çatlatan radyo terazili
partinin transfer haberini öğlen 13 bülteninde
müjdeledi....
Adı Türkeş de olsa, bir emekli albayın şu ve
ya l#ıı partiye girmesi haberinin radyodan veril
mesini, doğrusu garip bulduk...
Meğer asıl büyük sürprizi, akşam 19 bültenin
den sonra «günün olayları» programına sakla
mışlar:
Davudi bir sos nutuk çekiyordu... «Dikkat...
dikkat....» diya başlamıştı ama, bu ses, Türkeş'in
sesiydi... Türkoş'in terazili partiyi şereflendirme
törenini TRT ci dostlar banda almışlar, bu mutlu
olayı onbeş milyon dinleyiciye duyuruyorlardı.
Önce Türkeş'in nutku sonra Ahmet Oğuz'un nut
ku v. s....
Osman Beyi bilmeyiz ama, bu kez biz çatlı
ya çaktık hayretimizden! Sanırız ki bir küçük
nokta; yanlış anlaşıldı; biz TRT ııin muhteriyeti'ii ve bağımsızlığını savunuyoruz, başıbazukluğunu değil...»
Bakınız O. H. P. nin resmî organı radyonun
karşılarındakinden bir insan hakkında bir defa
haber vermiş olmasını radyonun başıbozukluğuna
bağlıyor. Bu da bize gayet güzel bir ölçüdür.
(«örülüyor ki, aziz arkadaşlarım, Türkiye'de
Türk halkoyunun % 53 nü teşkil, eden A. P.
YO Irana ilâveten Y. T. P., M. P., C. K. M. P.
gibi teşekküllerle C. H. P. nin organı ve bâzı
taraftarları TRT den şikâyetçidir. Sayın De
m i r d i n ifade ettiği Türk halk efkârı radyodan
şikayetçidir ve tedirgindir lâfını teyidediyor.
Aziz arkadaşlarım;
üzülerek arz etmek isteriz ki, TRT yayın
ları gayet dikkatli hazırlanmış ve tek taraflı de
ğerlendirilmiş bir neşriyat yapmaktadır. Sol
cenahtan gelen ve Hükümeti suclıyan onu halk
güzünde küçük düşüren neşriyat ve haberler rad
yolarımızda geniş yer bulmakta, aksi haberlere
de az yer verilmektedir. 3 profesörün Hükümet
vo dış politikamız lehindeki beyanlarını neşretmiyen radyo, ondan evvel Hükümeti ve dış po
litikamızı yeren doçentlerin bildirisine geniş yer
vermiştir. Sayın Başbakanın kaynak kursu me
zunlarına yapmış olduğu konuşmaya yer vermiyen radyo Hükümet aleyhindeki beyanları tek
rar tekrar okumuştur. Son bütçe müzakerelerin
de Başbakanlık bütçesi üzerinde ikinci defa
konuşma 15 dakika ile tahdidedelidiği halde,
('. II. P. sözcüsünün beyanları 13 dakika neşre
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dilmiş buna mukabil Başbakan adına cevap ve
ren Sayın Bilgchan'm konuşması 6 dakikada
kesilmiştir.
Saym milletvekilleri, bütün bu misaller ve
davranışlar Türk halkı tarafından gayet iyi
biliniyor. Biz, A. P. grupu olarak Hükümetten
seçim beyannamesi ve Hükümet Programiylc
ilgili millete vaadedilen, Anayasanın ruhuna uy
gun iktidarların methiyesini yapmıyacak ama
iktidarlara çelme takmıyacak, muhalefete alet
olmıyacak gerçek bağımsız radyoyu gerçekleştir
mek istiyoruz. (A. P. sıralarından alkışlar) (Sağ
dan ne zamandan beri, sesi) Siz iktidardan çe
kildiğiniz günden beri.
BAŞKAN —• Sizin sual sormaya hakkını:'; yok,
rica ederim.
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV
(Devamla) — Yüzde 98 i Müslüman olan bu cennc_t_ vatanda âdetlerimizi, örflerimizi, an "aileleri
mizi bir tarafa bırakıp bizi başka diyarların 'ka
vasına götürecek olan bir radyo istemiyoruz.
(Bravo sesleri) Türk Devlet Radyosunun, Türle
Parlâmentosunun Türk Hükümetine, Türk Or
dusuna tuttuğu alkışları banttan çıkararak', onu
aziz milletimizden gizleyip duyurmazken, Hür
riyet günü dolayısiylc Ankara Hukuk Fakülte
sindeki törende Moskova Üniversitesi 2 nci Rek
törü Kerimof'u güzellik ilâhı gibi ilân eden. ona,
özel alkış sahneleri temin etmek suretiyle Türk
Milletine teşhir eden bir radyoyu kabul etmiyor.
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, şiddetli
alkışlar)
Aziz arkadaşlarım, •
Müslüman Türkiye'de senede bir gün Selimi
ye veya Hacıbayram camiinden canlı yayın yapmıyan, bunu dini istismar diye radyolarına almıyan bu idarenin her hafta spor sahalarından
galiz küfürleri Türk Milletine nakletmesini din
ve ahlâkla bağdaştıramıyoruz. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar.)
«Aramızda yaşıyanlar» programı ile Türk
âdetlerini kötüliyen bir rum vatandaşını konuş
turmak, benliğimizle alay ettirmek radyolarımı
zın hakkı olmamalıdır. (C. R. P. sıralarından
«bravo Başkan, lâik başkan» sesleri.) Konuşma
ları, efendim, itiraz etmek suretiyle...
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ataöv.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Tarafız
oiun Saym Başkan, tarafsız olun. Biz de sizi
seçtik.
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BAŞKAN —• Sayın Birgit, şimdi burada ha
tip konuşurken zatıâliniz yerinizden müdahale
ediyorsunuz ve âdeta Başkanlığı töhmet altında
bırakacak, Başkanı tezyif altında bırakacak,
tahkir edici mahiyette beyanda bulunuyorsunuz.
Bendeniz celse elektriklenmesin diye sizin bu
müdahalenize tolârans göstermiş, tahammül gös
termiş vaziyette iken, yerinizden hâlâ tarafsız
lık iddiasında bulunmaktasınız.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — izin verir
seniz arz edeyim.
BAŞKAN — Çok rica ederim, bununla ilgi
si yok. Lütfen yerinize oturunuz, lütfediniz.
Hatip konuşurken sözünü kesmiyelim, lütfen.
Hatibi rahat konuşturalım. Kürsü dokunulmazlı
ğını muhafaza edelim .
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bendenize bu şekilde taan etmeye hakkınız
yoktur. Lâik Millet Meclisinin Başkanı olduğu
nuzu hatırlıyorum. Oradan...
BAŞKAN —- Rica ederim oturunuz, yerinize.
İstirham ederim. Beyefendi, tekrar rica ederim,
buyurunuz. Onun takdiri Riyasete ait değil, çı
karsınız burada grup adına konuşur cevap ve
rirsiniz.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Konuşma
mıza imkân Vermezler.
BAŞKAN — Başkanlığın tutumu odur k i ;
bu kürsüde efkâra galize beyan edilmediği müd
detçe, sadet dışına çıkılmadığı müddetçe Baş
kan kürsü dokunulmazlığına tecavüz etmez,
Başkan söz hürriyetine âzami derecede sadık
tır. Rica ederim, münakaşa etmeyiniz.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Lâik Mec
lisin lâik Başkanısın!..
BAŞKAN — öyledir. Lâikliği zatıâlinizden
öğrenecek değiliz, biz onu çok iyi idrak etmiş
vaziyetteyiz, oturunuz yerinize. Buyurun Sayın
Ataöv.
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, metin
den okuyorum, şifahi söylemiyorum, gerekirse
tekrar ederim. Bu konuşmamın içersinde örf ve
âdetlerin savunmasından ileriye giden bir be
yan yoktur. Eğer örf ve âdetlerimizi lâiklik
kelimesinin arkasında unutup benliğimizi bir ta
rafa iteceksek öyle lâikliği kabul etmiyoruz.
BAŞKAN — Sayın Ataöv, rica ederim, bu
kürsüde konuştuğunuz bütçe Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı bütçesidir, lâikliğin tartışılma yeri de
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ğildir. Mevzu ile ilgisi yoktur. Sadet içinde ko
şunuz rica ederim.
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Şu halde susturunuz. Aziz arkadaşla
rım, bu konda misâl verecek beyanlarımızın hep
si delillere dayanmaktadır. 8 Mart 1965 tarihin
den 12 Mart 1965 tarihine kadar radyolarımızda
«müthiş âşıklar» diye bir skeç temsil edilmiştir.
BAŞKAN — Sayın Ataöv, iki dakikanız var,
buna göre konuşmanızı düzenleyiniz.
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De
vamla) — Bu skeçte iki insan ailelerini boşamışlar, boşadıktan sonra da değiştirmişlerdir. Türk
radyolarında burada anlatmaktan hicap duyaca
ğım aşk sahneleri dile gelmiştir. Zevk ve sefa âlem
leri anlatılmıştır. Sonunda da tekrar herkes eski
eşlerini alarak birleşmiştir.
Aziz milletvekilleri, taraflı neşriyatı bir ta
rafa bıraktım. Türk ahlâkını, aile hayatını, anaocağını, millî yapımızı bu kadar tahribeden dav
ranışlar karşısında bu müesseseye kanat germek
Anayasayı korumak değil, onu istismar ederek
millî bünyemizi yıkmaktır. (A. P. sıralarmlan
«Bravo» sesleri, alkışlar)
İşte A. P. Meclis Grupu bu gerçekler ve olay
lar karşısında TRT nin tarafsızlığına asla dokun
madan, onu Türkiye Devletinin gerçek radyosu
haline getirinceye kadar mücadeleye devam ede
cektir. Geçmişimize sövmeden geleceğimizi ken
dimiz tâyin etmek dileği ile Yüce Heyetinizi
grupum adına saygı ile selâmlarım. (A. P. sıra
larından sürekli alkışlar)
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Mustafa Akalın, buyurunuz efendim.
MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MUS
TAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — Sayın
Başkan, munterem milletvekilleri, böyle elektrikli
bir havada bahusus İhsan Ataöv gibi iyi konuşan
bir hatipten sonra söz almış olma benim için bir
talihsizlik. (Alkışlar)
1966 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığının
bütçesi münasebetiyle huzrunuza çıkmaş bulunu
yorum. Bundan evvel partim adına yaptığım ko
nuşmalarda belirttiğim gibi, bu Bakanlık için
de bütçede ayrılan para ile cari masraflara ay
rılan kısımlar arasındaki farka temas ederek he
men mevzua girmek istivorum.
Bütçede de 75 862 211 liranın 50 217 000 li
rasının cari harcamalara ayrıldığını beyan etmek-
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le yetineceğim. Bu da gösteriyor ki, her Bakan
lıkta, her umum müdürlükte veya İktisadi Dev
let Teşekküllerin olduğu gibi biz pahalı bir Dev
letiz. Daha doğrusu âmme hizmetlerini pahalı gö
ren bir teşkilâta sahibiz. Burada da görülmüş bu.
Buna bu şekilde temas edip, hemen mevzua geç
mek istiyorum. Ve konuşmamızı da saatlerce sür
dürüp zamanınızı almamak için kısa keseceğim.
Meseleleri birkaç noktada düğümleyip sözümü bi
tirmek istiyorum.
Turizm tanıtma haber ve yayma hizmetleri
bugün bütçesini konuştuğumuz Bakanlığın Teş
kilât Kanunundaki hizmetleri hâlâ tam mânasiyle gelişmiş halde değildir. Buna temas etmek
isterim. Bu Bakanlıkla ilgili mevzulardan ev
velâ televizyondan bahsetmek istiyorum. Çünkü,
TRT nin içinde televizyon da var. Haber al
dık ki, Almanlar Ankara'da bir televizyon istas
yonu kurmuşlar ve bunun tecrübî mahiyette
okullarda gösterilmesine teşebbüs edilmiş. Tele
vizyonun Türkiye çapında, Türkiye sathına ya
yın yapacak bir şekilde tesis kurulması meselesi,
haber aldığımıza göre 200 milyon liraya malolacak imiş. Ve bunu dört senelik bir zaman için
de başarılması derpiş edilmiş. Yabancı firma
lar bilhassa Alman firmaları bunu belki de
bedava olarak Türkiye'ye yapmayı teklif ede
ceklerdir. Bu teklif edişin altındaki mânayi
çok iyi takdir edersiniz. Bugün bir televizyon
endüstrisi halinde bulunan Batı memleketleri
televizyon alıcı cihazlarını satmak için bir pa
zar aradıkları muhakkaktır. Öyle zannediyoruz
ki, Türkiye'de televizyon istasyonları kurup te
levizyon cihazlarını satmak suretiyle, yaptık
ları tesislerin masraflarını çıkarmak arzusunda
olsalar gerek. Yalnız bize bu televizyon alıcı
cihazlarını ithali halinde ne kadar dövize malolacağmı hesabetmemiz icabediyor. Eğer, biz,
bugünkü radyo alıcılarını bir ekran ilâve etmek
suretiyle televizyon alıcısı haline getirmemiz
imkân dâhilinde ise, Almanların bu teklifine
evet demek caiz olur. Aksi halde yeniden tele
vizyon cihazı almaya kalkmak, büyük mikyasta
dövizin dışarı çıkmasını icabettirecek ki, bunun
mümkün olmadığına, şimdilik mümkün olmadı
ğına kaaniiz. Bu itibarla, bugün Ankara'da
yapılmış olan televizyon vericisinin ancak zen
ginlere has lüks bir eşya olarak kalmaktan ileri
gideceğine kaani değiliz.
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. Bir de TRT ye geleceğim. Ama, demin ol
duğu gibi, her halde kavga çıkmaz zannederim.
Millet Partisi olarak bu mevzuda yıllardan beri
çok şeyler söyledik. Fakat, bu sefer söyliyeceklerimiz çok kısa olacak. TRT nin statüsü
nün tarafsız bir hale getirilmesi fikri partimiz
tarafından ileri sürülmüş ve epeyce müddet
mücadelesi yapımış. Anayasanın 121 nci mad
desiyle özerk bir müessese olarak kabul edilen
TRT nin gerçek mânasiyle özerk, ama mutlaka
bitaraf kalması temennimizdir. Şunu samimi
yetle ifade edeyim ki, son günlerde oldukça
ıslahı hal ettiğine şahidolmaktayız. Bunu be
yan etmek isteriz. Aklıma geldi, ıslahı hal etti
diyorum ve bunu samimî olarak söylüyorum,
ama, yine geçen gün az çok bir fark yapmaktan
kendini alamadı. Şöyle ki, burada Sayın Feyzioğlu gündem dışı söz almıştı, ben saate baktım
üç veya dört dakika konuşmuştu, radyodan ay-.
nen ve aynen yani, virgülüne, noktasına varın
caya kadar aynen verdiler. Birkaç gün sonra,
bizim grupumuz adına bir sözcümüz bir saate
yakın bir konuşma yaptı. Lütfen beş veya se
kiz dakika içerisinde onu hemen hulâseten veriverdi. Buna da müteşekkir kaldık eskisine
bakınca.. Ama bu vaziyet dahi eskisine nazaran
bir ıslahı hal yoluna girdiğini göstermesi ba
kımından bizi sevindirmiştir.
ŞEVKİ YÜCEL (Samsun) — Düzelecek, dü
zelecek.
M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKALIN
(Devamla) — İyi, iyi. Bizim Türk Milleti ola
rak radyodan istediğimiz şudur, hepimiz burada
aynı hislerle meşbuyuz. Ben sağ kanadın baş
ka türlü, sol kanadın başka türlü düşüneceğine
ihtimal ve imkân vermiyorum.
Ben öyle düşünürüm ki, gerek bu çatı altın
da, gerek bu vatanda oturan her fert mutlaka
en az benim kadar milliyetçi, en az benim kadar
vatanseverdir. Böyle olduğuna kaaniim. Böy
le olmakla beraber, bu kürsüden konuşmalar
yapıldığı sırada, bâzı ahvalde bu kanaatten,
bâzı ahvald'. bu canipten itirazlar yükselir. Ne
den hakikatleri kabul etmiyoruz, neden doğru
sözlere «evet doğrudur» demiyoruz? Bunu bir
türlü anlamıyorum. Meseleye geliyorum. Rad
yo da bunu anlasın, sözü oraya getireceğim.
Radyo idaresi de lütfen anlasın ki, Türkiye'de
oturan Türk vatandaşlarının yüzde 99 u Müs
lüman ve miiiyetçi Türklerdir. Bizim hissiyatı-
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miza, bizim ananelerimize, bizim duygularımı
za uygun neşriyat yapması şarttır. Bunu
niçin başka türlü düşünüyor, kimin hesabına,
niçin yani, mademki bizim için çalışıyor rad
yo, Türk Milleti için, bizim gönlümüzü hoş
edecek ve bizim duygularımıza uygun neşriyat
yapması lâzım. 0 zaman alkışlarız. Yani, ben
TRT nin başında falan zatın kardeşi varmış...
0 da bu memle'ketin evlâdıdır; kafası işliyen
bir adamdır. Ama çalışma sisteminde değişik
lik yapıldığı zaman biz üzülüyoruz. Haddiza
tında son günlerde, demin temas ettiğim gibi,
hakikaten bir ıslahı hal vardır. Bizden Türk
Milleti ne istiyor? Hepimize söylediler, seçim
sıralarında bunu. Kadyo dinî mevzulardan
bahsetsin, dediler, hepiniz duydunuz, hepinize
tenbih ettiler. Radyo temsillerinde millî hisle
rimizi, millî duygularımızı rencide edecek tem
siller vermesin dediler. Bunu hepiniz duydu
nuz. Radyodaki türkülerden bahsettiler. Rad
yo programlarında daha ziyade türkülere yer
verilsin, dediler. Bunu hepiniz duydunuz. Öy
leyken, dünyanın birçok radyolarında alafran
ga müzik ki, - ben şahsan hoşlanmıyorum de
miyorum - ama, Türk 'köylüsü bundan hoşlan
mıyor. Birçok defa görmüşünüzdür, otobüs
lerde gelirken alafranga müzik radyoda çalma
ya başladı mı, hemen kapatıyorlar. Mademki.
bu millet hoşlanmıyor, başka radyo istasyon
larından ahıfranga dinlemek istiyenler bu ihti
yaçların! giderebilirler. Bizim radyo inadeder:
«Hayır, ille de alafranga, ille do alafranga.-.'
Onun da bir sırası var. Onun içindir ki, Ba
kanlıktan ve Radyo Televizyon İdaresinden is
tirham ediyorum, bizim ananelerimize, bizim
hissimize, bizim duygularımıza uygun temsil
ler versin, türküleri öyle söylesin. Ve biz.
bizim radyom uzdur diye artık ne Cenubî Ana
dolu'da olduğu gibi kalkıp arap istasyonlarını
açalım, ne de falan yerlerdekiler gibi başka
yerlerin istasyonlarım dinlemîyelim; bizi tat
min etsin. Ama, yine samimiyetle ifade et
mek gerekir ki, son günlerde hakikaten y:ı\rnlarda bir hayli ilerleme, bir hayli bize yaklaş
ma var. Bunu iftiharla söylemek, yahut da
'hakkaniyet icabı söylemek gerekir, kanaatin
deyim. Şimdi ne garip bir şey; ben bunu bu
vatanın evlâdı olarak ifade ediyorum, sizler
de tasvibediyorsunuz. Ama, dün yine biz bun
ları söylüyorduk, Millet Partisi olarak, bizim
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le beraber koalisyon olan kanatlardan bâzıla
rı gizli odalarda yapılan toplantılarda bizi tasvi'bettikleri halde, burada yapılan 'konuşmalar
da bizi yalnız bırakıyorlardı. Şimdi ne garip
tir ki, aynı şeyi, bizim o zaman yaptıklarımız
mücadeleye kendileri bugün girmiş bulunuyor
lar ve tabiatiylc onlar da yalnız kalıyorlar.
Uün bize yardım etmedikleri için şimdi biz de
sesimizi çıkarmıyoruz. (Gülüşmeler) Etme bu
lursun dünyası.
Rfendim, biz TRT yi daha da tarafsız bir
hale getirmek istiyen bir partiyiz ve TRT yi
daha çok tarafsız hale gelmesi için mücadele
yapanlarla bera'beriz, bunu beyan etmek iste
riz. Ama, TRT yi iktidar sözcüsü - söyliyemiyeceğim o tâbiri, bir tâbir aklıma geldi dem iyeyim, çirkin oluyor, bu Meclise uymuyor iktidar sözcüsü haline getirmek istiyen her te
şebbüsün de karşısında olduğumuzu beyan et
mek isteriz. Bu vesile ile Sayın Adalet Par
tili dostlarım darılmasınlar. Çünkü, evvelce
ben Demokrat Partiliydim ve Adalet Partisini
de kuranlardanım. (Adalet Partisi sıraların
dan alkışlar, bravo sesleri) Ama -lütfedin ar
kasından ne gelecek, Sayın Ali Bey- ama Va
tan Cephesi radyolarının hayır getirmedikleri
ni de hatırlatmak istiyorum. Tek partinin
- bizim tâbiri kullanmak istemiyorum ama ge
liveriyor dilimin uenna - düdüğü olmasını iste
miyoruz. Bu meseleye bu kadar temas edil)
geçmek istiyorum.
İç turizm : İç turizmin geliştiğini memnu
niyetle müşahade ediyoruz. İç turizme yap'lan yatırımların yersiz olduğu yolundaki ileri
sürülen görüşlere de katılmıyoruz. Ancak, bu
yatırımların çok pahalı tesislere sarf edildiği
ni zikretmek istiyoruz. İktisadi Devlet Teşek
külleri ve âmme kurulları tarafından mensup
ları için yapılan tesisler, bol keseden harcama
larla yapılmakla beraber iç turizmin gelişme:i
yönünden memnuniyeti mucip sayılabilir.
Dış turizmin gelişmesi için bâzı hususlara
dikkat edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ge
çiş yollarının iyi, rahat ve emniyetli olması,
Devlet Demiryolları ile gelen yolcular için me
murların daha kalifiye, bilgili ve lisan bilir
kimseler olması, giriş - çıkış kapılarındaki güm
rük muamelelerinin kolaylık sağlıyaca'k şekil
de olmasına dikkat edilmesi lâzımdır.
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Bugünkü yabancı turizmin ne olduğunu tesbit etmeliyiz. Bugün turist cüzdanı dolar do
lu, Hilton'da ikamet eden varlıklı kimseler
olarak kabul edilmemelidir. Sosyal, ekono
mik bakımdan kalkınmış Batı ülkelerinin işçi
si, küçük memuru ve hattâ köylüsü dahi ta
tilini kendi memleketi dışında geçirmeyi düşü
nüyor. Biz, bu duruma intibak edebilmek içi ti
turistlerin çoğunluğunu teşkil eden bu zümre
yi memnun edecek temiz, rahat fakat,
her
halde ucuz otel, gazino, eğlence yerlerini sağ
lamak cihetine gitmeliyiz. Oysa ki, biz tama
men aksi istikamette hareket etmekteyiz. Ne
yapıyoruz? Pahalı otel ve yüksek
turistik
tarifelerle mahdut sayıdaki zengin turistleri he
def alma çabasmdayız. Orta halli turistleri
nazarı dikkate alarak hareket eden memleket
lerde, meselâ İspanya'da turizmin sağladığı
döviz bir milyar doların üzerinde olduğu hal
de Türkiye'de sadece 13 küsur milyon dolar
dan ibaret kalmasının sebebi de budur. Biz
hakikaten ters yoldayız. Turizm teşviki için
otel, motel, gazino, lokanta yapanlara Devlet
uzun vadeli kredi veriyor, vergiden muaf tu
tuyor. Efendim bu meseleye gelince, hepinizin
de bildiği bir noktaya temas etmek istiyorum
ve şahsan öteden beri üzerinde durduğum bir
mesele, turizmin gelişmesi bakımından
kredi
açıyor, Hükümet. Otel yaptırıyor, gazino, lo
kanta ve saire yaptırıyor. Bu levhayı, etiketi
taktı mı, o mahallin, o yerin en pahalı oteli, en
pahalı gazinosu o turistik yev oluyor. Halbu
ki, demin belirttiğim gibi, garip şey, kendi
parası ile -isimleri tekrar, tekrar
saymıya
yı m - kendi parası ile tesis yapanlar daha ucu
za malettiklcri, yani daha ucuz yatak, yemek,
eğlence verebildikleri halde, Devletin yardımı
nı gören ve gayesinin dışına çıkan turistik mü
esseseler ise tanı mânasiyle pahalı bir yer ola
rak ortaya çıkıyor ki, Türkiye'nin pek çok tu
ristik bölgeleri, her mevsimde her
tarafında
.'vezilebilecek, gerek yerli, gerek yabancı tu
ristlerin her zaman gidebilecekleri tarihî eser
leri bol ve turistik yerleri geniş olan Türki
ye'nin maalesef geçen gün bir muhterem zatın
eserinden okumuştum, denizi, kumu ve güne
şi bize en pahalı olarak satmaktadırlar. Bu
na Devlet yani, Turizm ve Tanıtma Bakanhğ 1
yardım elini uzatıyorsa bir kayıt koymalı, 6086
sayılı Kanunda derpiş edilen vasıfları haiz ol-
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ınıyan müesseselere o ruhsatnameyi vermediği
gibi o ruhsatname verildiği yerlere de kayıt
koymalı ve demeli ki, tarife yüksek olmıyaeaktır, hangi mevzuda olursa olsun. Binaenaleyh
6086 sayılı Turizmi teşvik Kanununu mutlaka
değiştirmek ve bugünkü zamana uydurmak ge
rektiğine kaaniiz.
Sözlerimi burada bağlarken hepinizi saygı
ve sevgi ile selâmlarım. Hürmetlerimle. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Suphi Baykam, Başkan
lığa göndermiş olduğunuz bir önerge ile:
«Adalet Partisi Grup Sözcüsü bir Cumhuriyet
Halk Partisi ileri geleninin oğlunun sergileri
için yüzbinlerce lira sarf edilmiştir, fotokopi
lerini gerekirse göstereceğim diyerek benim ve
şahsımda ve Cumhuriyet TTalk Partisini suizan
altında bırakmıştır. Bahsedilen
milletvekili
sıfatı ile bu ithamı açıklığa kavuşturmak zo
rundayım. Söz verilmesini İçtüzüğün 95 nci
maddesine göre rica ederim.» buyuruyorsunuz
Şimdi İçtüzüğün 95 nci maddesini, müsaade
ederseniz evvelemirde bir okuyayım...
«Zatı hakkında taarruz vâki olan...» (C. H.
P. sıralarından,
«ne olacak yani?»
sesleri)
Müsaade buyurun... «Veyahut ileri sürdüğü
mütalâa hilâfına kendisine bir fikir isna'dokı
nan mebus her zaman söz istemek hakkını hail
dir. Bu halde, o mebus ne münasebetle söz
söylemeye mecburiyet hissettiğini beyan ve
keyfiyeti de Reis takdir eder» der.
Şimdi, zatıâlinizin şahsına bir taarruz vâ
ki olduğu kanaatinde değilim.
SUPHİ KARAMAN
(İstanbul) - - Daha
ne olsun.
BAŞKAN — Efendim izah etmeyiniz; bu
takdir bendenize aittir. Mümkün olduğu ka
dar gayet tabiî ben kendi takdirime göre objek
tif olmaya kendi vicdanımda mecburum her
şeyden evvel. Bu zatıâlinizi kastederek sir.ln
hakkınızda bir taarruz teşkil
etmemektedir.
Olsa olsa buna bir cevap verilmesi gerekirse
bu hangi Bakan zamanında böyle bir iddia varidolmuş ise bu kısma münhasır olmak üzere o
Bakan tarafından verilir.
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Reis Boy,
muhatap ben değim miyim?
BAŞKAN — Muhatap zatıâliniz değilsiniz.
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Kendisin
den sorunuz lütfen.
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BAŞKAN — Sormaya lüzum yok. Sonra
sormaya da mecbur değilim. Bu takdir hakkı
mı...
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Bir suiis
timal iddiası sizi enterese etmiyor mu?
BAŞKAN — Suiistimal iddası zatıâliniz
hakkında değildir.
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Benim için
de bulunduğum bir olay hakkında değil mi
bu?
BAŞKAN — Değil efendim. Bu siz oldu
ğunuz gibi başka bir şahıs da olabilirdi. Mü
him olan...
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Burada ve
gazetelerden ilân edilmiştir.
BAŞKAN — Beyefendi, rica ederim, gazeteler'deki ilân Meclisi ilgilendirmez. Beyefen
di, bura'da şekle riayet eden bir insan olarak
hâdiseleri tetkik etmeye mecburum. Bunun
sizin olduğunuz hakkında kati ve sarih bir be
yan yoktur. Biz İçtüzük kaidelerini şekle ria
yet ederek mütalâa etmeye medburuz.
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Reis Bey
efendi, "basın toplantısı yapmış bu milletvekili
kimdir sorunuz lütfen. Sorunuz efendim, so
runuz !
BAŞKAN — Efendim, Sayın Baykam, rica
ederim,
bunlar beni ilgilendirmez. Çünkü
ben ne basın toplantısı bilirim, ne de takibetmeye mecburum.
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Reis Bey,
sorunuz.
BAŞKAN — Sormaya mecbur değilim Bey
efendi.
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Beyefendi
kimdir bu milletvekili sorunuz lütfen. Siz di
yorsunuz ki, «siz değilsiniz.» Sorunuz lütfen.
(Sıralar arasında gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Avcı, Saym Baykam, ri
ca ederim efendiler. Arkadaşlar, meseleleri
sükûnetle ve muayyen şekil ölçüsü içinde hal
letmeye mecburuz. Siz isim tasrih etmeksizin
vukubulan bir beyan içinde...
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Açık ima...
Benim olduğuma şüpheniz varsa, sorun, söyle
sinler...
BAŞKAN — Beyefendi, muhatabolarak siz
alınmamaktasınız. Sizin oğlunuz olduğu hak
kında bir iddia olmuştur.
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SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Tavzihe
davet ediniz.. (C. H. P. sıralarından, «tavzih
etsin, söylesin» sesleri, gürültüler)
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Saym Başkan,
Cumhuriyet Halk Partisine mensup bir millet
vekilinin oğlu deniyor. Ben grup adına soru
yorum, rica ediyorum, tavzih ettiriniz, kimdir
bu Cumhuriyet Halk Partili milletvekili? Bu
nu yapmazsanız takdirinizi indî kullanmış
olursunuz. Takdir keyfilik değildir,
indîlik
değildir, Riyasetin buna hakkı yoktur.
BAŞKAN — Şimdi haddizatında mesele si
zi muhatap addederek... (Gürültüler)
Efendiler, daha sakin tahlil edelim, şimdi
meselâ bir şahsın yolsuzluğu olarak değil, Hü
kümetin...
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Bu yolsuz
luk iddiasının muhataplarından biri benim
Reis Bey.
BAŞKAN — Değil efendim, hayır, yolsuz
luk iddiasının muhatabı o devirde Bakan bu
lunan zattır.
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Bu şeref
sizce isnadı tavzih ettirmeye meöburum.
BAŞKAN — Hayır, bir dakika efendim, o
tasarrufun...
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Sorunuz
kendilerine, kimdir bu? Öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, sinirlen
meyiniz beyefendi, Riyasetle görüşürken biraz
daha sakin olunuz, rica ederim.
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Bu Ba
kan kimdir? Bir de yolsuzluk ithamlarına Ba
kan adı mı karıştırılıyor?...
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Evet mu
hatap bellim. Vo bu Mecliste ise Baykam, bu
Mecliste oturuyorsa, cevap vermeye mecbur
dur. Şerefli bir insan olarak cevap vermeye
mecburdur.
BAŞKAN — Hayır efendim, değildir, değil
dir. Rica e'derim efendim. Saym Baykam otu
runuz yerinize rica ederim. Lütfen efendim.
(Şiddetli1 gürültüler),
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Hangi ba
kan' zamanında olduğunu açıklaması lâzımdır.
BAŞKAN — Saym Baykam, efendiler rica
ederim, size uygun hareket etmeye mecbur de
ğilim. Vicdanıma göre hareket edeceğim. Ev
velâ vicdanım benim takdirim. (Gürültüler),
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Haklısınız, siz haklısınız, oturunuz Sayın
Göğüs. Saym Ataöv lütfen şu noktayı tavzih
ediniz. Bu sergi açılmak suretiyle vııkubulan
yolsuzluk iddiası hangi Hükümet, hangi Bakan
zamanında olmuştur?
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Şerefimiz
le bizi idare etmek için söz hakkı tanımanız lâ
zımdır.
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Vukubulan yolsuzluk iddiası hangi Hükümet, hangi
Bakan zamanında olmuştur?
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Hangi Ba
kandır, hangi milletvekilidir, lütfen burada çık
sın açıklasınlar.
BAŞKAN — Onu soruyorum. (Gürültüler)
Sayın Atsızoğlu, bu ne hal canım... İşi teknik
ölçüler ile mütalâa ediyoruz. Yarın sabah, daha
sakin, daha salim bu meseleyi tetkik ettiğiniz
zaman benim takdir ölçülerimin ne şekilde kul
lanıldığını anlıyacaksmız, hangi Bakan zama
nında bu yolsuzluk olmuştur?
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Ve muha
tabı kimdir?
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Baş
kan... (Kürsüden izah etsin sesleri, gürültüler)
BAŞKAN — Beyefendi, meseleyi gürültü
ile halledemem, meseleleri kendi ölçümle halle
diyorum, rica ederim. Buyurun.
Sayın Ataöv. (Gürültüler) Yerinde efendim,
yerinde.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Baş
kan, bir sözcü olarak...
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Kürsü
den konuşsun.
BAŞKAN — Saym Ataöv buyurun, devam
edin.
(A. P. sıralarından gürültüler... «Kes be!..
yeter artık» sesi)
LEBİT YURDOĞLU (İzmir) — «Be1» diyor,
Başkan, ikaz edin.
BAŞKAN — Beyefendi aynı şekilde tahrik
ediyorsunuz karşılıklı. Buyurunuz Saym Ataöv.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir sözcü ola
rak, C. H. P. İktidarı devrinde bu gibi bâzı
şeyler yapıldığını istihbar ettik, Hükümetten
bunu soruyoruz. Bu kürsüden açıklasınlar, diye
söylüyorum. Saym Bakan kürsüye çıkıp cevap
verir.
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Zabıtlarda
ne söylediği yazılıdır, lütfen onu sorunuz.
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BAŞKAN — Saym Baykam, rica ederim
oturun efendim, oturun, oturun, halledilmiştir.
Oturun, oturun.
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Neyi tav
zih etti beyefendi?
BAŞKAN — Beyefendi, sual Saym Bakana
tevcih edilmiş. Sayın Bakan.... (Gürültüler)
Rica ederim işte görüyorsunuz ki, meseleleri
sakin halledelim diyorum. Sayın Bakana tevcih
edilmiş. Böyle gürültü ile, asabiyetle Riyasete
karşı hırçın davranmakla mesele hall'edilmez.
Riyasetin bu kürsüde hiçbir zaman taraf tut
makla eline bir şey geçmez. Ve Riyaset bu ka
dar kötü harekete tenezzül edecek kabiliyette
bir insan değildir. O bakımdan rica ederim.
(Gürültüler) Rica öderim, her şeyi zatıâlinizin
beyanına göre halletmeye mecbur değilim. Rica
ederim oturun efendim, oturun.
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Nasıl tav
zih etti? Basın toplantısı yapar, bu kürsüden
çıkar bir milletvekilinin şerefiyle oynar, evvelâ
bana söz vereceksiniz.
BAŞKAN — Efendim burası Meclis, burası
basın toplantısı yeri değil. Oturunuz, oturunuz,
rica ederim, oturunuz diyorum size. Bu şekilde
gürültüyle meseleyi halledenleyiz.
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Tavzih
için bana söz vereceksiniz.
BAŞKAN — Vermeye mecbur değilim
beyefendi.
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Mecbur
sunuz.
BAŞKAN — Oturunuz efendim rica ederim.
Size bir ihtar veriyorum, oturunuz yerinize.
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Bana mı
ihtar veriyorsunuz?
BAŞKAN — Evet, ihtar veriyorum. (Gürül
tüler) Size bir ihtar daha veriyorum. Saym
Baykam, bu ne saygısızlık, bu ne hürmetsizlik?
Bu saygısızlık doğrudan doğruya Meclise yapı
lan saygısızlıktır, millete yapılan saygısızlık
tır. Millete saygılı olun biraz. Bu ne saygısız
lıktır, bu ne saygısızlıktır! Olur mu bu? (Gü
rültüler)
Şimdi müzakerelerin yeterliğine dair bir
önerge verilmiştir. (C. H. P. sıralarından «aaa»
sesleri) Bu da mı Başkanın kabahati?... Bu da
mı Başkanın kabahati?
Bu bakımdan evvelemirde Hükümete söz ve
receğim, daha sonra «Son söz milletvekilinin-
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dir» hükmüne göre sırada bumııan milletveki
line söz vereceğim.
Buyurun Sayın Bakan. (A. P. şualarından
alkışlar)
TURİZM VE TANİTMA BAKANI NİHAİ)
KÜRŞAD (İzmir) — Muhterem Başkan, Yük
sek Meclisin değerli üyeleri, Bakanlığım büt
çesi üzerinde Meclisimizde temsil edilen parti
lerin muhterem grup sözcüleri burada görüşle
rini ifade ettiler. Bu konuşmalar içinde temen
niler var, tenkidler var, tavsiyeler var. Hepsini
ben vo mesai arkadaşlarım dikkatle dinledik,
not ettik. Bunları değerlendireceğiz. Çalışmala
rımızda bunlardan geniş mikyasta istifade ede
ceğiz. Şimdi, umumi mahiyette olan mütalâala
rın dışında temas edilen meselelere, her parti
sözcüsünün, ayrı ayrı beyanlarına tömas etmek
isterim. Bu konuşmaların metinleri elimde olma
dığı için, ancak not edebildiğim nisbette cevap
landırmaya çalışacağım. Eğer bunda bir kusu
rum olmuşsa, yanlış veya eksik not etmişsem
şimdiden bağışlanmamı rica ederim.
O. II. P. nin Sayın Sözcüsü Ali İhsan Gö
ğüs. konuşmalarında bâzı meselelere temas etti
ler. Önce kanunlar üzerinde durayım; bu ka
nunları daha önceki hükümetlerin, alâkalı balaınlıkla'rın eksperleri, mütehassısları tarafın
dan. hazırlanmış ve Meclise gelmiş kanunlardır.
Ve; geçen devre bu kanunların, tasarıların ka
nunlaşması mümkün olamamış ve bu kanunlar
düşmüşlerdi. Yeni seçimden sonra, bu seçimden
sonra Meclise gelir gelmez, C. H. P. nden bâzı
üyelerin1, hükümetlerin alâkalı bakanlıklarının
eksperleri tarafından! hazırlanmış olan bu ka
nını metnine sahip çıkarak imzaları ile bunları
Meclise sevk ettiklerini gördük.
Muhterem arkadaşlarım, bu hususa böylece
dokunduktan sonra, şunıı hemen ifade edeyim,
burada isimleri zikredilen, kanunlardan Seya
hat Aecıı'taları Kanunu tarafımızdan yeni bir
revizyona tabi tutularak ve partimizin progra
mında ifade edilen görüşleri, parti görüşleri
mizi de bunun içine aktararak Meclise sevk
edilmiş bulunmaktadır.
Turistik bölgeler kanun tasarısı da Bakan
lığımda keza yeniden incelenerek ve partimizin
görüşünü ihtiva eden son şeklini almış hafta
sonunda Bakanlar Kuruluna sevk edilecektir.
Kara Avcılığı Kanunu, Millî Parklar Kanunu
Tarım Bakanlığı tarafından Meclise sevk edil
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miş bulunmaktadır. C. H. P. nin Muhterem Söz
cüsünün, Meclisin bu devresinde bunların ta
hakkukunu yani, kanunlaşmasın! temin etim1.1;i
yolundaki temennisini memnuniyetle karşılıyo
ruz, Bu.kanunları çıkarmak hususunda C. II. P.
Grupunun bu temennisini bizi destekliyeceği
mânasında alıyoruz ve şimdiden kendilerine te
şekkürlerimi arz ediyorum.
Göğüs arkadaşım konuşmasının bir yerinde
belirli konaklama yerlerinin turistlere açık bu
lundurulması tezini savundular. Bu bizim gö
rüşümüzdür. Biz de aynı görüşün içimdeyiz. Ge
rek İktisadi Devlet Teşekkül']erine ait kampla
rın, gerek diğer karim teşekküllerinin elinde1 bu
lunan konaklama tesislerinin bilhassa yabancı
turistlere açık bulundurulması hususunu temi
ne çalışmaktayız. Ve bunu dikkatle takibetmekteyiz.
Yabancı sermaye mevzuuna d okundu arka
daşım. Ve yaban'cı sermayeye mülkiyet hakkı
nın tanınmaması tezi üzerinde durdu. Ve an
cak kiralama imkânının ısağl anması ile iktifa edil
mesi görüşünü saıvundu. [Biraz sonra bu mevzuda
C.H.P. nin görüşü ile 'T.t.P. nin görüşünü ve
dünyanın diğer memleketlerindeki tatbikat hak
kında geniş izahat vereceğim. Yalnız burada şu
nu hemen söyliyeyim ki, 'biz yabancı sermayenin
Türkiye'ye, memleketimizde, turizm sahasında ya
tırım yapması için gelmesini teşvik etmekteyiz.
Kendisine mülkiyet hakkı tanımak kararındayız.
Ancak İspanya misalinde büyük zararları görül
müş olan bir tatbikatı ihtiyar etmiyeceğiz. Çün
kü, İspanya'da yabancılara mülkiyet hakkı. turi.-tik tesisler için, mülkiyet hakkı tanındığı za
man'hususi malikhanelere. hususi şahıslara da bu
mülkiyet hakkı tanınmış. Gerçi hidayette yaban
cı sermaye gelmiş, İspanya 'birtakım turistik te
sislere kavuşmuş, fakat hilâihara hususi şahısla
ra ait bu yazlık dinlenme evleri ve köşkler İs
panya'ya bir tek kuruş bırakmıyan birtakım tesis
ler halinde kalmıştır. Biz, yabancı sermayenin
Türkiye'ye gelmesini teşvik ederken, ancak
umuma açık tesisler için mülkiyet hakkı tanıya
cağız, hususi şahıslara mülkiyet hakkı tanımıyacağız. Yani tatil köyleri, büyük oteller gibi,
külle turizmine (hitabeden ve yabancıların devam
lı bir şekilde Türkiye'ye gelmelerini sa&lıya^ak
konaklama tesisleri için 'bu hakkı tanıyacağız. Bu
maksatla. Bakanlığımız hemen İspanya misalini,
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İspanya'da büyük bir başarı ile tatbik edilmiş
olan bir sistemi yerinde tetkik etmek üzere bu
uygulama devresinde, İspanya'da vazife görmüş
olan bir hariciyecimizi Nisanın birinden itibaren
bizim Paris Turizm Büromuzdaki mütehassıs bir
arkadaşınızla ıberaber İspanya'ya
gönderme
karan verilmiştir. Bu arkadaşlarımız 1 Nisanda
1 ıpanya'ya giderek bu mevzuu enine boyuna tet
kik edeceklerdir ve verecekleri rapordan sonra da
biz hu mevzudaki görüşümüzü tesıbit etmiş ola
cağız.
Yine (löğiiş arkadaşım kamu sektörünün tu
rizm sahasındaki yatırımlarının koordinasyonu
mevzuu üzerinde durdular. Bu, bizim de hassasi
yetle takibettiğimiz bir mevzudur. Daha geçen
hafta turizm sahasında yatırım yapan kamu
sektörü idarecileri ile 1906 ve 2 nci Beş Yıllık
Plân için 'bâzı projeler üzerinde şimdiden1 çalış
maya başlamış bulunmaktayız. Vekâletimin bün
yesinde yaptığım değişiklikler neticesi çalışma
larda ve Bakanlığın iç 'bünyesinde istikrarın or
tadan kalktığını, kaybolduğunu ifade ettiler. Ben
böyle bir vaziyetin mevcudolduğunu zannetmiyo
rum. Bir kere Bakanlıkta öylesine istikrarı bo
zacak 'büyük değişiklikler yapmış değilim. Kal
dı ki, bu benim hakkımdır. Elbette benimle be
raber çalışacak arkadaşları dilediğim yere, diledi
ğim şekilde kendilerine emanet ötmek benim
yetkilerim dâhilinde olan bir husustur. Bu mev
zuda tenkid ve tavsiyeler 'bizim için savanı kabul
değildir.
Yine Göğüs arkadaşını, radyolardan bahsetti
ler ve hüvük bir hamle içinde olduğunu söyledi
ler radyoların. Biraz sonra enine boyuna bu
movzna temas edeceğim. Yayın ve yatırımlar
dan büyük neticeler alındığını söylediler.
Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de radyoların
dinleme oranı henüz % 40 tır. 5 Yıllık Plânın
öngördüğü hedef hu neticenin % 70 e çıkarılma
sıdır. Plân tatbikatından bu yana 3 sene geçmiş
tir, Türkiye'de radyo dinleme oranı hâlâ % 40 in
üstüne çikmamışttır. TRT plânın öngördüğü ya
tırımların bir tekini tahakkuk ettirmeni iştir Bi
raz is'onra bu mevzua bütün detayları, bütün taf
silâtı ile döneceğim.
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü
Göğüs, yine bizim Teşkilât Kanunumuzun 27 nci
maddecine ,»-öre bütçemize koyduğumuz bir tah
silatı diline dol ayarak (bir polemik mevzuu yarat
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mak istedi, fakat çok valhîm hataların içine düş
tü. Zaptettiğime göre, şöyle ifade ettiler. Zayıf
durumda olan kısa vericilerimizin takatini artır
mak maksadiylc Hükümet tarafından öngörülen
ve -bütçeye konulan 16 milyon liralık yatırım aynı
Hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı ile ve
anlatılması güç bir tarzda kısılmak istenmiştir.
Yani bütçeye konulan 16 milyon liralık tahsisat
benim tarafımdan kısılmak istenmiştir. Muhte
rem arkadaşıma şunu hatırlatayım. Turizm ve
Tanıtına Bakanlığının Bütçesinde ınevcudolan 16
milyon liralık tahsisatı ben koydurmuşumdur.
Bu bütçe benim imzamı taşımaktadır. Aynı fa
sılda bir liralık tahsisat koyan bütçenin altında
imzası bulunan da Sayın Ali İhsan Göğüs "tür.
('Soldan, «bravo» sesleri, alkışlar)
Yine muhterem arkadaşlar; kendisi kanunu
yanlış anlamış, hukukî hatalar yapmış, geri dön
müş. Bütün bunları hen 'bir yana bırakıyorum.
Ve şu anda içinde çalıştığım odanın duvarların
dan akseden, Ali İhsan Göğüs'ün TRT den şi
kâyet ifade eden sözlerini ve TRT Umum Müdü
ründen şikâyet eden sözlerini de size burada nak
letmek istemiyorum. Ama, benden gayet ağır bir
lisanla bâzı hususların1 açıklanmasını istedi. Dış
politika mevzuunda dediler; - aynen tesbit etti
ğimi zannediyorum, TRT Genel Müdürünü kamu
düzenini bozmak ve Devletin dış politikasının
sağlamlığını bozan yayınlarda 'bulunmakla de
vamlı şekilde itham etmişim. Bu itham benim de
ğil muhterem arkadaşlarım Benden misal istedi
ler. Ve misal vermediğim takdirde müfteri du
rumuna areçeceğimi ifade ettiler. Biz. çok kısa
bir zaman sonra huzurunuza TRT Kanunu üze
rinde, değişen tasarımız ile geleceğiz. O zaman
değiştirmek istediğimiz her maddenin, gerekçesi
ni ifade edecek hâdiseleri burada enine boyuna
huzurunuza sereceğiz ve bunların tartışma zemi
nini bulacağız. Ama şimdiden arkadaşıma bâzı
belirli hâdiseleri, bu memleketin dış politikasın
da hakikaten rahneler açmış olan bâzı hâdiseleri
kısaca anaihatlar'iyle nakletmek isterim. Pakis
tan'da seçim yapılır, TRT nin yorumcusu mikro
fonun başına geçer «Pakistan'da sahte bir
demokrasi vardır, Eyüp Han milletini aldatmak
tadır.» diye yayın yapar, muhterem arkadaşlar.
Kim hu Pakistan? Kendisiyle birtakım
dostluk
bağlariyle, askerî bağlarla. ıSENTO'nuıı içinde,
AECD iktisadi anlaşmalar içerisinde kendisiyle
namütenahi ilişkilerimiz olan bir Devlet. Ve bil-
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diğiniz gibi Kıbrıs mevzuunda da bizi can ve I devamında kendisi için çeşitli çıkarları olduğu
günler artık tarihe karışmıştır.» Yani, radyo
gönülden destekliyen bir Devlet. Bir memleketin
yayınlarında hem de dışa müteveccih 11 yaban
politikası hangi istikamettedir? TRT hangi yolda
cı dilde yapılan yayınlarda TRT Türkiye'
at oynatmaktadır? işte bunun misali muhterem
nin 1950 - 1960 arasında soğuk harbin devamını
arkadaşlarım ve Pakistan Devletinin bir protesto
isteğini ve bununla muhtelif menfaatler temin
notasiyle Hariciyemiz muhataboluyor. Bu bir
ettiğini dünyaya ilân ediyor. Muhterem arka
misal.
daşlarım, izin verirseniz bu misalleri burada ke
İkincisi, Arap devletleriyle Hariciyemiz bü
seyim.
Sayın Göğüs arkadaşımızı bu birkaç
yük -bir gayret içinde, ilişkilerini kuvvetlendirmek
misalin
tatmin
etmiş olacağını sanıyorum. Eğer,
yeni, yeni temaslar kurmak gayretindediı
Bu
tatmin
edemedi
isem, biraz sabırlı olsunlar, bi
arada elbette liderlik iddiasında bulunan Birle
raz evvel ifade ettiğim gibi, yakında bu kürsü
şik Arap Cumhuriyetiyle de birtakım temaslar
ye
geleceğiz. Ve enine, boyuna bu meseleleri
yapılmaktadır. Tam, bu sırada TRT nin yorum
münakaşa
edeceğiz. Şimdi, burada bir başka
cusu mikrofon başına geçer, Birleşik Arap Cummevzua
geçiyorum.
Göğüs arkadaşım birtakım
•huriyeti Devletinin Başkanı Nasır'a olmıyaeak
yollar
gösteriyor,
diyor
ki; «Madem ki, dış po
ağır ithamlarda bulunur. «Sen çöplüğünü temiz
litikamıza
aykırı
birtakım
yayınlarda bulun
le, ondan sonra diğer Arap memleketlerinin işine
muştur; Umum Müdürü azil yolları vardır. Bu
karış» diye ağır ithamlarda bulunur, tşte arka
nu
Hükümet niçin yapmamıştır?» Onu da izah
daşlarım bir memleketin dış politikasını müşkül
edeyim, muhterem arkadaşlar.
duruma sokmak ve bozmak misalleri elbette bun
Muhterem arkadaşlar, TRT Kanununun
lardır. Daıhası var muhterem arkadaşlarım,
meriyete girdiği ve bu kurumun, teşkilâtını kur
TRT nin dış politikamıza aykırı yayınlar yaptığı
duğundan bu yana iki seneyi yakın bir zaman
ve tarafsızlık kisvesi altında bilhassa C.H.P. ve
geçmiştir. Bunun bir seneye yakın kısmı 3 ncü
T.t.P. lehine, doğrudan doğruya olmaktan ziya
Koalisyon,
C. H. P. devrine aittir. Kanunun
de dolaylı bir şekilde tarafgir neşriyatta bulun
18
nci
maddesi,
TRT'nin dış yayınlarının Ha
duğu bir gerçektir. Hükümet programında da
riciye Vekâleti ile Turizm ve Tanıtma Bakan
katî olarak belirtildiği üzere, buna son vermek
lıklarının müştereken tesbit edip TRT'ye uy
şarttır. Birkaç misali burada ifade etmek iste
gulanmak üzere vermesini âmirdir.
rim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye
1
aleyhinde bir tavsiye kararı alıyor. Sayın inönü
ALI İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Esası
/bu vesileyle Türkiye'nin müdahale hakkı artık
nı, yayınlarını değil.
katî olarak ortadan kalktı, buyuruyorlar. Türkiye
TURİZM VE TANITMA BAKANI NIHAD
radyoları da derbal aynı paraleldedir. Geçen yı
KÜRŞAD (Devamla) — Esaslarını... Yayınla
lın kronolojisini verirken şöyle bir ifade kullanı
rının esaslarını... Elbette ki, yayınlarının esas
yor. «Birleşmiş Milletler kararı ile, Türkiye'nin
larını tesbit etmek görevini Hükümetlere ver
Kıbrıs'a müdahale hakkı kalktı.» Bu ifade hem
miştir.
hakikate, hem millî menfaatlerimize hem de dış
3 ncü Koalisyon Hükümeti bu vazifeyi yap
politikamıza aykırıdır. Ve Sayın inönü dahî ifa
mamıştır, lüzum görmemiştir. Nasıl olsa bizdesini bilâhara Sayın Erim vasıtasiyle tavzih et
bizeyiz, demiştir. Arada idare ederiz, geçiniriz,
miş ve başka bir mânada ifade etmiştir.
gideriz, demiştir.
4 ncü Koalisyon gelmiştir. Bunda da haklı
NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Aslı öyle idi.
bir mazeret içinde zannediyorum, Hariciye Ve
TURİZM VE TANITMA BAKANI NlHAT
kili zaten müstakil bir arkadaş. Turizm ve Ta
KÜRŞAD (Devamla) — Fakat TRT bu arada
nıtma Bakanlığının başında Millet Partili bir
Türkiye'nin müdalhale (hakkının kalktığını dün
arkadaş, bir anlaşma zemini hazırlayıp bu
yaya kendi fikri olarak yaymıştır. Diğer bir
18 nci maddenin âmir hükmünü yerine getirmek
misale geçiyorum.
mümkün olamamıştır. Biz iktidara gelir - gel
TRT dış yayınlarında 22 Kasım 1965 gü
mez hemen gecikmiş de olsa, bu meselenin halli
nü dış politika ile ilgili bir yorumda 1950 - 1960
için gayret sarf ettik, muvaffak olduk. Dış ya
devresine hücumla aynen şöyle diyor. «Hiç şüp
yın esaslarının, T. R. T. nin dış münasebetlerini
he olmamalıdır ki, Türkiye'nin soğuk savaşının
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dış yayınlarını ve yorumlarını tesbit eden esas I cusu olacağım; bundan da emin olunuz. (A. P. sıra
ları bir rapor halinde T. R. T. ye tebliğ etmiş bu
larından alkışlar) Ama, Bakanlık koltuğu ihtira
lunmaktayız. Bunların tatbikatını dikkatle tasının kimlerin yakasına yapıştığını da takdir
kibetmekteyiz. Bakanlık teşkilâtının 11 nci
etmek elbette Yüce Meclisin gözünden kaçmıyamaddesinin verdiği yetkiye dayanarak kurdu
cak bir husustur.
ğumuz bir büro bu yayınları dikkatle takibetRadyo mevzuuna biraz evvel de ifade ettiğim
mektedir. Şimdi burada Sayın Göğüş'ün sual
gibi, geniş mikyasta biraz sonra temas edeceğim.
lerine cevap vermek isterim. İşte bundan son
Ama hemen şunu söyliyeyim; burada çok haksız
radır ki; biz T. R. T. nin bu yayınlarındaki in
bir ithamda bulundular, iktidarımıza. İktidarı
hirafları tesbit ettikten sonra gereken, kanunla
mızın, TRT yi tehdit ve baskı altında tutmak is
rın verdiği icraatı ve tatbikatı elbette yapaca
tediğimizi, hakiki maksadımızın bu olduğunu ifa
ğız. Ama, elimizde bu esaslar yokken, birtakım
de ettiler. Bu ithamı reddederiz. Bu yolda böyle
kanun dışı keyfî davranışların içine girmek is bir itham haklı çıkaracak bir icraatımız olma
temedik. Kendilerinin yaptıkları gibi. (A. P. sı
mıştır. Bundan sonraki icraatımızda ve huzuru
ralarından, alkışlar.)
nuza getireceğimiz kanunda böyle bir niyeti ifade
Muhterem arkadaşlar, sizden özür dileyerek
edecek en küçük bir nişane bulamıyacaksmız.
bir noktaya temas etmek istiyorum. C. H. P. ne
Bir devrin İstırabının çektiklerinden bahset
bir garip hal oldu; geldi. Senatoya gideriz,
tiler. O devrin ıstırabını çekmiş olanlar bu
muhterem sözcüleri bir hanımefendi kalkar,
TRT yi kurarken çok dikkatli davranacaklardı
«A. P. si Grupunu ikaz ediyorum, bu bu Baka
ve bunun temeline bir partizanlık harcını koyma
nı değiştirin» der. Buraya geliyoruz yine C.
ya gayret sarf edeceklerdi. Maalesef öyle olma
H. P. nin sözcüsü kalkar bir taraftan Bakanı is
mıştır. (A. P. sıralarından alkışlar) Bizim bu
tifaya davet eder, bu olmazsa Hükümet Baka
gün olduğu gibi, bundan sonraki tutumlarımız
nı çıkarsın, atsın, der.
da da, partizanlık yapmıyacağız ama, bulduğu
Muhterem arkadaşlar, Partimizin Vekilinin
muz müesses bir partizanlığın kökünü kazımak
tâyininin veya çekilmesinin nasıl olacağı hususu
kararındayız. (A. P. sıralarından alkışlar «bra
bir kere bizim bir iç meselemizdir. Asgari mâna
vo» sesleri.)
da bir siyasi nezaket icabı bu yollara gitmeme
Sayın Göğüs, yine tenkidleri arasında, Danış
sini beklerdim, arkadaşımın.
ma Kurulunun iki yılda bir toplanması lâzımgelirken, toplanmadığından şikâyet ettiler. Teşki
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Mecli
lât
Kanunumuzun 15 nci maddesine göre, Turizm
se karşı sorumludur.
Danışma
Kurulu iki yılda bir toplanır.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Arkadaşımdan bekler
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — En
dim. Beklerdim... Meclise karşı elbette Hükü
geç.
metlerin ve vekillerinin sorumluduğu vardır.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
Ama Meclis Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
KÜRŞAD (Devamla) — iki yılda bir tplanır,
değildir. (A. P. sıralarından alkışla^, «bravo»
takdir edersiniz, en geç diye hatırlatıyorlar,
sesleri) ve hele, hele Cumhuriyet Halk Partisi
takdir edersiniz ki, bir seçim senesi geçirmişizdir.
Grupunun sözü ile Adalet Partisinin şu veya bu
Yeni bir iktidar iş başına gelmiştir. Her halde ilk
yolda hareket etmesini beklemek safdillik olur.
yapacağı şey bir Danışma Kurulu toplamak ola(A. P. sıralarından «bravo» sesleri)
I cak değildir. Kaldı ki, biz Nisan veya Mayıs ayın
da bu kurulu toplamak kararındayız.
Bu arada şunu da ifadet etmek isterim. Ben
elbette vekillikten ayrılabilirim, ben vekilliğe
hizmet için gelmişim, inandığım, sevdiğim bir
mevzuda arkadaşlarım bilirler, dört senedir grup
içinde, Karma Bütçe Komisyonunda turizme elim
den geldiği kadar hizmet etmişimdir. Şimdi, icra
mevkiindeyim, aynı hizmet gayreti içindeyim, vekil
likten çekiljrsem gene sıralarda aynı hizmetin yol- J

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin Sa
yın Sözcüsü Cemil Karahan, turizm mevzu
unda her zaman istifade edebileceğimiz birta
kım bilgileri bize sundular. Kendilerine mü
teşekkiriz. Bilhassa Demirperde gerisindeki
memleketlerin turizme verdikleri önemi belirten ifadelerini şayanı dikkat bulmaktayız. Bir
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Akdeniz memleketi olarak bu şeridin bizde ya
ni İspanya, Fransa, italya ve Yunanistan'ın
turizmden istifade ettiği halde bu şeridin biz
de gelip koptuğunu ifade ettiler. Bu müşahe
delerinde isalbet olduğu kanaatinde değiliz.
Bu şerit bizde devam etmektedir. Türkiye bu
gün büyük bir turist akımı ile karşı karşıya
dır. O kadar ki, bugünden, bu yıldan itiba
ren, biz birçok turist taleplerini konaklama ba
kımından karşılayamaz hale gelmişizdir. Yine,
Sayın Karahan, eğitim meselelerine temas et
tiler; asker ocaklarına, mekteplere turizm
derslerinin konmasını tavsiye ettiler. Bu yol
da, esasen müfredat vardır ve bunlar yapılmak
tadır. Bakanlıklararası Koordinasyonun mev
cudiyetinin tesisini savundular. Bunu dikkatle
takibetmekteyiz. Turizm sezonu tedbirleri, tesbit edilmiştir. Bunları ta'kibedecek bakanlık
lar tesbit edilmiştir. Bir Başbakanlık tamimi ha
linde kendilerine tebliğ edilmiştir. Tatbikat Ba
kanlığımız tarafından ciddiyetle takibedilmek
tedir.
Yine Karahan arkadaşımız, Yunanistan'ın
münakalât bakımından, bilhassa havayolları
bakımından büyük avantajlara sahibolduğunu
ifade ettiler. Bu doğrudur. Ancak, sizi mem
nun edeceği cihetle şunu hemen belirteyim ki;
Avrupa Hava Birliği nezdinde yaptığımız, ge
çen ay yaptığımız teşebbüs neticesinde İskan
dinav memleketleri hariç bütün Avrupa mem
leketlerinden Türkiyeye yapılacak uçak sefer
lerinde büyük bir tenzilâtı kabul ettirmiş du
rumdayız. Bu tenzüât Yunanistan'la aynı se
viyededir. Ve 1 Nisandan itibaren bütün uçak:
şirketleri bu tarifeyi tatbike başlıyacaklardır.
Muhterem arkadaşlarım, tanıtma faaliyetle
rinin isaJbetle yürütülmediği hususunda bâzı
tenkidleri oldu arkadaşımızın. Biz tanıtma faa
liyetlerimizi yeni esaslara bağlamış bulunmak
tayız. Hükümet programında bu esasları be
lirtmiş bulunmaktayız. Ayrıca yine memnuni
yetle ifade edeyim, Devlet Plânlama Teşkilâtı
1966 icra programında tavsiye ettiği tedbir
lerde bizim Hükümet programımızda savundu
ğumuz görüşlere muvazi bir mahiyet almıştır.
Bakanlığıımız bundan sonra bütün faaliyetleri
ni münhasıran turistik tanıtmaya hasredecek_ tir. Politik tanıtma, kültürel tanıtma gibi
fonksiyonların dışında kalmaya gayret sarf
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edecektir. Bu suretle, bir kısım dedikodula
rın biraz evvel Muhterem Meclisinizi karıştı
ran münakaşaların doğmasına âmil olan dedikodulu, sergileme, tiyatro, kanser gibi birta
kım faaliyetlerin dışında tutacağız kendimizi.
'Bundan sonra ne bir ressam için, ne bir mü
zisyen için böyle seyahatler tertibetmek, sergi
ler tertibetmek bizim faaliyetlerimizin dışında
kalacaktır. Mahdut bir bütçemiz var muhte
rem arkadaşlarım. Geçen hafta Alm-anya'dan
dönen Köy İşleri Bakanı arkadaşımın bana
verdiği bir nota göre, bu sene bastırıp dış bü
rolarımıza gönderdiğimiz broşürler şimdiden
tükenmiş bulunmaktadır. 200 bin aded bastırabiliyoruz elimizdeki para ile. Çünkü Tanıtma
Bütçesine konan 15 -16 milyon lira para şu veya
bu istikamette lüzumsuz israf yollarında akı
tılmaktadır. Bundan sonra bu tahsisatı münha
sıran turizm tanıtmaya tahsis edeceğiz. Buna
ait tanıtma programımızı, 1966 programımızı
yapmış bulunmaktayız. (A. P. sıralarından
alkışlar)
Karahan arkadaşımız, TRT den bahseder
ken, bunun bir Anayasa müessesesi olduğunu
ifade ettiler. Ona' sahilbolmaya kalkışmanın,
bunu bir tarafın malı gilbi gösterme gayretleri
nin kendi elimizle kurduğumuz bu güzide mü
esseseye en ağır bühtan olur, dediler. Bu doğ
rudur. Bizim gayretlerimiz TRT yi sahibine
ulaştırmaktır. TRT Türk Milletinin malıdır.
Onu sahibine iade edeceğiz. (A. P. sıralarından
alkışlar)
Yine güzel bir temennide bulundular, buna
bütün kalbimle iştirak ederim. İktidar ve mu
halefetin işbirliği halinde vazifesi onu şu veya
bu tarafa itmek değil, kâmil bir özerklik an
layışı içinde vecibeleri yerine getirmesine yar
dımcılık etmek olmalıdır tarzında ifade ettiler,
temennilerini. Buna bütün kalbimizle iştirak
ediyoruz ve icraatımız bu yolda olacaktır.
Sayın Karahaırm şahsımda Bakanlık men
supları iein sarf ettiği sitayişknr cümlelere te
şekkür ederim.
T. İ. P. nin muhterem sözcüsü, tesbit etti
ğime göre, yabancı sermaye mevzuunda, turizm
sahasına gelecek yabancı sermaye mevzuunda
şöyle bir ifade kullandılar : «Turizm sahasın
da yabancı özel sermayeye sureti katiyede y..-r
verilmemelidir» dediler ve ilâve ettiler «Yaban
cı emlâk firmaların spekülasyonuna mâni olun-
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malıdır.» Hemen şunu ilâve edeyim, yalnız
yabancı emlâk firmaların değil, yerli firmaların
da turistik bölgelerimizi bir spekülasyon mev
zuu yapmalarını önlemek için tedbirler düşün
mekteyiz. Biraz evvel adını zikrettiğim turis
tik bölgeler kanunu bu maksatla hazırlanmış
ve bugünlerde huzurunuza getirilecektir. Yal
nız muhterem arkadaşlarım, turizm sahasında
özel sermayeye yer verilmemelidir şeklinde ifa
de ettiler, görüşlerini. C. H. Partisi sözcüsü de
bu mevzuda Köy Kanununa tabi olan ve clmıyan yerlerde yabancı özel müteşebbislerin gayri menkule müteallik haMarı edinımeleri kaıbil ol
malı ve bunların, tesislerini kira esasına göre
kurmaları kesin hükme bağlanmalıdır tarzında
görüşlerini ifade ettiler. Muhterem arkadaş
larım, kesin olarak ifade edeyim; İspanya mi
sali muvacehesinde verdiğim, ifade ettiğim gö
rüş çerçevesi içinde biz her iki görüşün karşısın
dayız. Her iki görüşe de katılmıyoruz. Bu
şekilde bir yabancı sermaye düşmanlığının, bu
şekilde yabancı memleketten gelecek yatırım
teşebbüslerinin önlenmesi memleket menfaatle
rine aykırı düşecektir, kanaatindeyiz. Kaldı
ki, muhterem arkadaşlarım, şimdi size bir ko
münist rejim altında idare edilen Bulgaristan
Başbaaknmnı bu mevzuda bir beyanatını oku
yacağım, bildiğiniz gibi son zamanlarda Yugos
lavya, Romanya ve Bulgaristan Batıya kapıla
rını açmışlardır. Büyük turist hareketlerine yö
nelmişler ve kapılarını açmışlardır. Bu mevzu
da Başbakan ve aynı zamanda Komünist Partisi
Başkanı olan Todor Jivkof şöyle diyor; «Yarı
yarıya, elli elli, yatırımdan da müsait şartlarla
ve mülkiyet esasına dayanarak Batılı özelcileri
celbetme gayreti içindeyiz. Her hangi bir bir
leşik yatırım şeklinde kapitalist celbetmek iste
ğinde bulunmaktayız.» tarzında ifade etmekte
dirler. Görülüyor ki, turizm gibi bir mevzuda
turist celbetmek, turistik yatırımları artırmak
için kendi vatandaşına tanımadığı mülkiyet hak
kını Batılı otelciye tanımak yoluna giden bir
komünist memleketin bu tutumu karşısında
Türkiye İşçi Partisiyle, Cumhuriyet Halk Parti
sinin görüşlerinin çok geride kaldığını ifade et
mek mecburiyetindeyim. (C. H. P. sıralarından
biz komünistler kadar ileri değiliz, sesleri) Za
man zaman bizim liberalizmimizin, 19 ncu asrın
liberalizmi, eskimiş bir liberalizm olduğunu ifa
de eden sizlere karşı ben de bu kadarcık sitem
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de bulunayım. Sizin de sosyalist görü-derinizin
bilhassa komünist memleketlerde bile artık terk
edilmiş, demode bir sosyalizm olduğunu ifade
etmek isterim. (A. P. sıralarından .«bravo» ses
leri, alkışlar)
Muhterem arkadaşlar, yine Türkiye İşçi Par
tisinin sözcüsü (Gürültüler)
BAŞKAN — Siz her şeye cevap vermeyiniz.
Devam ediniz.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAİ)
KÜŞAD (Devamla) — Türkiye İşçi Partisinin.
muhterem sözcüsü, TRT Kanununun değiştiril
mesi aleyhindeyiz, buna karsı koyacağız d edile?.
Kendilerinin bileceği bir şeydir, muhterem arka
daşlar. Ancak biz, şu gördüğünüz vesika ile
seçimlerden gelmiş bir partiyiz. Milletimize
vadetmişiz, bunu. Millet bizi tasvibetmiş, hu
zurunuza geleceğiz. (Alkışlar)
Gene burada, muhterem T.I.P. sözcüsü be
nim anlrya'madığıım bir beyanda bulundular.
Anadolu Ajansını Adalet Partililer istilâ-etti,
Adalet Partililer-idare ediyor tarzında bir ifa-'
deleri oklu.
Anadolu Ajansı, şu sırada mahkemece tâyin
edilmiş bir kay yum heyeti tarafından idare e'dil- .
muktedir. Ve bu idare heyeti seçimlerden önce ;
Anadolu Ajanisinin başına geçmiştir. Biz de ik\.
tidara gelince bunu değiştirmedik.
Yeni Türkiye Partisinin muhterem sözcüsü
Cengiz Ekinci, Anadolu Ajansının yurt. gazete
ciliğine, Anadolu gazeteciliğine j'ardmı etmesi .
mevzuu üzerinde dundu! ar. Anadolu Ajansının ;
bu mevzuda çek müspet ve çok istifadeli çalışmalai'i vandır. Anadolu matbuatı,
ajansın
bültenlerinden "geniş mikyasta istifada etmekte-:.
dir. Yine verici teldks cihazı üzerinde durdu- .
arkadaşımız. Memnuniyetle size, Yüksek He
yetinize ifade edeyim ki, halen Almanya'da bu- .
Ilınan yetkili Bakanlık temsilcisi, Akııan tek
nik yardımından Gölbaşında kurulacak verici
bir teteiz cihazının son anlaşmalarını yapmak
üzeredir. Birkaç ay içinde bu cihaz gelecek, ku
rulacaktır. Ve Anadolu Ajansının yani, Tür
kiye'nin haberlerimi anımda Türk işçilerine ya
yın yapan yedi, sekiz Alman radyosuna anın
da vermiş olaeaiktır, Türkiye'nin haberlerini.
Yine arkadaşımız, TRT nin gördüğü foııkuL*."'
yonun değerlendirilmesi yerine burada bir ta
rafsızlık münakaşası ile vakit geçiriyoruz de-.-''
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diler. Doğrudur, hakikaten böyle yapmaktayım.
Biraz sonra vereceğim izahatda görülecektir ki,
biz, TRT niıı tarafsızlığı üzerinde pek öyle uzun
boylu durmuyoruz.
Gene muhterem arkadaşım, resmî ilân mev
zuuna değindiler. Şunu heımen ifade edeyim ki,
«on şekli ile Devlet İhale Kanunu bugün yarın
Meclise sevk edilmiş olacaktır. Bu kanunda bu
mevzu ile alâkalı ve bugünkü durumu tashih
edecek birçok hükümler vardır. Diğer taraftan
yine bu mevzu ile alâkalı Basın İlân Kurumu
Kanunu Maliye Bakanlığınca hazırlanmıştır. Ve
Bakanlığıma verilmiştir. Ben <le kendilerini alâ
kadar ettiği cihetle, bütün basın teşekkülle
rine, Gazeteciler Cemiyetlerine, sendikalara ve
Gazete sahipleri Sendikasına mütalâalarını al
mak üzere göndermiş bulunmaktayım. Bu mü
talâaları alıp, kanun tasarısına son şekli ver
dikten sonra Yükseik Meclise sunmuş olacakız.
Yalnız, burada şunu hemen tasrih edeyiım; arikadaşiım bu rakamları nereden aklı bilmiyorum.
100 milyondan falan bahsettiler. Türk matbu
atında ilân edilen, yer akın ilânların hasmı
18 - 20 milyonu almamaktadır. Bu rakam da
Hazine .tarafından Ödenmemektedir. Mütaahhitlerin, şahısların ödediği büyük bir dilimi çı
kardıktan sonra bu ilânın yani Hazinece öde
nen ilânın 12 - 13 milyondan ibaret olduğuna
'dair elimizde rakamlar vardır.
Muhteremi arkadaşlar, Adalet Partisinin
muhterem sözcüsü İhsan Ataöv arkadaşım bu
rada birtakım şikâyetleri dile getirdiler. Ve
Meelisimıizde temsil edilen siyasi partilerin he
men hepsinin TRT den şikâyetçi olduklarını
Meclis zabıtlarından ifadelerini açıklamak su
retiyle ortaya koydular.
Muhterem arkadaşlarım, TRT den şikâyet
ler eğer yalnız politikacılardan olsaydı, bu me
sele üzerinde durmamamız lâztmgelirdi. Böyle
olsaydı, iş bu kadarla kalsaydı, neticenin bizi
sevindirmiş olması lâzımgelirdi. Çünkü, hiçbir
müessesenin devamlı bir şekilde
politikacıyı
yüzde yüz tatmin ötmesi beklenemez. Ama, şim
di kısaca arz edeceğim misallerden sonra göre
ceksiniz ki, TRT ister şahıs, ister müessese ol
sun; ister yabancı bir Devlet olsun, kiminle mü
nasebette ise hemen onun şikâyetlerini doğur
muş, karşısına almıştır. Ahenkle yürüttüğü bir
münasebetin mevcudolduğunu zannetmiyorum.
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Şimdi müsaade ederseniz kısa k m
bunları
izah et m iye çalışayım, sıralıyaymı.
Gençlik teşc/kkülleri TRT den şikâyetçidir.
Bu teşekküllerden biri Umum Müdürlere ait
tâyjnleri tenkid eder, bu yüzden Hükümeti ye
rer, değiştiril memelidir der. Hele TRT Umum
Müdürü yerinde kalsın, ona .saikın dokunmayın,
der. Bu mealdeki bildiri birkaç defa TRT de
yayınlanır. Ve nasıl yayınlanır muhterem arka
daşlarım? TRT muhabirleri bu kabil bildirileri
neşreden derneklerin kapılarında ya'Z, kış deme
den beklerler ve bu bildirileri temin etmeye ça
lışırlar. Diğer bir gençlik teşekkülü, Hükümetin
bu gibi tâyinler yapmasının en tabiî hakkı ol
duğunu söyler. Seçimle iş başına gelmiş Hükü
metin meşruiyetine dil uzatmak
gayretlerini
protesto eder. Bu bildiriyi T. R. T. yayınlamaz.
Devam ediyorum arkadaşlarım. Kendisi ile iç
münasebeti olan ve kendisine milyonlarca gelir
sağhyan reklâm prodüktörleri de T. II. T. den
şikâyetçidir. Cereyan eden. boykot hâdiseleri suiis
timal iddiaları ve İstanbul Ticaret Odasının ra
porları malûmunuzdur ve bizim de dosyalarımız
da mevcuttur.
Ses sanatkârları da T. R. T. den şikâyetçidir.
Doğan ihtilâfları şahsi nüfuz ve entrika, dedi
koduları basınımızın her gün birinci sayfasını
geniş ıniykasta ijgal etmektedir. Müessesenin,
Kurumun bünyesinde vazifeli olan ve mukadde
ratlarını Kuruma bağlamış olan, maişetlerini bu
na bağlamış olan Kurum personeli de T. R. T.
nin yönetiminden şikâyetçidir. Tazminatlarım
birbuçuk yıldan beri alamamışlardır. Hatalı bir
yönetmelik üzerinde Umum Müdür ısrar etmiş
tir. Ne bu yönetmeliği tatbik etmiştir, ne de ye
nisini yapmıştır. Personel dâva yollarına sevk
edilmiştir, masraflara sokulmuştur. Bos yere bir
buçuk seneden beri oyalanmışîardır. Nerede
Danıştay bu 108 dâvayı reddetmiştir.
Şimdi muhterem arkadaşlar, 1,5 senelik bir
oyalamadan ve bizzat Umum Müdür tarafından
Kurum aleyhine dâva açmaya teşvik edildikten
sonra, orada yüzlerce arkadaşımız ne yapacak
larını şaşırmış bir vaziyette bulunmuşlardır. Ba
na gelmişlerdir, halimiz ne olacak, demişlerdir.
Ben, Hükümet olarak, yetkimi ancak şu istika
mette kullanabileceğimi ifade ettim. Hükümet
temsilcilerine talimat verdik, meseleyi Yönetim
Kuruluna getirmişlerdir. Süratle kanunlara ve
usullere uygun bir tazminat yönetmeliği yapıla-
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rak bu arkadaşlarımızın mağduriyetinin süratle
izalesine çalışılacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, bu arada vatanda
şın dinî yayınlardan dolayı T. E. T. den şikâyet
çi olduğunu bilhassa belirtmek isterim. Bir hâ
dise üzerinde bilhassa durmak isterim. T. E. T.
nin dine karşı tutumunu böylelikle anlatmak
kolaylaşacaktır.
Kadir gecesi okunan mevlütlerde canlı yaym
tatbikatı maalesef Kurumun yayınlarında, kuru
ve yavan olmaktadır. En basit bir hâdise Tür
kiye radyoları mikrofonlarında bir fon müziği
ile verilirken, meselâ Sülcymaniyenin o muhte
şem akustiğinden istifade edilerek bir canlı ya
yın yapma yoluna hiçbir zaman gidilmemiştir.
Muhterem arkadaşlarım, Saym Cumhurbaş
kanımıza, Başbakana, Diyanet İşleri Başkanlı
ğına ve bana, bendenize bu yolda yüzlerce tel
graflar gelmiştir. Cumhurbaşkanımız hasta ha
liyle mesele ile alâkadar olmuşlardır. Ve ben
den bu meselenin hallini istemişlerdir. Günler
dir uğraşmışımdır; T. E. T. idarecilerini buna
ikna edememişimdir. Program Müdürüne rica
etmişimdir, meseleyi karşılıklı münakaşa etmi
şizdir» Umum Müdüre götüreyim demiştir,
Umum Müdüre rica etmişimdir, Yönetim Kuru
luna getirelim demişlerdir. Fakat sonunda, müs
pet bir karar almak mümkün olamamıştır. İleri
sürülen itiraz şu: «Canlı yaym zaten bir tek ge
çe, senede istenilen bir tek defa canlı yaym ya
kılıyor* Canlı yaym sırasında cemaatin içinden
birtakım anormal sesler çıkıyor, ahlar, oflar çıIstyor. Bâzı ahvalde de mevlithanlar duaları
uzatıyorlar, bu da iyi bir tesir bırakmıyor.» Hal
buki bunlar gerçi yek nazarda haklı görülecek
meselelerdir. Ama, izale edilemiyeeek mahzur
lar değildir. Çağırırsınız, bunlar ciddî insanlar
dır, dernekleri vardır, teşekkülleri vardır mev
lithanların. Çağırırsınız, anlatırsınız bu mah
zurla rL Ondan sonra bunu bir düzene sokarsınız
ve bu yolda senede bir defa böyle bir yaym ya
parsınız. Mahzurlar bu ise, o halde, maçlarda hal
kın, onbin, yiı-mibin kişinin koro halinde hakem
lere, oyunculara sarf ettikleri en galiz küfürleri
radyo mikrofonlariyle dinleyicilerin kulağını na
sıl tırmaladığını nasıl izah edeceksiniz? Bir taraf
tan bu tatbikat var, öbür taraftan disipline edil
mesi, nizama bağlanması icabcden bir hususa
hiçbir zaman yanaşılmıyor. (A. P. sıralarından,
alkışlar.)
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Muhterem arkadaşlar, radyonun amacı millî
veya milletlerarası kamu oyunu ilgilendirecek
mahiyetteki her olayı nakletmektir. İşte bu se
beple, radyo mümtaz bir olay olan dinin en önem
li günlerinden biri olan Kadir Gecesinin bellibaşlı hususiyetlerini aktüel bir tarzda halka yaymamaklık edemez. Hem o kadar edemez ki, nüfusu
nun yüzde 95 ten fazlası Müslüman olan bir mem
lekette Kadir Gecesi en az Hıristiyan Avrupa'daki kadar mühim bir olaydır. Hıristiyen Avrupa'
dan bilhassa bahsediyorum. Çünkü, Avrupa Te
levizyon Birliği bütün üye memleketlere yani,
televizyonu olan bütün Avrupa memleketlerine
Ramazan Bayramı namazın ve namaz sonrası şen
liklerini Tunus'un Kervan şehrinden naklen ver
mektedir. Neden? Çünkü milletlerarası plânda
Ramazan Bayramı Müslümanlar için önemli bir
olaydır. Bunu yapmak hem karşı bir dine, hem
de onun Avrupa'daki çok küçük bir azınlık arz
odon taraftarlarına duyduğu saygıyı ifade eden
bir tutumdur. Devlet ve radyosu bu saygıyı gös
terdiği takdirde değil, göstermediği zaman lâik
liği inkâr etmiş olur. En değersiz hâdiselerin
ballandıra, ballandıra röportajlarını yayınlıyan
radyolarımız bir tek gün, bir bayram namazını
Müslüman dinleyicisine naklctmemiştir. Lâikli
ğin beş*ği olan Fransa'da Cumhurbaşkanının eşiy
le her Pazar dinî törenlere katıldığını radyolar,
televizyonlar verir. Son Cumhurbaşkanlığı se
çimi sırasında Avrupa'da idim. Televizyonlar
da Dö Gol'ün rey kullandığını, sandık başına gel
diğini, rey kullandığını gösteriyordu ekran üze
rinden ve spiker şunu söylüyordu: İşte diyordu
Cumhurbaşkanı bugün ilk defa rey kullanmak
mecburiyetinde kaldığı içindir ki, kilisesine gide
memiştir.» Seçim günü, hem bir seçim günü kim
se çıkıp dini istismar ediyorsunuz, dememiştir,
Fransa'da. Din müessesesine saygı göstermeli
yiz, mevcudiyetini kabul etmeliyiz. Bu saygı ve
kabul keyfiyeti dini Devlet işlerine karıştırmak
değil, halka dayanan bir demokraside halkın duy
gularında ve dünya görüşünde büyük bir yer tu
tan bu faktöre lâyık olduğu değeri vermekten
ibarettir. Onu cemiyet hayatından silkip atmak,.
komünist rejimlerin bile başaramadığı bir key
fiyettir ki, bu tutum lâiklik değil dinsizlik felse
fesinin ta kendisidir. (Bravo sesleri, alkışlar.)
Devam ediyorum muhterem arkadaşların^
halk dinleyici kütleleri T E T den şikâyyetçidir.
Programlarında seviye yoktur. Kalite yoktur,
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Millî halkımıza, ananelerimize uygunluk yoktur.
Bu bakımdan tam bir kii'ayetsizlik içindedir. Ta
rafsızlık prensibinin sık, sık ihlâlinden dinleyici
şikâyetçidir. Bu mevzuda burada izahı saatlerce
sürecek misalleri sıralamak mümkündür. Devam
ediyorum, TRT'den Devlet Plânlama Teşkilâtı
şikâyetçidir. Yatırımlarını iki yıldan beri tahak
kuk ettircmeıniştir. -İzmir, Erzurum, Diyarbakır
radyoları hâlâ kurulamamıştır. Ne zaman kuru
lacakları belli değildir. Türk radyolarının din
leme oranı bir seneden beri yüzde kırkın üstüne
çıkamamıştır. Bu tesisler yapılmış olsaydı, oran
yüzde yetmişe çıkmış olacaktı. Teknik, ve idari
yetersizlik Kurumu tam bir başarısızlık içinde
tutmaktadır.
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göre yapılmış iken, şimdi T. R. T. İdaresinin bu
malzemeyi Mithat Paşa caddesinde bir binaya
ya monte edilmek arzusunda olduğunu haber al
dıklarını bildirmişlerdir. Tarafımızdan kendileri
ne resmî her hangi bir malûmat verilemediğinden,
montaj işine 1 Nisan 1966 tarihinde başlanması
için Alman teknisyenlerinin gönderilmesi yolun
da TRT İdaresi tarafından yapılan sıon tekli
fi, ancak bâzı şartların yerine getirilmesinden
sonra göz önünde tutulacağı, keza görüşmeler sı
rasında ifade olunmuştur. Bu.şartlar aşağıda sı
ralanmıştır :
TRT İdaresi, cihazları yeni bir binaya
monte etmeye hazırlanıyorsa, bu husus resmen
bildirilmeli ve gerekli hazırlığın yapılması için
binanın plân vesaire gibi diğer teknik teferruatı
verilmelidir. Ankara'daki montaj işleminin üç. ay
içinde bitirilip mütaakıben Erzurum'daki mon
taj işlemine hazır olacağı tarafımızdan taahhüdolunmalıdır. Alman makamlarınca dikkatimize su
nulan bir husus da Ankara radyosu üçüncü pro
gramı için hibe edilmesi öngörülen vericidir. Baş
langıçta vericinin 30 Wat gücüne sahibolması ye
terli bulunmuşken, 1964 yılında Bonn'u zivaret
öden TRT temsilcisinin teklifi üzerine cihazın
gücünün 230 Wata .çıkarılması kabul edilmiş ve
bu esas üzerinde gerekli sipariş firmalara veril
miştir. Söz konusu cihaz bir yıldan fazla bir sü
reden beri hazır olduğu halde, cihazın kurulma
sı hakkındaki suallerin şimdiye kadar cevapsız
bırakıldığı, bu kere nazik bir şekilde hatırlatıl
mıştır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığımız temsil
cisi üçüncü maddede belirtilen konuları görüş
meye salahiyetli olmadığını belirtmişse de yetkili
Alman mercileri haber alma ve yayın şebekesinin
ıslahı konusunda memleketimize yaptıkları teknik
yardımı bir bütün olarak ele aldıklarından, yu
karıda belirtildiği üzere görüşme sırasında bu
noktaları da göz önüne sürmüşlerdir.»

Muhterem arkadaşlar, şikâyetler bununla da
bitmiyor. Yabancı devletler de TRT'd en şikâ
yetçidir. Ve bu şikâyetler muvacehesinde T R
T. nin tutumu mu millî menfaatlerimizi balta
lamaktadır. Size bunun yeni ve müşahhas bir
örneğini vereceğim. Biraz evvel verici tesis ci
hazı münasebetiyle bahsettiğim gibi, bir telsizci
temsilcimiz Almanya'da alman makamları nez
rinde ."temaslarda bulunmaktadır, bu cihaza
.aiclolan anlaşmayı yapmak üzere. Burada birçok
pürüzler ortaya çıkmıştır, Alman heyeti birçok
itirazi kayıtlar ileri sürmüştür. Ve en nihayet
Bonn Büyükelçisi Müezzinoğlu Hariciye Vekâle
ti kanaliyle bana şu mektubu göndermiştir. Bir
çok hususları sıraladıktan sonra bakınız muhte
rem arkadaşlarım ne diyor: «Teknik yardım
programları dairesinde memleketimizdeki haber
alma ve yayın şebekesinin ıslahı konusunda bu
kere yetkili Alman mercileriyle yapılan temas
larda müşahede edilen bir hususun burada belir
tilmesinde fayda mülâhaza edilmektedir. Müza
kereler sırasında karşı taraftan tam taahhüt al
madan işe girişmeme şeklinde belirtebileceğimiz
bu tereddüdün sebebinin Ankara'daki televizyon
ve radyo eğitim merkeziyle Erzurum radyosu için
Görülüyor ki, TRT'nin ihmali ve becerik
kullanılmak üzere teknik yardım programları çer
sizliği yüzünden bu sahada Almanların hibe yoçevesinde 1965 başında bize teslim edilen malze
liylc yapacakları yardımlar tehlikeye girmiş bu
menin montaj tarihinin beş defa değiştirilmesi
lunmaktadır.
dolayısiyle bugüne kadar monte edilmeyip âtıl
Devam ediyorum, muhterem arkadaşlarım,
kalması ye belki de Ulus'taki bir depoda çürüme
TRT kendisini murakaıbe eden kurul ile de
ye bırakılmasından ileri geldiğini yetkili Alman
ihtilâftadır. 'Başvekâlet Denetleme Kurulu ra
mercileri sık sık ihsas etmişlerdir.» Devam ediyo
porunda TRT'den uzunboylu şikâyet edil
rum mektubu okumaya. «İlgililerce söz konusu
mektedir. Devletin emniyet ve istihbarat organ
'malzemenin- önce Ulus'taki binaya monte edil
ları da TRT'den şikâyetçidir. Personel mesemesi kararlaştırılmış ve teknik hazırlıklar buna [I İçlerinden çalışma programlarına kadar her mev-
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zuda ihtilâfa düşmüşlerdir. Misalleri namüte
nahi çoğaltmak mümkündür. Ve Hükümet ola
rak kendi şikâyetlerimizi zikretmek istemiyorum
Biz, tam bir müsamaha içinde bize reva görüleni
sineye çekerek serinkanlılıkla meseleye eğilmiş
bulunuyoruz. Bir millî kurum, hem de yeni Ana
yasamızın getirdiği bir müessese işte bu haldedir.
Bir Hükümetin böylesine geniş çapta şikâyet mev
zuu olan bir Devlet müessesesine ilgisiz kalması
düşünülebilir mi? Yarın doğacak vahîm sonuç
lardan Yüksek Heyetiniz bizi mesul tutmıyacak
mı? Muhalefetin maksatlı lâkaydisi veya bu me
sele ile bizi ilgilenmekten menetme gayretleri,
mesuliyet anlayışımıza tesir etnıiyecek midir?
Yapacağımız teşriî ve idari tasarruflardır. Dün
yanın her demorkatik ülkesinde Hükümetlerin
böyle bir durumda meseleleri ele alması, konuya
eğilmeleri aksaklıkları gidermek için idari tedbir
ler istemesi, teşriî tedbirler için parlâmentoların
başvurmaları tabiî vazifeleridir. Anayasanın ön
gördüğü özerkliğe saygılıyız. Bunu koruyaca
ğız. Bu münasebetle Devlet radyo - televizyon
hizmetlerine aşağıdaki nitelikleri kazandırmak
amaciyle, 359 sayılı Kanunda değişiklikler yapı
lacaktır. Bu amaçlar, Anayasa ile teminat altına
alman radyo televizyon hizmetlerinin tarafsızlı
ğına ve memleketin eğitim ve öğretim ihtiyacı
emrinde bulunması prensibine daima bağlı kala
rak şöyle özetlenebilir.
1. Yayın tarafsızlığının iktidar partisi değil,
bütün partiler arasında bir tefrik yapmamak zo
runlu olarak uygulanması,
2. Muhtariyetin idari, malî ve cezai sorum
suzluk anlamında tedbirlerinin önlenmesi,
3. Devletin iç ve dış politikasiyle bağdaşmıyan, bunu nakzeden ve efkârı umumiyenin aksi
yönde teşekkülüne âmil olabilecek bir yayın po
litikasının Devlet radyolarının Anayasa hüküm
lerine aykırı millî politika ile çelişmesi, kamu dü
zeni bakımından zararlı yayınlar yapabilmesinin
Devlet radyosunun muhtariyetinin veya enfor
masyon hizmetinin bir zarureti olarak tefsirinin
önlenmesi, Devlet radyosunun, Devlet enformas
yon hizmeti ile kütle eğitim ve öğretim hizmetle
rini yürütecek formasyonda ehil idarecilere sa
hip bulunması ve hizmet teşkilâtının bu amaca
göre teşkili. Bu maksatları gerçekleştirmek için
mezkûr kanunun 3, 5, 9, 11, 17, 18, 20 ve 39 ncu
maddelerini değiştireceğiz. Yayın tarafsızlığı
nın ihlâli özel bir suç olarak cezai bakımdan müey
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yideye bağlanacak ve kanuna bu istikamette yeni
hükümler konacaktır.
Muhterem arkadaşlar., bu noktada TRT Ka
nunu değiştirmenin tadil tekliflerinin karşısında
olan muhalefet sözcülerine bir cevap teşkil etmek
üzere ve bu mevzudaki kararlılığımızı ifade et
mek üzere Anayasa gerekçesinin TRT ile alâkalı
maddesinin gerekçesini burada okumama müsaa
denizi rica edeceğim. 12.1 nci maddeye cekabül
eden 120 nci madde olarak yer almış burada:
«Radyonun partizan tutumu ve partizan bir ya
yım vasıtası haline getirilmesi memleketimizde
uzun seneler bir huzursuzluk konusu olmuştur.
«Deniyor birinci pragrafta.» Sonra bu sebeple
radyonun muhtariyetiyle tarafsızlığı Anayasa te
minatı altına alınmak istenmiştir. Ancak, çeşitli
ülkelerde bu gayeye varmak için kabul edilen
esasların çok farklı olduğu ve bunların sık, sık
değiştiği dikkat nazara alınarak teferruatlı bir
madde sevk etmenin mahzrulu olacağı düşünül
müştür.»
Bu kabîl mevzuatın sık sık değiştiği. Anaya
samızda derpiş edilmiştir. îki yıllık tatbikat hu
kanunu süratle değiştirmenin esbabı mucibelerini
ziyadesiyle ortaya koymuş bulunmaktadır.
Bu
tadillerin, biraz evvel kısaca ifadet ettiğim bu ta
dillerin muhtariyeti tahrip mânasına alınması
muhalefet tarafından mümkün olmıyacaktır.
Devletin bütünlüğü ve idarenin tekniği, prensip
lerini mücerret bir muhtariyet iddiasına feda et
memek kararındayız. Pek yakında bu anlayış ve
kararlılıkla huzurunuza geleceğiz. Muhterem arka
daşlar grup sözcülerinin temas ettikleri mevzu- zulara not edebildiğim nisbette cevaplarımızı arz
etmiş bulunuyorum. TRT mevzuunda Hükümet
olarak neler düşündüğümüzü ve kanunun tadili
nin esaslarını da açıklamış bulunmaktayım, Eğer,
bu mâruzâtım sırasında muhterem sözcülerin
benden öğrenmek isteyip de cevaplandıramadan
geçtiğim bâzı hususlar varsa içtüzük bu imkânı
vermektedir. Bu yolda sorulacak her suale cevap
vermeye amadeyim. (A. P. den alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Baykam; sual sormak is
tiyordunuz, buyurun.
SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Efendim,
Sayın Bakandan rica ediyorum konuşmalarında
acaba Adalet Partisi Grupu sözcüsünün, bir yet
kili Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin ço
ğu ile ilgili ortaya attığı iddiaya sayın vekil iş-
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tirak ediyorlar mı, doğru mudur ve bu istikamet
te bu iddianın içyüzü hakkında söylenenler ne
dir, bunu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TURÎZM VE TANITMA BAKANI NÎHAT
KÜRŞAD (Devamla) — Ben bir iddiaya uyup
uymamak durumunda değilim. Ancak, Bakanlığın
mesul bir şahsı olarak bu mevzııdaki görüşü
mü ifade etmek durumundayım. Yalnız, önce
şunu belirteyim ki, bu mevzu bir sözlü soru ola
rak Meclise intikal etmiş bulunmaktadır. Günde
me alındığı takdirde, bunu enine boyuna, cevap
lamak imkânına sahibim. Yalnız, şu anda size şu
nu kısaca ifade etmek isterim ki, bir tek sergi için
şu fakir Bakanlığın teşkilâtına acentalara, otel
lere broşür yetiştirmek imkânından mahrum olan
bu Bakanlığın bütçesinden bir tek sergi için 240
bin liranın üzerinde para sarf edilmiştir.
SUPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Ortaya atı
lan bu iddia maalesef doğru değildir.
BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Baykam, siz
eski bir parlömantersiniz. Usullere riayet ediniz
çok rica ederim.
SUPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Müdafaa
hakkımı sizin takdirinize terk ediyorum. Söyle
nen yalandır.
BAŞKAN — Beyefendi rica ederim. Yalan
dahi olsa, bu şekilde hareket etmeye hakkınız yok
tur. Biraz saygılı olunuz rica ederim. Biraz ta
hammül gösteriniz rica ederim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NÎHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Şunu hemen ilâve ede„yhn ki, Bakanlığımda mevcudolan kayıtlara ya
zışmalar ve dosyalar üzerinde yaptığım tetkikata
göre Amerika'da böyle bir sergileme işine ne Ba
kanlığın müsteşarı, ne bu işin mesul şahsı olan
genel müdür muvafakat etmişlerdir. Münhasıran
Başkanın şahsi tesiri ile bu sergi açılmıştır.
(A. P. sıralarından alkışlar, bravo sesleri)
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Reis, bey, bu
da doğru değil. Bunu da açıklamak isterim.
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın
Başkan; bir hanımefendiye çok galiz bir söz sarf
edilmiştir ve devam ediyor. Zatıâlinizin ikazını
ihtarını çok rica ederim. Devamlı küfür ediliyor.
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Sayın
Başkan, serginin tarihini bildirirler mi?
BAŞKAN — Sual sıranız gelince efendim.
Buyurunuz Sayın Hilmi İşgüzar, lütfediniz efen
dim sualinizi. Arkadaşlar sakin olun rica ederim.
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SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Adalet Par
tisi Bakanına, Turizm Bakanına sorunuz. Bedri
Baykam sergilerinin yapılmasına hangi tarhite
başlanmıştır?.
BAŞKAN — Beyefendi rica ederim, siz sual
soruyorsunuz, arkada beyanda bulunyorlar. Sa
yın Baykam çok rica ederim, usulsüz ve nizamsız
davranmaymız, istirham ederim, rica ediyorum
zatıâlinizden usulüne göre hareket edimz, usule
riayet ediniz. Sualinizi bitirdiniz.
Hilmi İşgüzar ayağa kalktı, istirham ediyor
bana, arkadaşın söz sırası zabıtlara mündemiç
tir. Sırasiyle beyefenli.
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Efendim,
Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve diğer Ba
kanlar bu serginin açılmasına muvafakat etmiş
ler midir, onu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Size söz vermedim beyefendi,
oturunuz. Sayın Baykam, sakin olunuz, bu şekil
de şiddetle hareket ederseniz, Başkanla anlaşa
mazsınız, rica ederim sakin olunuz. Her şey usu
lüne göre rica ederim, bu şekildeki hareketlerle
meseleleri halledenleyiz, Riyasete müşkülât çıkar
mayınız rica ederim.
Buyurun Sayın Binicioğlu.
SAMI BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın Ba
kandan iki sualim vardır. Birincisi Dördüncü
Koalisyon zamanında, Millet Partisi radyonun
tarafsız olmadığı iddiasını ortaya atarken, bu
Anayasa müessesesinin tarafsız bir hale getiril
mesi için samimî olarak mücadele ederken, o
koalisyonun en kuvvetli kanadı olan, A. P. bu
kadar hararetle şikâyet ettiği TRT hakkında
o /aman ne gibi müspet bir davranışta bulun
muştur? Bir, (Adalet Partisi sıralarından gü
rültüler)
BAŞKAN — Bir dakika efendim, sakin ola
lım. Müdahale etmeyin arkadaşlar. Buyurun
Saym Binicioğlu buyurunuz...
SAMI BİNİCİOĞLU (Manisa) — ikinci su
alimi soruyorum. Sayın Bakan, basma 12 mil
yon lira ilân ücreti ödediğini ve bu paranın
Hazineden çıktığını ifade ettiklerine göre, bu
paradan hisse alan gazetelerin tarafsız olma
ları icabetmez mi? Bu gazetelerin buradan his
se almaları doğru mu veya parti organı olan
gazetelerin bu paradan istifade etmelerini doğ
ru bulurlar mı? Doğru bulurlarsa bunu ne ile
izah ederler? Basının tarafsız olması ve taraf-
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sız bir basının teessüsü için ne düşünürler? Bu
şekilde parti organı olmıyan gazetelerin yaşa
malarına imkân var mıdır? (Gürültüler)
BAŞKAN — Buyuıunuz Sayın Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — önce 1 nci suale ce
vap vereyim; Bir kere benim devrime aidolmıyan bir icraatın cevabını istiyorlar, benden.
Yalnız, bildiğime göre, o zaman Millet Partisi
Bakanlar Kurulunda böyle bir tadil teklifi getir
mişti. Adalet Partisi Millet Partisinin getirdiği
bu teklifin lehinde oy kullanmıştır. Bu bir. İkin
cisi; biz hâlâ aynı görüşü muhafaza etmekte
yiz, fakat o zaman bu mücadeleyi yapan Mil
let Partili Bakan bilâhara Cumhuriyet Halk
Partisine geçmiştir. (Gülüşmeler, alk.şlar)
İkinci suali cevaplandırayım. Bunu şu şe
kilde cevaplandırarak ancak benim için müm
kün olabilecektir. Kurumun icraıtı ile alâkalı
bir sualdir. 195 sayılı Kanuna göre Basın-İlân
Kurumu Maliye Bakanlığının denetimi altın
dadır. Bakanlığımla en ufak bir alâkası yok
tur.
BAŞKAN — Sayın Mustafa Akılın buyurun.
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar)
— Efendim, muhterem arkadaşımın sorduğu
suali bilmiyordum. Buna göre bir sualdi. Yal
nız ilâve edeceğim şey şudur. Aldığımız cevap
bijzi tatmin etmedi. Bununla beraber ben de
soruyorum. Biz yıllarca mücadelesini yaptığı
mız, bitaraf olmadığını yıllarca Millet Partisi
olarak mücadelesini yaptığımız TRT nin işin
başından nihayetine kadar bütün müesseselerin
karşısında yani her kurumun ve Ali, Veli, Hasan
herkesin şikâyetçi olduğunu bizzat Sayın Ba
kan buradan ifade buyurdular. Eğer, bir umum
müdürlük ki, bir Baıkanm emrindedir ve
o umum müdüılükte bizzat Bıkan
BAŞKAN — İzah etmeyin, sualinizi lûtfe
din.
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar)
— Geliyorum suale, eğer hır Bakan, bunu ken
disinde görmüyorsa, Bakanlık bakımından ya
kendisi çekilmeli veya iktidarın bir Bakanı ola
rak herkesin şikâyetçi olduğu bir i)]i kökünden
halletmesi icabetmez mi? (A. P. den gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın Akalın rica ederim suali
nizi. sordunuz. Buyurunuz Sayın Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAT
KÜRŞAD (Devamla) ifade tarzımı arkadaşım
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mazur görsün, böyle konuşmak mecburiyetin
deyim, şikâyetçi oldukları, değiştirilmesini is
tedikleri bir kanunu okumamışa benziyorlar.
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) —
Okudum.
BAŞKAN — Sayın Akalın.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devaımla) — Bakanlığım ve hattâ
Vekiller Heyetinin, Hükümetin TRT Umum
Müdürünü azil ve tâyin yetkisi yoktur. TRT
Umum Müdürünün tâyin ve azli Yönetim Ku
ruluna aittir, Yönetim Kurulu da Hükümet
temsilcisi olan iki üyesi hariç hepsi seçimle
gelmişlerdir.
'
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) —
Sayın Başkanım, Sayın Bakan diyor k i ; kanu
nu okumamışlardır. Ben hukukçuyum ve bu
nun tefsirini yapmış adamım. Okudum ve di
yorum ki, neden o zaman bizimle beraber ol
madı ve bu kanunun tadili cihetine gidilmedi?
Bunu demek istiyorum ben.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NlHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Burada sarih olarak
ifade ettim. Bildiğime göre, ki öyledir, Ada
let Partisi, o zaman, Millet Partisiyle beraıber
Balkanlar Kurulunda kanunun tadili için aynı
oyu kullanmış, müspet oy kullanmıştır.
BAŞKAN — Sayın Soyer, buyurunuz efen
dim.
T«UHI SOYER (Niğde) — Sayın Bakan,
bize bakarak sizin sosyalist zihniyetiniz gibi bir
cümle kullandılar. Bu cümleyi kime hitabederek kullandılar. Kime atfetmek istiyorlar. İzalı
etmelerini rica ediyorum.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Muhterem Ruhi Soyer
Beyin bizim sözlerimizi neden sonra, aradan
saatler geçtikten sonra intikal ederek bir ev
hamın içerisine girmiş görmekteyim. Kendi
sini, beyanınız burada sarihtir. Sözcünüzün
turizm yatırımları mevzuunda, yabancı serma
ye mevzuundaki ifadesini söyledim. T. 1. P.
beyanını söyledim ve bir komünist memleket
idarecisinin aynı mevzuda ne düşündüğünü
söyledim. Bu fikirlerden hangisinin ileri, han
gisinin geri olduğunu bir mukayese ile bir
ifade içinde izaha çalıştım.
RUHİ SOYER (Niğde) — Olmadı, bu ceva
bı kabul etmiyorum.
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Soyer. Çok rica
ediyorum, evvelâ siz müsaade buyurun. Bir ce
vap olup olmaması ayrı mesele, sual sormak
ayrı meseledir, rica ederim. Muhterem arkadaş
larım, usul kaidelerine riayet etmeye mecbu
ruz. Bir Mecliste her şeyden evvel usul hâ
kimdir.
RUHİ SOYER (Niğde) — Atatürk'ün par
tisine bu şekilde hitabetmek küstahlıktır, ter
biyesizliktir.
- BAŞKAN — Buyurun Sayın Karahan.
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan... (Gürültüler)
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Muhterem Başkan,
bu kürsüde konuşan hatibin, ister Hükümet
üyesi olsun, ister Millet Meclisinin her hangi
ıbir üyesi olsun, haysiyetini, itibarını korumak
• Riyasetin vazifesidir. Size vazifenizi hatırlatı
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Ne oldu efendim?
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Zapta geçmiştir, bilâhara zaptın Riyaset tarafından tetkik edilerek
gereğinin yapılmasını istirham ediyorum.
»BAŞKAN — Evet efendim, zaptı tetkik
ederiz. Sayın Soyer, o kelimeyi kullanmışsanız,
şartlı dahi olha lütfen elfazı galizadır, sarf et
memeniz lâzımgelir. Lütfen sözünüzü geri alı
nız. Çok rica ederim.
RUHİ SOYER (Niğde). — Sayın Başkan,
Sayın Bakan, bize dönerek «Sizin sosyalist zih
niyetinizi tâbirini kullandı. Söylediğim söz
buradadır, aynen okuyabilirim. Grupa karşı
bu şekilde bir söz söylemenin ne kadar büyük
bir ahlâksızlık olduğunu siz takdir ediniz Be
yefendi... (Gürültüler)
BAŞKAN — Beyefendi, Sayın Soyer, bir
Mecliste «sosyalist» kelimesinin kullanılması ah
lâksızlık değildir. Ama, «küstahlıktır, terbiye'sizliktir» gibi kelimelerin kullanılması hakika
ten İçtüzük hükümlerine aykırı, galiz beyan
dır. Çok rica ederim, sizi lisanı nezakete da
vet. ederim. (Gürültüler)
Muhterem arkadaşlarım bugün her birimiz
ayrı, ayrı.
'
BAHATTİN UZUNOÖLU (Samsun) — El
fazı galize nedir, anlamıyoruz.
•BAŞKAN — Galiz beyan efendim, galiz be
yan... İçtüzüğün alınmış okluğu tabiri kullanı
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yorum da onun için böyle kullanıyorum. Beye
fendi. İçtüzükte aynen böyle yazar. (Gülüşme
ler, alkışlar).
BAHATTİN UZUNOftLU (Samsun) — Biz
Cumıhuriyet çocuğuyuz.
BAŞKAN — Oturunuz,
efendim,
Say m
Uzunoğlu, size söz ve um edim. İçtüzük hükmü
ne ise onu okuyorum, beyefendi. (Gürültüler).
Sayın Soyer çok rica ederim, bu kudsi çatı
altında, ben duymamış olmama rağmen, kullan
mış olduğunuzu açıkça beyan ettiğiniz sözü
geri alınız, lütfen, rica eder/im, İçtüzüğe göre
sizi lisanı nezakete davet ediyorum.
RUHİ SOYER (Niğre) — Müsaade buyuru
nuz, ben de Bakanı lisanı nezakete davet edi
yorum. Bir grupa bu sekilide hita bedeni ez.
BAŞKAN — Sayın Soyer, bu şekilde yersiz
yere münakaşa etmeyiniz. Demin de beyan et
tim, bu Meclis kürsüsünden bir sosyalist keli
mesini kullanmak ile, küstahlık,
terbiyesizlik
gibi kelimelerin .kullanılması arasında fark var
dır. O bir ıstılah, bir deyimdir, haklı veya hak
sız, yanlış veya doğru olabilir. Ama, buna karşı
bir mıillotvekilinrn, küstahlıktır, terbiyesizliktir,
şeklinde beyanda bulunması İçtüzük hükümle
rine aykırıdır.. Sizi İçtizük kaideleri içine girmiyc davet ederim, çok rica ederim.
RUHİ SOYER (Niğde) — Bakan burada
söylediğini açık, .açıık itiraf etti. Bende Baka
nın bir .grupa yapmış olduğu bir harekete ce
vap veriyorum.
BAŞKAN — Sayın Soyer, bu meseleyi tar
tışmayalım, lütfen Riyasete saygılı bir insan ola
rak şu sözünüzü geri alınız.
RUHİ SOYER (Niğde) — Ben, Nihad Kürşaıd gibi tanıdığım bir adama söylediğim lâfı
geri alacak bir insan değilim. (C'.II.P. sinden
alkışlar ve «bravo» sesleri) (A.P. si sıraların
dan «yuıh, yuh» sesleri ve gürültüler.)
BAŞKAN — Peki zatiâlinizc bu şekilde...
(Gürültüler.) Bir dakika efendim. Zatıâlinıiz bu
şekilde, aç.ilk ve sarih bir surette bir arkadaşı
mızı tahkir eder mahiyette bir beyanda bulun
duğunuz için size İçtüzük hükümlerine göre bir
takbih cezası veriyorum. Malûımâliniz talkbih
cezası İçtüzük hükümlerine göre Yüce Meclisin
onaylaması ile hüküm kesbeder. (Gürültüler).
Sayın Soyer'in beyan etmiş olduğu bu söz üze
rine verilmiş bulunan takbih cezasını Heyeti
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Umumiyeııin oyuna sunuyorum. (C.H.P. si sı
ralarımdan «Savunma hakkı» sesleri, gürültü
ler). Kabul edenler... Etmiyenler... (C.H.P. sd sı
ralarından «savunma hakkı yek mu» sesleri ve
gürültüler).
RUHİ SOYER (Niğde) — Savunma hakkı
istiyorum.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
RUHÎ SOYER (Niğde) — Savunma hakiki
istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Soyer daha ne istiyor
sunuz, ceszayı tefhim ettim.
RUHİ SOYER (Niğde) — Nasıl olsa ben
bunun cevabını veririm.
BAŞKAN — Buyurunuz Ali Karahan, lüt
fediniz efendim.
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Sayın Hü
kümet Balkanı turizm mevzuunda önceliğin Ege
ve Güney - Anadoluya tanınacağını beyan et
miş idi. Tabiatın cidden lûtfundan istifade et
in emiş bölgelerde uzun süren kış aylarında ve
buraların yayla olması hasebiyle iç turizmi tah
rik etme babında Erzurum, Van ve Bitlis vilâ
yetlerinde kaya/kcılığm inkişafı için turizme hiz
met cdecık bir mevzuu olarak ele almacalk mı
dır?
2. Bakir ormanlarla dolu, yerli ve yabancı
hayvanların mezun bulunduğu bu hayvancılık
bölgesinde Bakan hayvancılığı tahrik etmeyi
düşünüyor mu?
3. Van gölü havzasının ender tabiî güzel
liklerinin değerlendirilmesi için, turizm prog
ramında yer alması için, turistleri bu bölge
ye çekici tesisler yapılması kendilerince düşü
nülmek temidir'? Bu hususta bir plânları var
mıdır?
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAT (Devamla) — Muhterem arkadaşı
mın sualini cevaplandırayım.
Bak anlığımızın
alâkalı dairelerle yaptığı uzun çalışmalardan
sonra turizmi yatırımlarında bir öncelik listesi
hazırlatmıştır. Muhterem milletvekili arkadaşı
mın sorduğu, sualinde bahsettiği bölgeler bu ön
celik listesinin dışındadır. Çünkü, biz birinci
plânda çak mahdudolan imkânlarımızı dış tu
rizm taleplerini karşılamak yolunda bir politi
kanın içerisindeyiz. Ancak, hemen tasrih ede
yim, bu demek değildir ki, bahsettikleri böyle
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nadide tabiat güzelliklerini ihtiva eden bölge
ler ihmal edilecektir. Buralarda da mahallî ida
relerin belediyelerin ve Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğünün kayak mevzuunda olduğu gibi,
yapacakları tesisleri Bakanlığımız kullandığı
muhtelif fonlarla desteklemek İmkânına .sahip
tir.
BAŞKAN — Taımam mı efendim ?
ALİ KARAHAN (Ha'kkâri) — Van gölü
hakkında ne düşünülüyor?
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Van gölü mevzuunda
yapılmış bir etüt yoktur.
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyuru
nuz efendim, lütfediniz.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Bal
kan, dördüncü koalisyon Hükümeti zamanında
Millet Partisinin o zamanki tâdil teklifini niçin
Adalet Partisi desteklemedi sorumuza cevap
verilmedi. O zaman değişiklik olsaydı, daha nor
mal bir tutum ve düzen içerisinde çalışan bir
müessese haline gelmez mi idi. İkincisi CH.P.
ne geçtiği iddia edilen Sayın Zekai Derman'm
yerine atanan Millet Partili Bakan bu değişik
liğe mâni olimuş mudur ?
3. Şimdi ekseriyet partisi olan Adalet Par
tisinin yalnız başına yapmak isteğinde bulun
duğu şu tâdil şeklinde bir tarafsızlık temin ede
cek kıstasları nelerdir ?
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, iki defa cevaplandırılan bir soru tekrar
karşımıza çıktı. Ve böyle yanlış bir beyana istinadettirilen yeni, yeni sorular
birbirini ta•kibetti. Üçüncü bir defa daha tekrar! a'maktan
çekinmiyeceğiz.
Millet Partisinin o zaman getirdiği
tadil
tasarısına A.P. uymuştur, müspet oy kullanmış
tır. Binaenaleyh bu böyle olduğuna g'öre buna
istinadetltirilen mütalâaların da yom olmaması
lâzımgelir.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Kim mâni ol
muş?
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Bana ne?
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Ortaya çık
ması lâzım.
BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu
lütfediniz,
©fendim, sorunuzu.
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ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sayın
Başkan, Sayın Bakanın TRT hakkındaki görüşle
rini baştan sonuna kadar dikkatle dinledik. Ha
tırlarlar Sayın Bakan, TRT Kanununu bir geçi
ci komisyonda beraber çalışarak çıkardık. Tah
min ederim ki, değiştirilmesini arzu ettikleri ve
maddelerini saydıkları, numaralarını saydıkla
rı maddeler üzerinde aramızda böyle büyük ih
tilâflar da yoktu. Ama, zamanla böyle görü
yorlar, değiştirilmesini istiyorlar. Buna bir di
yeceğim ycik.
BAŞKAN — Sual sorunuz efendim, lütfen.
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Şimdi
sualime geliyorum. Bu sualimi Adalet Partisi
nin bir Vekilinden değil, Türkiye Cumhuriyeti
nin bir Vekilinden soruyorum. Bu sıfatla ken
disinden cevap bekliyorum. Baştan sona kadar
TRT ye yüklemediği suç kalmadı, TRT hakkın
da her şeyi söyledi.
BAŞKAN — Sorunuzu sorun.
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — So
ruyu ben takdir ederim,
BAŞKAN — Başkan takdir eder.
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — iki
sene zarfında şu millî müessase hiçbir müspet
hizmet görmemiş midir? Cumhuriyet Hükümeti
Bakanının ağzından bu hususta bir şey ç:/ksiıı.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAİ)
KÜRŞAD (Devamla) — Bizim burada yapmış
olduğumuz, bir müessesenin çalışmaları üze
rinde bir muhasebe değildi. Biz, mevcut şikâ
yetleri dile getirdilk ve bu şikâyetlere dayana
rak müessesenin daha iyi, daha müsbet bir yola
yönelmesi içn yapacağımız tadilleri, getireccğiımiz kanun teklifinin esaslarını açıklamıya ça
lıştık.
BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Göğüs, buyu
run.
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Efen
dim, Sayın Bakandan Brüksel, Roma ve New York'da açılmış olan Bedri Baykam'ın sergile
rinin hangi tarihlerde açıldığı ve son New York sergisinin hangi Bakan tarafından açıklı
ğını kıs
belirtmelerini rica ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAİ)
KÜRŞAD (Devamla) — Ben burada sadece
New - York sergisinden bahsettim. Sayın Gö
ğüs serginin tarihini soruyor. Bu arada mü
him olan serginin tarihi değil...

24 . 2 . 1966

O : 4

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Ye ne?
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAİ)
KÜRŞAD (Devamla) — Burada mühim olan bir
«erginin açılmasına ait, açılmasını emreden tez
kerenin altında bulunan ve kendi imzasını ih
tiva eden tarihtir. (A.P. sıralarından «ıbravo»
sesleri ve alkışlar).
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) -- Bu da ya
landır. Bu da yalan.
BAŞKAN — Sayın Suphi Baykam, rica ede
rim; Beyefendi rica ederim, bütün Meclisin sü
kûnetini bozuyorsunuz, her hareketinizle. İstir
ham ederim.
Buyurunuz Sayın Göğüs.
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Sayın
Turizm ve Tanıtma Bakanı kendi mantiğı içeri
sinde devam edenken, gösterilen bir sergûyi be
nim onayımla neticelendirilmiştir, şeklinde tak
dim etti. Bu sergilerin açılması tarihi yani bu
sergilerin açılmasına karar verme tarihi hangi
Hülmmete isahet etmektedir. Çünkü, bir tek
sergi değil, dokuz sergi ve bu dekuz sergide,
Dışişleri Bakanlığının Kültürel İşler Dairesi taıufmdau lüzumlu görülmüş bir tedbir olarak
ileri sunulmuştur. Binaenaleyh, böyle bir sergi
nim nihayetinde Sayın İhsan Sabri Çağlıyangil
tarafından serginin açılmasını, icra safhasını da
hi kabul eti o iyen Sayın Bakan, bu sergilerin
açılması lüzumludur tarzında bir beyanla icra
saiilosında meydana gelen bir kusuru nasıl
bağdaştırır.
BAŞKAN — Peki efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAİ)
KÜRŞAD (Devamla) — Muhteremi arkadaşla
rımı, hemen ifade edeyim, mütemadiyen bir ser
gilemenin devamı mahiyetinde, bir serginin de
vamı olarak ifade ediliyor, gerçi Avrupa'da bir
kaç sergi açılmıştır. Dedikoduyu mucibolan, iti
razları mucibolan ve Bakanlığımın yüz binlerce
dolarını, yabancı parasını alıp götüren şikâyet
mevzuu olan Ne w - Yorık scrgisklir. Muhterem
aukadaşlarıım ve bunu bunun için üzerine ba
sarak söylüyorum. Avrupa'daki sergilemeler
şu veya bu şekilde tanzim edilmiş, organize edil
miştir. Fakat, Bakanlığın bu işten mesul ve
yetkili şahısları artık yeter demişlerdir. Ameri
ka sergisine lüzum yoktur, demişlerdir. (A.P.
sıralarından ama harika çocuk sesleri) harika
çocuğun New - York Times'in yazısı buradadır,sizlere okuyabilirim. Bu çocuğa harika çocuk
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demek fikrinin saçma olduğu hususunda New York Times gazetesinin yazısı.
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Bu kadar
şerefsizliğe...
BAŞKAN — Sayın Baykam size bir tak
bih cezası veriyorum. Bu ne hal.
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Müdafaa
hakkı işitiyorum.
BAŞKAN — Takbih cezasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara)
— Olmaz böyle şey,
BAŞKAN — (Şiddetli gürültüler) gayet gü
zel olur. Olmaz böyle şey, bu Meclisin kendisine
mahsus nezaketi, bir idare şekli, bir kudsiyeti
bir vekârı vardır. Çok rica ederim, sakin olu
nuz. (Gürültüler).
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU
(Ankara)
— Sayın Başkan, 93 ve...
BAŞKAN — Çok rica ederim, Sayın Bay
kam, Sayıcı Bayikam.. (Şiddetli gürültüler) Sa
yın Bayikam, takbih cezasını çoğaltacağım Sa
yın Baykaım. (Gürültüler) Sayın Baykam, zatıâlinizi Meclisten muvakkaten çıkarmak cezası
vereceğim. Çok rica ederim. (Gürültüler).
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU
(Ankara)
— Sayın Başkan, 93 ve 95 nci maddeleri yan
lış tatbik ettiniz, ispat edeceğim, usul hakkın
da söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Çotk rica edeceğim, usulsüzlük
yak oturum.
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU
(Ankara)
— Söz istiyoruım efendim. Usulsüzlük vardır.
BAŞKAN — Her sözü vermiye mecbur de
ğilim. (Gürültüler). Oturun rica ederim sakin
olun. Riyasete saygılı olum.
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU
(Ankara)
— Saygısız mıyım?
BAŞKAN — Saygısızsınız. Sayın Hatipoğlu
oturun yerinize, size de bir ihtar cezası veriyo
rum. Kabul etmiyorum konuşmanızı, tekrar ih
tar cezası vereceğim, oturun yerinize.
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU
(Ankara)
— Ayıp yahu.
BAŞKAN — Sakin olunuz rica edeceğim
Meclisin kendisine has bir idare tarzı var ken
disine has bir havası var Riyasete saygılı olu
nuz.
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İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU
(Ankara)
— içtüzüğüm 93 ve 95 nci maddelerine aykırı
hareket ediyorsunuz. Taraflı hareket ediyorsu
nuz.
BAŞKAN — Umumi Heyetin takdiri Türk
Milletinin kendisidir. Türk Milletine her zaman
saygı duyarım. (A.P. sıralarından alkışlar).
Soruların yeterliğine dair bir Önerge vardır,
okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üze
rinde grup sözcüleri konuşmuş ve yeter derece
de de soru sorulmuştur. Esasen sayın milletve
killerinin sorularını yazılı hale getirmek imkânı
ımeveut bulunduğundan soruların
yeterliğine
'karar verilmesini arz ve talebederim.
Aydın
Nihat Menteşe
Sayın Başkanlığa
Soruların kifayetini saygiyle arz ederim.
İçel
Mazhar Arıkan
BAŞKAN — Soruların kifayeti aleyhinde
Sayın Hatipoğlu buyurun. Sayın Bakan, lütfe
diniz, soruların kifayeti aleyhinde konuşacak
lar.
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara)
— (A. P. sıralarından alkışlar.) Beni teşvik
ve teşci eden A. P. nin değerli mensubu aziz
milletvekillerine teşekkür ederim. (A. P. sıra
larından protestolar.)
BAŞKAN — Sayım Hatipoğlu, muhterem ar
kadaşlarım, rica ederim düzenli bir şekilde ça
lışalım.
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla)
— Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkana
tekrar arz ediyorum. İçtüzüğün 93 ve 95 nci
maddelerini taraflı tatbik buyuruyorlar. Mü
saade buyururlarsa bunu, İçtüzüğün ilgili mad
delerini okumak suretiyle arz edeceğim. Şim
di ben kürsüdeyken benim sözümü kesmek ve
bana, benim şahsımı rencide edecek sözler söyliyen A. P. Grupuna mensup arkadaşlarımı
ikaz etmemek suretiyle tarafsızlığı bir defa
daha göstermiş olduklarını izah edeceğim.
BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, zatıâlinize
bemdeniz, münhasıran soruların yeterliğine da
ir verilmiş bulunan önergenin aleyhinde söz
verdim. Lütfen sadetle ilgili beyanda bulunu
nuz. Sadet dışına çikmayınız.
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İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla)
— Muhterem arkadaşlarım, bu mevzii için ayrica usul hakkında söz rica edeceğim. Şimdi
sorular hakkında verilen yeterlik önergelerinin
Riyaset Makamı tarafından Heyeti Umumiyenin oyuna arz edilomiyeceği kanaatinde olduğumu, İçtüzüğün 104 ve 111 nci maddeleriyle
bunlara ilişkin 57 ve 63 ncü dip nıotlariyle izaha çalışacağım.
'Muhterem .arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün
104 ncü maddesini okuyorum: «Müzakerenin
kifayeti aleyhinde söz istiyenler bulunurlarsa
içlerinden yalnız birisine ruhsat verilir. Ondan
sonra işari reye müracaat olunur.»
«Madde 111. — Bir kanunun veya bütçe
nin müzakeresi sırasında her mebus Hükümete
yahut mazlbaıta muharririne istediği sualleri so
rabilir. Sualler söız bittikten sonra sıra ile sorulur.»
Şimdi 57 ve 63 ncü dip notlarını okuyorum:
«Kifayeti müzakere sorulara da şâmildir.» (Dip
not 63.) «Kifayeti müzakere sorulara da şâ
mildir.» (Dip not 57.)
Muhterem arkadaşlarım, yanlış, bir teamül
teessüs etmektedir. Şimdiye kadar yapılan beş
senelik tatbikatta kifayeti müzakere, müzake
renin heyetti umumiyesi hakkında verilir, kifa
yeti müzakere önergeleri ve önergelerin kabu
lü sorulara da şâmildir. Binaenaleyh, sorular
için ayrıca bir kifayet önergesi venilmesiıne İç
tüzüğün okuduğum madde ve dip notları muvacehesinde imkân yoktur. Muhterem Riyasetin
bu usulsüzlüğe son vereceği kanaatini taşıyara'k hepinizi hürmetlerimle selâımlarım.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ko<nu hakikaten Yüce Meclisinizde daha önce bendenizin Başkanlık görevini ifa etmediğim bir
tsırada, bir muhterem 'arkadaşımın Başkanlık
görevini ifa ettiği bir sırada, bahis konusu olmuş ve Meclisçe aleyhte velehlte konuşma im(kânları sağlanmak suretiyle tartışılmış ve nihayet bu usul meselesi Yüce Meclisin oyuna iktiran etmiş ve Yüce Meclis tarafından yeterlik
önergesi sorulara da verileceğime dair bir karar sâdır olmuştur. Bendeniz de Başkanlık görevlini bugün ifa eden bir arkadaşınız olarak
elbette ki, Yüce Meclisin kararlarını uygulaimaya meoburum. Binaenaleyh, bu hafta içerisinde cereyan eden bütçe müzakeresi sırasında
vukubulan böyle bir sözlü sorunun kifayetine
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ait önergenin tartışılıp Meclis karariyle tasvibedilmiş olduğu cihetle, aynı şeyi tatbik etmeye bendeniz de meoburum. Bu bakımdan sorıı1ar hakkındaki kifayet önergelerini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Son söz milletvekilinindir hükmüne göre...
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara)
— Şimdi Muhterem Başkan, biraz evvel arz
etmiş olduğum Sayın Ali Rıza Uzunoğlu, zatıâlinize, bir banıma, milletvekili arkadaşımıza
galiz sözünü sarf ettiler. Bunu size işaret et-

tim.
BAŞKAN — Beyefendi oturunuz yerinize,
geçmiş bir valkayı şimdi bui'ada canlandırma
yınız...
Sayın Hatipoğlu, oturunuz yerinize, rica ediyorum, istirham ediyorum.
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara)
— Reis Bey, usulsüz hareket...
BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir Iıükmüne göre, sırada bulunan bir milletvekiline
söz vereceğim, onu takiben yeterlik önergesini
oyuntıza sunacağım.
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara)
— Reis Bey, usulsüz hareket ediyorsunuz arz
ederim.
BAŞKAN — O sizin takdiriniz,. Sayın Hatip oğlu.
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara)
— İçtüzük hükmüne...
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Saym Turhan Bilgin, buyurunuz efendim.
RUHİ SOYER (Niğde) — Hep son söz Adalet Partisinin oluyor-.
BAŞKAN — Onu da bendeniz yazdım şıraya, o da bizim kabahatimiz.. Söz hakininz 15
dakikadır. Buyurun efendini.
A. P. GRUPU ADİNA TURHAN BİLGİN
(Erzurum) — Muhterem arkadaşlarım....
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara)
— Yazık, yazık taraflı hareket ediyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, rica ederim,
hatip konuşacak. Yüce Meclisin mcha'betini ihlâl etmeyiniz, rica ederim.
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara)
•-• Aykırı hareket ediyorsunuz.
BAŞKAN — Sizin beyanlarınıza göre değil,
İçtüzüğe göre beyana mecburum. Oturunuz yerinize. Buyurun Sayın Bilgin.
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İBRAHİM SİTKİ IIATlPOĞLU (Ankara)
— Elfazı galiza sarf eden arkadaşa ceza vermi
yorsunuz da burada diğerine ceza veriyorsunuz,
bu hareketiniz taraflıdır, içtüzüğe aykırıdır.
BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu zatıâliırize bir
daha ihtar cezası veriyorum. Tekrarında tek
rar ceza vereceğim. Rica ederim oturan, yeri
nize, oturun. Bir ihtar cezası daha vereceğim,
şimdi.
İBRAHİM SITKI HATlPOĞLU (Devamla)
— Lütfedersiniz.
A. P. GRUPU ADİNA TURHAN BİLGİN
(Urzurum) — Muhterem arkadaşlarım, gecenin
bu ilerl'emiş saatinde sabrınızı daha fazla suiis
timal edip konuşmamı uzatacak değilim. Tu
rizm gibi Türkiye'nin kalkınması iie birinci de
recede ilgili, bir sektörün bütçesinin müzakeresi
sırasında sadece bir konunun, TRT mevzuunun
bütün1 meselelere takaddüm ettirilmek suretiyle
konuşulmasını grupumuz hakikaten üzüntü ile
karşılamaktadır. Bu konuda grupumuzun görü
şünü kısaca izah etmek isterim.
Adalet Partisi Meclis Grupu 10 Ekimde Bü
yük Türk Milletinin tasvibine mazhar olan se
cim beyannamemizde ve Yüce Meclisin, itimadı
nı kazanan Hükümet programımızda zikredilen
hususların süratle tahakkuku için Hükümete
her bakımdan yardımcı olmaya kararlıdır. Bu
meyanda, 359 sayılı TRT Kanununun tatbika
tında aksıyan kısımlar elbette düzeltilecektir.
Bunu yaparken Anayasamızın 121 nci madde
sinin metnine ve ruhuna sadık kalınacağına bü
tün kalbimizle inanıyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, uzun saatlerdir ya
pılan müzakerelerde bilhassa benden evvel ko
nuşan muhterem arkadaşımız ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanımız Sayın Kürşad'a vâki sorular,
da bir nokta âdeta maksatlı olarak işleniknişti'r. Biz, TRT mevzunda hangi görüşte olduğu
muzu mütaaddit defalar bu kürsüden ifade et
tik. Meseleyi bir vuzuha vardı rahilmek için Hü
kümet programının müzakeresi sırasında Sena
to ve Millet Meclisinde Sayın Başvekilimizin
yapmış bulunduğu konuşmalardan iki pasajı
yüksek huzurunuzda tekrar etmek mecburiye
tindeyim.
«Şimdi TRT meselesine geliyorum.
Muhterem senatörler, biz Hükümet olarak
TRT nin bizim amalimize hizmet etmesini iste
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meyiz. Hiç kimsenin bizim amalimize hizmet
etmesini istemeyiz.
Sadece milletin ve memleketin amaline hiz
met etmesini isteriz. Biz bugün nöbetteyiz, biz gi
deriz yarın siz gelirsiniz, siz şikâyet edersiniz iş
te, biz, bu 'tarafsızlığı getirelim istiyoruz. Hiç
kimsenin kuşkulanmasına lüzum yok, alıngan ol
masına da lüzum yok. Mâkul rvlmıyan şeyler dai
ma karşımızda, karşınızda eriyip gidecektir. Biz
getirelim, mâkul bulmadığınız hususları tenkid
edersiniz, mâkul bulmadığını?, mâkul olmıyanlar üzerinde biz ısrar etmeyiz. Mâkul olan şeyleri
getireceğimizden de emin olabilirsiniz.» Bu, Se
natoda yapılan konuşma.
Muhterem arkadaşlar, Sayın Genel Başkanı
mızın ve Hükümet Başkanının Mecliste bu konu
da yapmış bulunduğu konuşmayı da tekrar Yük
sek Huzurunuza getiriyorum.
ikinci mesele, bu noktaya gelmiş iken, taraf
sız ve hür radyodan hadisedeyim. Anayasamızın
121 nci maddesine göre radyonun tarafsız olması
lâzımdır. 359 sayılı Kanun orta yerdedir, geçen
on ay zarfındaki tatbikat da orta yerdedir, ama
radyonun fiilen tarafsız olması lâzımdır.
Muhterem milletvekilleri, biz iktidar olarak
bunu söylüyoruz. Yani bu demektir ki, bi£ rad
yonun taraflı olmasından medet ummuyoruz rad
yo tarafsız olmalıdır diyoruz. Biz, bu iddia ile
geldiğimize göre, radyonun taraflı hale getiril
mesi bizden beklenemez. Bizim buna ihtiyacımız
da yok. Biz sadece Anayasanın bir maddesinin
metniyle ve ruhu ile, her maddesinin olduğu gi
bi, yürürlükte olmasını temin etmek isteriz. Bun
lar Devletimizin müesseseleridir.
Binaenaleyh,
bulgun taraflı ise bugün bize faydası v?.r gibi gö
rünüyor ise de aslında zararı vardır. Taraflı ol
masının yarın size de zararı vardır, şayet iktidara
gelirseniz.
Muhterem millet vekilleri, simdi mühim olan
mesele şudur :
Sayın bir sözcü buyurdular dediler ki, kamu
düzenine aykırı millet güvenliğini bozucu, dış
politikayla çelişen bir politika mı
takibediyor
radyo? Programda böyle bir ifade var. Muhterem
milletvekilleri, o ifade 359 sayılı Kanundaki ifa
dedir. Yani radyonun öyle olmaması lâzımdır.
Ama, altında yine programda bir madde var, di
yoruz ki, radyonun o zamana kadar görülen tat
bikatında iyi imtihan vermediği bir vakıadır. Sa-
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ym Genel Başkanımız ve Hükümet Başkanı ilâ
ve ediyor : «Ben Adalet Partisi Genel Başkanı
olarak ve Adalet Partisi tarafından
kurulmuş
Hükümetin Başkanı olarak, kendi hissiyatımı",
kendi fikrimi söylüyorum. Şimdi radyonun iyi
bir imtihan vermediği vakıadır Şayet radyonun
bir müessese olarak iyi imtihan vermemesinin
bünyevi kusurları varsa bu kusurlar düzel tüeeektir. Bünyevi kusurları vardır, bu kanun hu
zurunuza getirildiği zaman bunun ariz ve âmik
münakaşası yapılacaktır.
Şimdi muhterem arkadaşlar, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı giibi en hayati bir mevzuda bâzı
muhalefet sözcülerinin sadece bunu bir polemik
mevzuu, hattâ bugünkü iktidarın henüz ortada
bir kanunu yok iken, getirmiş bulunduğu bir ta
sarı dahi yok iken, kendi kafalarındaki muhtemel
fikirlere göre bina etmek suretiyle Adalet Parti
sini ve Hükümetini itham edici, bu memlekette
daima yeni meseleler çıkarabilmek ve iktidarı,
bugün memleketin muhtacolduğu sosyal, ekono
mik tedbirleri getirmesine mâni olmak istiyen bir
zihniyeti işaret etmesi bakımından da bu noktayı
bilhassa kaydetmek isterim (A.P. sıralarından
«bravo» sesleri, alkışlar) Ortada henüz getiril
miş bir kanun teklifi yok, ortada, henüz getirilmiş
bir tasarı yok. Ortada sadece her partinin hak
kı olan tenkid hakkı var. Her iktidarın görmüş
olduğu aksaklıkları Yüksek Meclise getirmesi
bahis konusu. Bundan bir netice çıkararak bir
iktidarı, bir iktidar partisinin mensuplarını pe
şin olarak bir önyargı ile itham etmek insafa .sığ
maz, muhterem arkadaşlar. Biz, bu konuda yapı
lan münakaşa1 arın hattâ hepimize elem veren bir
durumda olduğunu ifade ediyoruz ve maalesef
bunu söylemekte fayda mülâhaıza ediyorum.
Söylemekte bir zaruret vardır. Grupumuz bü
tün hu mevzudaki tahriklere rağmen sükûrvetini
muhafaza etmiştir, etmektedir ve edecektir. Hiçhir surette bu hayati mevzuların bir polemik ko
nusu haline getirilmesini ve meselelerin Türk ka
mu oyuna âdeta Parlâmentoda bu konuda kavga
lar vukubuluyor şeklinde ifade edilmesine, göste
rilmeline asla taraftar değildir. Bu Parlâmento
nun bir üslûbu vardır. Bu üslûp içerisinde ko
nuşacağız, tenkidlerimizi buna göre
yapacağız.
Temennilerimizi buna göre ifade edeceğiz. Bu
konularda bizim iktidarımıza ışık tutan muhalefet
partisi grupunun sözcülerine teşekkür etmeyi
grupum adına bir borç bilirim,
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Vaktin ilerlemiş bulunması sebebiyle ve par
lâmentodaki müzakerelerin selâmetle yürümesi
bakımından grupumuz adına yaptığım bu konuş
mada bilhassa tahrik edici en ufak bir kelime
kullanmamaya dikkat sarf ettim. Buna bilhassa
işaret etmek istiyorum. Bizim bu bütçeyi süratle
geçirmemiz ve bütçeyi yatırımlara tevcih etme
miz ve milletin huzuruna iş yapmış bir iktidar
olarak çıkmamız bize bir görev olduğu kadar, bu
parlâmentonun müspet mesaisi bakımından da
muhalefetin de bir görevidir. Müştereken, el bir
liği ile bu görevi yapmaya parti farkı gözetmek
sizin, kendi grupum da dahil, bütün grupları
grupum adına vazifeye davet ediyor ve hepinizi
grupum adma hürmetle selâmlıyorum. (A. P.
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik öner
gesini okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Müzakerelerin kifayetini saygı ile arz ede
rim.
İzmir
Enver Turgut
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeter
lik önergesi aleyhinde Sayın Suphi Baykam
Halk Partisi Grupu adına, Sayın Ali Karahan
ve Ahmet Turgay söz istamişlerdir. Sırada bu
lunan Halk Partisi Grupu adına yeterlik öner
gesi aleyhinde söz istiyen Suphi Baykam'a söz
vereceğim. Müzalkerenin yeterli olduğuna dair
önergenin aleyhinde.
C. H. P. GRUPU ADINA SUPHİ BAYKAM
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, kamu
oyunu birinci derecede ilgilendiren 'bir Bakan
lığın bütçesi üzerinde Yüfesok Meclis bütçe gö
rüşmelerini yapmaktadır. Bu görüşmeler sıra
sında bütün memldketi ilgilendiren, Türkiye'de
demokratik hayatı, Anayaısa organlarını, Ana
yasa organlarının emniyetini, güvenliğini ge
rektiren birçok konular tartışılmaktadır, tartı
şılacaktır.
Son olaraik konuşan Sayın Balkan, grup söz
cülerine cevap verirken, gerçekten üzerinde ib
retle durulması gereken iddialar ortaya atmış
lardır. Eğer, ıbunlar doğru ise, eğer kendileri
nin söylediği gi'bi ise, o zaman, bu meclislerin
yapacağı bâzı işler olur. Ama, kabul etmek lâ
zımdır ki, tek taraflı ortaya atılan iddia
ların bir değeri olmamak gerökir, eğer muka~
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bil fikirleri dinlemezsek, Bakanın ortaya koy
duğu meseleler içimde bırakınız kifayeti kabul
etmeyiniz de biz de fikirlerimizi söyliyelim.
TRT g'Jbi bir organ, daha iktidara gelmeden
Dördüncü Koalisyon zamanından beri harb ilân
etmiş olan bir anlayışı temsil eden Bakanın or
taya attığı iddiaların ne kadar mesnetsiz oldu
ğunu lütfedin biz de açıklıyalım. Çünkü, ortaya
müşahhas olarak bâzı iddialar atılmıştır. Bu id
dialara verilecek cevaplarımız vardır ve bu
millî müesseseyi böyle bir ithamdan burada
•kurtarmak mecburiyetimiz vardır. O kadar
ileri gidilmiştir ki, ithamlarda.. Bir Bakan, en
önemli konular bir yanda dururken, «15 - 20
dakika neden mevlitleri, bayram namazlarını
canlı yayın halinde yapmamıştır?» demek sure
tiyle uzun, uzun birtakım edebiyatlar ortaya at
tılar. Ve hıristiyan memleketlerde naklen ya
yın yapıldığı halde, camilerde mevlitti e ilgili
•olarak, neden bunun Türkiye'de yapılmadığını
tenkid ettiler. Merak etme/k lâzım. Bırakınız
'konuşalım, soralım. Acalba Türkiye'de meselâ
bir kiliseden neden yayın yapıldığını. TRT yi
tenkid etmek için mi ortaya koymuştur? Veya
böyle davrandığı zaman özerklik hüviyetiyle
bağdaşıp bağdaşamıyacağı konuşumda bir tar
tışmanın menşeini ve temelini mi atmak iste
miştir?
Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette Ana
yasa gereğince birçok mifcoseseler kurulmuştur.
Bunların üzerinde konuşmamız iealbetmektedir.
TRT bunlardan birisidir, Anayasa Mahkemesi
bunlardan birisidir, Yüksek Hâkimler Kurulu
bunlardan birisidir. Bıraikmız TRT konusunda
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi tartışılır
ken 'bu Baikanlığm kadrosu içinde çalışan böyle
bir müesseseye neden tahammül etmemiz gerek
tiğini, Anayasanın 121 nei maddesini kendileri
nin anladığı gibi değil, burada okudukları gibi
değil, gerçek anlamında nasıl anlamamız ge
rektiğini de anlatalım ve bu memlekette biz de
mokratik mücadelenin getirdiği anlayış içinde
hareket etmenin icabını yerine getirelim. Tek
taraflı olarak Bakan buraya gelecek, müşahhas
şeyler söyliyecek, falan TRT deri şikâyetçidir,
reklâm şirketleri şikâyetçidir, sos sanatkârları
şikâyetçidir, bütün Türkiye şikâyetçidir, bir
arkadaşımın dediği gibi âdeta bir menfur mü
essese haline getireceksiniz, ondan sonra Tür
kiye'de mukabil fikirlerin bu müşahhas konu
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lar üzerinde olsun söylenmesine imkân vermiyeceksiniz,
Buna imkân yoktur arkadaşla
rım. Bir saat, biribuçuk saat daha konuşarak
meseleler üzerine eğilebiliriz. Bundan hiçbirşey
çıkmaz. Bırakınız burada Bakan hüviyeti için
de ortaya atılmış olan temel birtakım turizm
meseleleri üzerinde kendisiyle nerelerde ayrıl
dığımızı, Türkiye'nin kaderini, ekonomik geliş
mesini ve dış muvazenesinde, tediye muvazene
sinde büyük bir istikbal ile, ümitte bağlandığı
nız turizm politikasında kendisinden, ortaya
attığı sarih konularda nasıl ayrıldığımızı bura
da bir defa daha söyliyelim. Yine karar Yük
sek Heyetinizindir, yine tasvilbedersiniz, bun
lara söyliyecek sözümüz yak. Ama bir bütçe
münasebetiyle olsun, ssoruları tahdidetaıûşiz,
ama arkasından Bakandan sonra bir iktidar
mensubu arkadaşımız konuşuyor ve muhalefe
tin, ortaya attıkları meselelerin hiçbirisine hiç
bir surette tekrar .konuşma hakkı verilmiyor.
Sevgili arkadaşlarım gelin müsaade, edin,
bu kifayeti kabul etmeyin, burada bizi meşgul
eden, gerçekten üzerinde durmak istemediği
miz, ama ısrarla, ısrarla tahrik edilen bir konu
da Velkilin, Yüksek Heyetinize baka baka, haki
katleri nasıl tahrif ettiğini hemen şimdi bura
da mevcut dosyalardan ispat edelim. Bırakınız
bu Bedri Baykam sergisini A. P. zamanında
kurmaya başladığımızı anlatalım. Bırakınız,
Y. T. P. nin C. K. M. P. nin bakanları zamanın
da devam ettirildiğini söyledim. Bırakınız
4 ncü Koalisyon Hükümeti zamanında Brüksel
sergisinin açıldığını, bıraikmız, A. P. Hüküme
ti zamanında Roma, Newyork ve Washington.
sergilerinin açıldığını anlatalım. Ve Sayın İh
san Sabri Çağlayanbil'in sitayişkâr sözlerini, bı
rakınız, burada tartışalım. Ve bırakınız, 270
bin lira gübi son derece mesnetsiz hiçbir iddia
ya ispatı mümkün olmıyan bir iddia yanında
bizzat bağlı bulunduğumuz bir reklâm şirketi
nin Newyork'ta Bedri'nin sekiz televizyon prog
ramından sadece Vondoroma programının iki
milyon Türk lirası değerinde rdklâm taşıdığı
nın raporunu okuyalım. Türkiye'de biz, tek ta
raflı konuşacağız, tok taraflı bu meseleler üze
rinizle duracağız, itham edeceğiz, şereflerle oynıyacağız.
Bir Bakanın, Ali İhsan Göğüs arkadaşımın
re'seıı almış olduğu hiçbir karar yoktur. Bilir
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milsiniz ki, sevgili arkadaşlarım Newyork'ta
serginin açılma kararını veren Ali ihsan Gö
ğüs değil, ö'bür hükümettir ve bizim dışımızda
ki hükümettir.
BAŞKAN — Lütfen sadede gelelim cfenıdim.
SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — Turizm
'bütçesi üzerinde Bakanın ortaya attığı birtalkım
mesneteiz deliller var. Türkiye'de demokratik
rejimin temelinden sarsılmasını gerektirecek
bir Anayasa müessesesine,- TÜT ye yöneltilen
ağır ithamlar var. Türkiye'nin kaderinde bü
yük rol oynıyacak, turizm felsefesinde ortaya
atılmış, s beraiber olmadığımız iddialar var. Ve
nihayet burada doğruyu söylemesi gereken bir
Bakanın açık hakikatleri tahrif edişi var. îzin
verin bu yeterliği kalbul etmeyiniz de, beraiber
bunları ibir 'kısa zaman içimde bir saat, biribuçıık saat daha tartışalım ve siz vicdan huzuru
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içinde oylarınızı kullanınız.
Arkadaşlarım, könuşturmryarak, önerge ka
bul ederek gerçekleri örtmek mümkün değil
dir. Biz, bunları konuşmanın yolunu yine touluru'z, eğer burada imkân verilmezse... Saygıla
rımla.
BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüksek
Heyetin oyuna sunuyorum. (C. H. P. sıraların
dan1, ekseriyet yok sesleri ( 5 kişi ayağa kalktı)
ka'bul edenler... Kalbul etmiy enler..
NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Beş kişi ayağa
kalktı, «çoğunluğumuz yok» diyor Sayın Baş
kan, içtüzük hükümlerini tatbik edin.
BAŞKAN — İçtüzük hükümlerini hiçfbir su
retle hiçbir zaman Riyaset ihlâl etmemiştir.
Sayın Erim, görelim efendim beş kişiyi...
Sayın Erim, Sayın Şener, Sayın Yurdoğlu, Sa
yın Esatoğlu, Sayın Erten, Sayın Onan.

3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, içtü
zük hükümlerine göre yoklama yapacağız. (Sağ
dan gürültüler ve dışarı çıkıyorlar, sesleri)
Muhterem arkadaşlarım, milletvekillerini
Heyeti Uimumiyede tutacak bir idemiz yoktur.
istiyen oturur, istiyen çıkar, rica ederim. (Sağ
dan gürültüler)
Lütfen oturunuz efendim, yoklama istiyen

arkadaşlarımız karışımdadır.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ço
ğunluğun kalmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple
program gereğince 'bugüin saat 10.00 da tekrar
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.

*>&<*

Kapanma Saati : 1,35
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İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Tasarı kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 450
Oy verenler : 246
Kabul edenler : 195
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yüeekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Süleyman Arif Emre
Ali Turanlı
AFYON KARAHlSAR
Mustafa Akalın
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali thsan Ulubahşi
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Delâlettin Topala
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Kemal Bağcıoğlu
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Orhan Eren
Recai Ergüder
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
Ahmet Üstün
M. Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
İhsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe

Rafet Eker
Ahmet Torgay
Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
Yüksel Menderes
Nahit Menteşe
Reşat özarda
Kemal Ziya öztürk
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç
Cihat Turgut
Mevlüt Yılmaz
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
Zarife Koçak
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
Hami Tezkan
BURDUR
Fethi Çelikbaa,
Faik Kırbaşlı
BURSA
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
İbrahim öktem
Ö. Doğan Öztürkmen
Ahmet Türkel

:
51
:
0
: 203
:
1

edenler]
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Muammer Baykan
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Tahir Akman
ÇORUM
İhsan Akhun
Nejdet Yücer
DENİZLİ
Mehmet Salih Baydil
Zafer Nihat özel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Aydın Turgut Artuç
Matin Cizreli
Hasan Değer
EDİRNE
llhami Ertem
ELÂZIĞ
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ahmet Mustafaoğlu
Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Hayri Başar
Ertuğrul Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Naşit Sanca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
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GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Nizamettin Erkmen
GÜMÜŞANE
Ali İhsan Çelikkan
Sabahattin Savacı
HATAY
Talât Köseoğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirel
İÇEL
Mazhar Ankan
İsmail Çataloğlu
Kadir Çetin
C. Sadık Kutlay
ISTANBUIı
Hüseyin Ataman
Ali Fuat Başgil
Sadettin Bilgig
Tekin Erer
Mustafa Ertuğrul
Orhan Eyüboğlu
Muhiddin Güven
Orhan Seyfettin Orhon
Kaya özdemir
Selim Sarper
Ahmet Tahtakılıç
1. Hakkı Tekinel
Aydın Yalçın
İZMİR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
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Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
Arif Ertunga
Hüsamettin Gümüşpala
Settar Iksel
Şinasi Osma
Enver Turgut
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu

M. Orhan Türkkan
Hasan Tahsin. Uzun
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
KOCAELİ
Sedat Akay
Şevket Ustaoğlu
KÜTAHYA
Mesut Erez

ORDU
Raif Aybar
Feridun Cemal Erkfin
Ferda Güley
Arif Hikmet Onat
RlZE
Erol Yılmaz Akçal
Mazhar Basa
ismail Sarıgöz

KARS
Abbas Ali Çetin
Sevinç Düşünsel
Cengiz Ekinci
Turgut Göle
Celâl Nuri Koç

MALATYA
Hüseyin Doğan
Hamit Fendoğlu

SAKARYA
Nuri Bayar
Şeraf ettin Paker

KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün

SAMSUN
MANİSA
Kâmraıı Evliyaoğlu
Muammer Dirik
Melâhat Gedik
Mithat Dülge
Namık
Kemal Tülezoğlu
Şevket Raşit Hatipoğlv
Süreyya Uluçay
önol Sakar
Nahit Yenişehirlioğlu
SİİRT
Abdülhalim Araş
MARAŞ
Veysd Kadıoğlu
SİVAS
Enver Kaplan
Nasuh Nazif Arslan
Hüseyin Yaycıoğlu
Gıyasettin Duman
Orhan Kabibay
Tevfik Koraltan
Seyfi Kurtbek
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Halil Başol

MUĞLA
Adnan Akarca
İzzet Oktay
İlhan Tekinalp
NİĞDE
Yaşar Arıbaş

tlyas Demir
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
Osman Saraç
TRABZON
A. ihsan Birincioğlu
Ekrem Dikmen
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güveni
Ramazan Tekeli
UŞAK
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Kinyas Kartal
M. Salih Yıldız
ZONGULDAK
Talât Asal
Salih Ekmel Çetiner
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Kemal Doğan Sungun

[Reddedenler]
ADANA
Kasım Gülek
Ali Karcı
Kemal Sanibrahimoğlu
Bekir Tünay
ADIYAMAN
Nazım Bayıllıoğlu
AFYON KARAHISAR
Murat öner
AMASYA
Ahmet Demiray
ANKARA
î. Sıtkı Hatipoğlu
Rıza Kuas
Ilyas Seçkin
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)

ARTVİN
Turgut Altunkaya
BALIKESİR
Fennî Islimyeli
BİLECİK
İsmail Selçuk Çakıroğlu
BlNGÖU
Cemal Yavuz
DENİZLİ
Muzaffer Karan
DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci
Feyzi Kalfagil
EDİRNE
Türkân Seçkin
ERZURUM
Necati Güven
Gıyasettin Karaca

İSTANBUL
Çetin Altan
Orhan Birgit
Orhan Erkanlı
A. Coşkun Kırca
KARS
Muzaffer Şan 'loğlu
Osman Yeltekin
KAYSERİ
Turan Feyzioğlu
Cengiz Nayman
KIRŞEHİR
Süleyman Onan

KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş
MALATYA
Mehmet Del ikaya
Lûtfi Evliyaoğlu
MANİSA
Mustafa Ok
MARAŞ
Vefik Pirinçcioğlu
MARDİN
ibrahim Aysoy
MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap

KOCAELİ
Nihat Erim

MUŞ
Nermin Neftçi

KONYA
Nazif Kurucu

NİĞDE
Ruhi Soyer
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SAKARYA
Hayrettin Uysal

SİNOP
Niyazi özgüq

Cevdet Aykan
irfan Solmazer

SAMSUN
Selâhattin Kılıç

TOKAT
Fethi Alacalı

TRABZON
Hamdi Orhon

O :
Ahmet Şener
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadınh

[Oya katth myanlar]
ÇANAKKALE
ADANA
Hüseyin Incioğlu
Osman Zeki Efeoğlu
Sabahattin Baybura (I.) Cihad Baban
Kâmil Ocak (B.)
Ali Naüi Erdem (B.)
Şefik inan
ibrahim Tekin (B.)
Hüseyin Yılmaz
ihsan Gürsan (B.)
AFYON KARAHlSAR Refet Sezgin (B.)
GİRESUN
Nihad Kürşad (B.)
ÇANKIRI
Muzaffer özdağ
Kudret Bosûter
Cemal Hakkı Selek
Mehmet Ali Arsan
AĞRI
M. Kemal Çilesiz
KARS
Nurettin Ok (Bşk. V.) I. Etem Kılıçoğlu
Abdülbâri Akdoğan
Lâtif Aküzüm
Nevzat Güngör
Ali Köymen
Âdil Kurtel
ÇORUM
Kasım Küfrevi
GÜMÜŞANE
Abdurrahman Güler
KASTAMONU
ANKARA
Necati Akagün
Hilmi incesulu
Adil Aydın
ismail Rüştü Aksal
Sabri özcan San
Hasan Lâtif Sarıyüce
Âdil Toközlü
Orhan Alp
HAKKÂRİ
Arslan Topçubaşı
I. Halikı Yılanlıoğlu
Hüseyin Balan
Ali Karahan
Ahmet Uysal
KAYSERİ
Osman Bölükbagı
DENİZLİ
HATAY
Fehmi Cumalıoğlu
Hasan Tez
Fuat Avcı
Sabahattin Adalı
KIRKLARELİ
H. Turgut Tokcr
Hüdai Oral
Abdullah Çilli
Arif Hikmet Güner
Hasan Türkay
Remzi Şenel
Yahya Kanbolat
KIRŞEHİR
Alparslan Türkeş
Reşat Mursaloğlu
DİYARBAKIR
Memduh Erdemir
AYDIN!
Hüsnü Özkan
Yusuf Azizoğlu
KOCAELİ
Mustafa Şükrü Koç
Recai lakenderoğlu
ismail Arar (Bşk. V.)
İSPARTA
ismet Sezgin
EDtBNB
Süreyya Sofuoğlu
Tahsin Argun
Mustafa Kemal Yılmaz Ahmet Bilgin (Bşk. V.)
KONYA
İÇEL
BALIKESİR
Nazmi özoğul
Lütfi Akdoğan
Kemal Ataman
Cihad Bilgehan (B.) J
ELÂZIĞ
Selçuk Aytan
Burhan Bozdoğan
Enver Güreli
Nimettin Ardıçoğlu
Bahri Dağda§ (B.)
Celâl Kılıç
Ahmet ihsan Kırımlı
Ömer Eken
Hasan Dinçer (B.)
İSTANBUL
Süreyya Koç
Samet Güldoğan
M. Ziyaettin Izerdem
Sadun
Aren
Mesut Ozansü
Kemal Satır
ihsan/ Kabadayı
Mehmet Ali Aybar
Mehmet Zeki Yücetürk
ERZİNCAN
Mehmet Necati Kalaycı
Suphi Baykam
BİLECİK
i Nafiz Giray
ismet Kapısız
Ali Esat Birol
Sadi Binay
Âdil Sağıroğlu
Mekki Keskin
Ferruh Bozbeyli
Yunus Koçak
BOLÜ
(Başkan)
ERZURUM
Seyit Faruk önder
Kemal Demir
Nurettin Bulak
Turhan Bilgin
Fakih özfakih
Hasan özcan
Nihat Diler
Nuri Eroğan
Faruk Sükan (B.)
BURDUR
Cevat önder
Abdurrahman Şeref Lâç
Vefa Tanır
1. Hakkı Boyacıoğlu
Adnan Şenyurt
Osman özer
Sait Sına Yücesoy
ismail Hakkı Yıldırım Ilhami Sancar
BURSA
KÜTAHYA
Fuad Sirmen
ESKİŞEHİR
gadrettin Çanga (I. Ü.)
Ahmet Öan Bilgin
Mehmet ismet Angı
Osman Nuri Ulusay
Barlas Küntay
Mehmet
Ersoy
Seyfi Öztürk- (B)
Reşit Ülker
Kasım önadım
Kemal
Kaçar
(t.)
Aziz Zeytinoğlu (I.)
Mehmet Yardımcı
Mustafa Tayyar
I. Hakkı Yıldırım
Mehmet Turgut (B.)
IZMlR
GAZİANTEP
MALATYA
Bahri Yazir
| Ali ihsan Göğüs
Şeref Bakşık
Şaban IŞriîç
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MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğhı
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Hacı Ahmet özsoy
MARDÎN
Esat Kemal Aybar
Rifat Baykal
Seyfi Güneştan
Nazmi Oğu2
Fuat Uluç
MUĞLA
Turan Şahin
MUŞ
Kemal Aytaç
Kâmil Özsanyıldi2
NEVŞEHİR
İbrahim Boz
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S. Hakkı Esatoğlu
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Haydar Özalp
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Ata Bodur
Hamdi Mağden
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy
RİZE
Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Alican
Kadri Eroğan
Muslihittin Gürer
SAMSUN
Ali Fuat AMşan (B.)
Yaşar Akal
Ilyas Kılıç
Osman Şahinoğlu
Bahattkı Uzunoğlu

24 . 2 . 1966

Şevki Yücel
SİİRT
Misbah Ongan
Hüseyin Hüsnü Oran
Âdil Yaşa
SİNOP
Hilmi İşgüzar
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
SİVAS
Nihat Doğan
Kâzım Kangal
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya

TUNCELİ
Hasam Ünlü
URFA
Atalay Akan
Halil Balkıs
Behice Hatko (Boran)
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz (B.)
VAN
Muhlis Görenta§ (I. Ü.)

TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan öztrak

YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
öelâı Suffîıgur
Neşet Tanrıdağ

TRABZON
Ahmet Cebi
Selâhattin Güven
Osman Turan
Ömer Usta

ZONGULDAK
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu

[Açık üyelikler]
Hatay

1
Yeldin

.>

O :4

-8E3»>-«9-«

1

M. Meclisi

B f 55'

24 . 2 . 1966

O ;4

Millet Meclisi idare Âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişildik
yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Yeter sayı yoktur)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

450
231
184
45
2
218
1

[Kabul edenler]
ADANA
Hasan Aksay
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Süleyman Arif Emre
AH Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali İhsan Ulubahşi
AMASYA
Nevzat Şener
Aid Ctelâlettin Topala
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğlu
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Orhan Eren
Recai Ergüder
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
M. Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
îthsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay

Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
Yüksel Menderes
Nahit Menteşe
Reşat özarda
Kemal Ziya öztürk
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç
Cihat Turgut
Mevlüt Yılmaz
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
Zarife Koçak
BOLU
Halil İbrahim Çop
Ahmet Çakmak
Hami Tezkan
BURDUR
Fethi Çelikbaş
BURSA
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
İbrahim öktem
Kasım önadım
ö. Doğan öztürkmen
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Muammer Baykan

ÇANKEN
Dursun Akçaoğlu
Tahir Akman
ÇORUM
İhsan Akhun
Nejdet Yücer
DENİZLİ
Mehmet Salih Baydil
Zafer Nihat özel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Meıtin Cizreli
Hasan Değer
EDÎRNB
llhami Ertem
ELÂZIÖ
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçjek
ERZURUM
Ahmet Mustafaoğlu
Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Hayri Başar
Ertuğrul Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman ünlü
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı
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HATAt
Talât Köseoğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirel
İÇEL
Mazhar Ankan
Kadir Çetin
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
Ali Fuat Başgil
Sadettin Bilgiç
Ali Esat Birol
Tekin Erer
Mustafa Ertuğrul
Orhan Eyüboğlu
Muhiddin Güven
Orhan Seyfi Orhon
Kaya özdemir
Selim Sarper
Ahmet T&htakılıç
î. Hakkı Tekinel
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaç
Muzaffer Döşemeci
Arif Ertunga
Hüsamettin Gtimüşpala
Settar İksel
Şinasi Osma
Enver Turgut
Mustafa Uyar

M. Meclisi
Lebit Yurdoğlu
KARS
Abbas Ali Çetin
Sevinç Düşünsel
Cengiz Ekinci
Turgut Göle
Celâl Nuri Koç
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanh
Ahmet Şevket Bohça
Sabrı Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Mehmet Atcşoğlu
A. Atıf Hacıpagaoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KIRKLARELİ
Orhan Türkkan
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
KOCAELİ
Sedat Akay
Şevket Ustaoğlu
KÜTAHYA
Mesut Erez
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MALATYA
Hüseyin Doğan
Hamit Fencfoğlu
MANİSA
Muammer Dirik
Mithat Dülge
Şevket Raşit Hatipoğlu
önol Sakar
Nahit Yenigehirlioğlu
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
Enver Kaplan
Hüseyin Yaycıoğlu
MUĞLA
Adnan Akarca
izzet Oktay
ilhan Tekinalp
NlĞDE
Yaşar Arıbaş
ORDU
Raif Aybar
Feridun Cemal Erbin
Ferda Güley
Arif Hikmet Onat

24 . 2 . 1966
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RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Mazhar Basa
ismail Sarıgöz
SAKARYA
Nuri Bayar
Şerafeddin Paker
SAMSUN
Kâmran Evliyaoğlu
Melâhat Gedik
Salâhattin Kılıç
Namık Kemal Tülezoğlu
Süreyya Uluçay
SİİRT
Abdülhalim Araş
SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
Gıyasettin Duman
Tevfik Koraltan
Seyfi Kurtbek
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Halil Başol
Ilyas Demir
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu

Osman Saraç
TRABZON
A. ihsan Birincioğlu
Ekrem Dikmen
Ahmet Şener
Ali Ri2a Uzuner
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Kinyas Kartal
M. Salih Yıldız
ZONGULDAK
Talât Asal
S. Ekmel Çetiner
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Kemal Doğan Sungun

[Reddedenler]
ADANA
Ali Karcı
Kemal Sarıibrahimoğlu
Bekir Tünay
ADIYAMAN
Nazım Bayıllıoğlu
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Akalın
ANKARA
Rıza Kuas
îlyas Seçkin
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
Rafet Eker
ARTVİN
Turgut Altunkaya
BİLECİK
ismail Selçuk Çakıroğlıı

BİNGÖL
Cemal Yavuz
DENİZLİ
Muzaffer Karan
DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci
Feyzi Kalfagil
EDİRNE
Türkân Seçkin

KAYSERİ
Cengiz Nayman
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
KOCAELİ
Nihat Erim

ERZURUM
Necati Güven
Gıyasettin Karaca

KONYA
Nazif Kurucu

GÜMÜŞANE
Ali ihsan Çelikkan
İSTANBUL
Orhan Birgit
A. Coşkun Kırca
KARS
Muzaffer Şamiloğlu
Osman Yeltekin

MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap
MUŞ
Nermin Neftçi
NlĞDE
Ruhi Soyer
SAKARYA
Hayrettin Uysal
SİNOP
Niyazi özgüç
SİVAS
Orhan Kabibay

MALATYA
Mehmet Del ikaya
Lûtfi Evliyaoğlu
MANİSA
Muatafa Ok

TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
irfan Solmazer

MARAŞ
Vefik Pirinçcioğlu

TRABZON
Hamdi Orhon

MARDİN
İbrahim Aysoy

UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
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[Çekinserler]
ANKARA
Ahmet Üstün

SAMSUN
Bahattin Uzunoğlu

[Oya katılmıy anlar]
BURSA
Sadretitin Çanga (I. Ü.)
Barlas
Küntay
(t)
Mustafa
Tayyar
Kasım Gülek
Mehmet
Turgut (B.)
ibrahim Tekin (B.)
Bahri
Yazir
AFYON KARAHÎSAR]
ÇANAKKALE
Murat öner
Ahmet
Nihat Akay
Muzaffer özdağ
Cihad
Baban
AĞRI
Şefik İnan
Abdülbari Akdoğan
Refet
Sezgin (B.)
Nevzat Güngör
ÇANKIRI
Kasım Küfrevi
Mehmet
Ali Arsan
AMASYA
Nurettin
Ok (Bşk. V.)
Ahmet Demiray
ÇORUM
ANKARA
Abdurrahman Güler
İsmail Rüştü Aksal
Hilmi İncesulu
Hüseyin Balan
Hasan
Lâtif Sarıyüce
Osman Bölükbaşı
Arslan
Topçubaşı
I. Sıtkı Hatipoğlu
Ahmet Uysal
Hasan; Tez
DENİZLİ
H. Turgut Toker
Fuat Avcı
Hasan Türkay
Hüdai Oral
Alparslan Türkeg
Remzi
Şenel
AYDİN
DİYARBAKIR
Mustafa Şükrü Koç
Aydın Turgut Artuç
İsmet Sezgin
Yusuf Azizoğlu
M. Kemal Yılmaz
Recai Iskenderoğlu
BALIKESİR
EDlRNH
Cihad Bilgehan (B.)
Ahmet Bilgin (Bşk. V.)
Enver Güreli
Nazmi özoğul
Fennî Islimyeli
Ahmet ihsan Kırımlı
ELÂZIĞ
Süreyya Koç
Nunettin Ardıçoğlu
Mesut Ozansü
Ömer Eken
Mehmet Zeki Yücetürk Samet Güldoğan
BİLECİK
Kemal Satır
Sadi Binay
ERZİNCAN
BOLU
Nafiz Giray
Ş. Nihat Bayramoğlu
Adil Sağıroğlu
Kemal Demir
Hasan özcan
ERZURUM
BURDUR
Turhan Bilgin
Nihat Diler
I. Hakkı Boyacıoğlu
Ceyat öndar
Faik Kırbaşlı
ADANA
Sabahattin Baybura

Adnan Şenyurt
İsmail Hakkı Yıldınm
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Angı
Seyfi öztürk (B.)
Aziz Zeytinoğlu (t.)
GAZİANTEP
Ali ihsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Kâmil Ocak (B.)
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Kudret Bosuter
M. Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
I. Etem Kılıçoğlu
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Necati Akagün
Sabri özcan San
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Yahya Kanbolat
Reşat Mursaloğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
Tahsin Argun
İÇEL
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
ismail Çataloğlu
Celâl Kılıç
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Çetin Altan
Sadun Aren
Mehmet Ali Aybar
Suphi Baykam
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
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Nurettin Bulak
Orhan Erkanlı
Nuri Eroğan
Abdurrahmaaa Şeref Lâç
Osman özer
Ilhami Sancar
Fuad Sirmen
Osman Nuri Ulusay
Regit Ülker
İZMİR
Şeref Bakşık
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erdem (B.)
ihsan Gürsan (B.)
Nihad Kürş-ad (B.)
Cemal Hakkı Selek
KARS
Lâtif Aküzüm
Âdil Kurtel
KASTAMONU
Adil Aydın
Âdil Toközlü
I. Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
Turhan Feyzioğlu
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Arif Hikmet Güner
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
KOCAELİ
ismail Arar (Bşk. V.)
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Lütfi Akdoğan
Selçuk Aytan
Bahri Dağdaş (B.)
Hasan Dinçer (B.)
M. Ziyaeddin Izerdem
ihsan Kabadayı
Mehmet Necati Kalaycı
İsmet Kapısız

M. Meclisi
Mekki Keskin
Yunus Koçak
Seyit Faruk önder
Fakih özfakih
Faruk Sükan (B.)
Vefa Tanır
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Himmet Erdoğmuş
Mehmet Ersoy
Kemal Kaçar (İ.)
î. Hakkı Yıldırım
MALATYA
Şaban Erik
îsmet inönü
MANÎSA
Neriman Ağaoğlu
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğlu
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Hacı Ahmet özsoy
MARDİN
Esat Kemal Aybar
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Rifat Baykal
Seyfi Güneştan
Nazmi Oğuz
Fuat Uluç
MUĞLA
Turan Şahin
MUŞ
Kemal Aytaç
Kâmil özsanyıldız
NEVŞEHİR
ibrahim Boz
S. Hakkı Esatoğlu
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Haydar Özalp
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Ata Bodur
Hamdi Mağden
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy
RlZE
Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Aliean
Kadri Eroğan
Muslihiddin Gürer
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SAMSUN
Ali Fuat Alişan (B.)
Ya§ar Akal
Ilyas Kılıç
Osman Şalıinoğlu
Şevki Yücel
SİİRT
Misbah Ongan
Hüseyin Hüsnü Oran
Âdil Yaşa
SİNOP
Hilmi işgüzar
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
SİVAS
Nihat Doğan
Kâzım Kangal
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan öztrak
TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
TRABZON
Ahmet Cebi

[Açık üyelik]
Hatay

1
Yekûn
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Selâhattin Güven
Osman Turan
Ömer Usta
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Atalay Akan
Halil Balkıs
Behice Hatko (Boran)
Mahmut Çetin
UŞABS
Orhan Dengiz (B.)
VAN
Muhlis Görenta§ (I. Ü.)
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Yusuf Ziya Bahadınlı
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
Celâl Suırugur
Neşat Tanrıdağ
ZONGULDAK
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu

M. Meclisi
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Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
bakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Yeter sayı yoktur.)
. Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Oya katılmıyanlar
Çekinserler
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

450
229
182
46
1
220
1

[Kabul edenler]
ADANA
Hasan Aksay
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Nazım Bayıllıoğlu
Süleyman Arif Emre
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Akalın
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali İhsan Ulubahşi
AMASYA
Nevzat Şener
Aid Delâlettin Topala
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğlu
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Ooşkun
Ahmet Dallı
Orhan Eren
Recai Ergüder
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
M. Kemal Yılmaz
Ahmet Üstün
ANTALYA
ihsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe

Ahmet Torgay
Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
Yüksel Menderes
Nahit Menteşe
Reşat özarda
Kemal Ziya öztürk
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç
Cihat Turgut
Mevlüt Yılmaz
BlNGÖfl
M. Emin Gündoğdu
BİTLİS
öevdet Geboloğlu
Zarife Koçak
BOLU
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
Hami Tezkan
BURDUR
Fethi Çelikbaş,
BURSA
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
İbrahim öktem
Kasım önadım
ö. Doğan öztürkmen
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Muammer Baykan

ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
ÇORUM
İhsan Akhun
Nejdet Yücer
DENİZLİ
Mehmet Salih Baydil
Zafer Nihat özel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Aydm Turgut Artuç
Metin Cizreli
Hasan Değer
EDİRNE
llhami Ertem
ELAZIĞ
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ahmet Mustafaoğlu
Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Hayri Ba§a*
GAZİANTEP
Naşit Sarıoa
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
GÎRESUN
A 1*

SN **

v

1

An Cuceoglu
Nizamettin Erkmen
HATAY
Talât Köseoğlu
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İSPARTA
irfan Aksu
Ali ihsan Balım
Süleyman Demirel
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kadir Çetin
tSTANBUfl
Ali Fuat Başgil
Sadettin Bilgiç
Ali Esat Birol
Tekin Erer
Mustafa Ertuğrul
Orhan Eyüboğlu
Muhiddin Güven
0. Seyfi Orhon
Kaya özdemir
Selim Sarper
Ahmet Tahtakılıç
1. Hakkı Tekinel
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytag
Muzaffer Döşemeci
Arif Ertunga
Hüsamettin Gümüşpala
Settar İksel
Şinasi Osma
Enver Turguıt
Mustafa Uyar
KARS
Abbas Ali Çetin
Sevinç Düşünsel

M. Meclisi
Cengiz Ekinci
Turgut Göle
Celâl Nuri Koç
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERÎ
Mehmet Ateşoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
M. Orhan Türkkan
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
KOCAELİ
Sedat Akay
Şevket Ustaoğlu
KÜTAHYA
Mesut Erez
MALATYA
Hüseyin Doğan
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Hamit Fendoğlu
MANİSA
Muammer Dirik
Mithat Dülge
Şevket Raşit Hatipoğlu
önol Sakar
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
Enver Kaplan
Vot'ik Pirinçcioğlu
Hüseyin Yaycıoğlu
MUĞLA ,
Adnan Akarca
İzzet Oktay
İlhan Tekinalp
NÎĞDB
Yaşar Arıbaş
ORDU
Raif Aybar
Feridun Cemal Erkin
Ferda Güley
Arif Hikmet Onat
RİZE!
Erol Yılmaz Akçal

O : 4

Mazhar Basa
İsmail Sarıgöz
SAKARYA
Nuri Bayar
Şerafottin Paker

llyas Demir
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Saraç
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
SAMSUN
Ekrem Dikmen
Kâmran Evliyaoğlu
TUNCELİ
Melâhat Gedik
Kenan
Aral
Salâhattin Kılıç
URFA
Namık Kemal Tülezoğlu
Necmettin
Cevheri
Süreyya Uluçay
Cemal Güven;
SİİRT
Ramazan Tekeli
Abdülhalim Araş
UŞAK
SÎNOP
M. Fahri Uğrasızoğlu
Niyazi özgüq
VAN
SİVAS
Mehmet Emin Erdinç
Nasuh Nazif Arslan
Kkıyas Kartal
Gıyasettin Duman
M. Salih Yıldız
Tevfik Koraltan
ZONGULDAK
Seyfi Kurtbek
Talât Asal
Tahsin Türkay
S. Ekmel Çetiner
Bülent Ecevit
TEKİRDAĞ
Kemal Doğan Sumıgun
Halil Başol

!Reddedenler]
ADANA
Kasım Gülek
Ali Karcı
Kemal Sanibrahimoğlu
Bekir Tünay
AMASYA
Ahmet Demiray
Kâzım Ulusoy
ANKARA
I. Sıtkı Hatipoğlu
Rıza Kuas
llyas Seçkin
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
Rafet Eker
ARTVİN
Turgut Altunkaya
BALIKESİR
Fennî Islimyeli

Osman Yelttekin
BİLECİK
KAYSERÎ
Ismaü Selçuk Cakıroğlu
Turan Feyzioğlu
BİNGÖL
Cengiz Nayman
Cemal Yavuz
KIRKLARELİ
DENİZLÎ
Hasan Tahsin Uzun
Muzaffer Karan
KIRŞEHİR
DİYARBAKIR
Süleyman Onan
Tarık Ziya Ekinci
KOCAELİ
Feyzi Kalfagil
Nihat Erim
EDÎRNH
Türkân Seçkin
KONYA
Nazi£ Kurucu
ERZURUM
MALATYA
Gıyasettin Karaca
Mehmet Del ikaya
GÜMÜŞANE
MARDİN
Ali İhsan Çelikkan
İbrahim Aysoy
İSTANBUL
Orhan Birgiıt
MUĞLA
A. Coşkun Kırca
Seyfi Sadi Pencap
KARS
MUŞ
Nermin Neftçi
Muzaffer Şamiloğlu
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NİĞDE
Ruhi Soyer
SAKARYA
Hayrettin Uysal
SİVAS
Orhan Kabibay
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
İrfan Solmazer
TRABZON
Hamdi Orhon
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadınlı

M. Meclisi

B : 55

24 . 2 . 1966

0 : 4

[Çekinser]
İSTANBUL
Hüseyin Ataman

l Oya katılmtyanlar]
ADANA

Sabahattin Baybura
(B.)
İbrahim Tekin (B.)
AFYON KARAH1SAR
Murat öner
Muzaffer özdağ
AĞRI
Abdülbâri Akdoğan
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
ANKARA
îsmail Rüştü Aksal
Hüseyin Balan
Osman Bölükbaşı
Hasan Tez
H. Turgut Toker
Hasan Türkay
Alparslan Türkeş
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
ismet Sezgin
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
Cihad Bilgehan (B.)
Enver Güreli
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mesut Ozansü
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Şadı Binay
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Kemal Demir
Hasan özcan
BURDUR
1. Hakkı Boyacıoğlu
Faik Kırbaşlı

BURSA
Sadrettin Çanga (1. Ü.)
Barlas Küntay
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut (B.)
Bahri Yazir
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Cihad Baban
Şefik inan
Refet Sezgin (B.)
ÇANKIRI
Tahir Akman
Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Hilmi incesulu
Hasan Lâtif Sarıyüce
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Fuat Avcı
Hüdai Oral
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
Reeai İskenderoğlu
EDİRNE
Ahmet Bilgin (Bşk. V.)
Nazmı özoğul
ELÂZIĞ
Nuflettin Ardıçoğlu
Ömer Eken
Samet Güldoğan
Kemal Satır
ERZİNCAN
Nafiz Giray
Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Turhan Bilgin
Nihat Diler
Necati Güven

Cevat önder
Adnan Şenyurt
ismail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Angı
Seyfi Öztürk (B.)
Ertuğrul Gazi Sakarya
Aziz Zeytinoğlu (I.)
GAZİANTEP
Ali ihsan Göğüs
Hüseyin Ineioğlu
Kâmil Ocak (B.)
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Kudret Bosuter
M. Kemal Çilesiz
I. Etem Kılıçoğlu
Ali1 Köymen
GÜMÜŞANE
Necati Akagün
Sabri özcan San
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HA/TAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Yahya Kanbolat
Reşat Mursaloğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
Tahsin Argun
İÇEL
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
ismail Çataloğlu
Celâl Kılıç
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Çetin Altan
Sadun Aren
Mehmet Ali Aybar
Suphi Baykam
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Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Nurettin Bulak
Orhan Erkanh
Nuri Eroğan
Abdurrahmam Şeref Lâç
Osman özer
Ilhami S;mcar
Fuad Sirmen
0. Nuri Ulusay
Reşit Ülker
İZMİR
Şeref Bakşık
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erdem (B.)
İhsan Gürsan (B.)
Nihad Kürşad (B.)
Cemal Hakkı Selek
Lebit Yurdoğlu
KARS
Lâtif Aküzüm
Âdil Kurtel
KASTAMONU
Adil Aydın
Âdil Toközlü
1. Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Arif Hikmet Güner
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
KOCAELİ
ismail Arar (Bşk. V.)
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Lütfi Akdoğan
Selçuk Aytan
Bahri Dağdaş (B.)
Hasan Dinçer (B.)
M. Ziyaeddin Izerdem
Ihsam, Kabadayı

M. Meclîsi
Mehmet Necati Kalaycı
îsmet Kapısız
Mekki Keskin
Yunus Koçak
Seyit Faruk önder
Fakih özfakih
Faruk Sükan (B.)
Vefa Tanır
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Himmet Erdoğmug
Mehmet Ersoy
Kemal Kaçar (î.)
î. Hakkı Yıldırım
MALATYA
Şaban Erik
Lûtfi Evliyaoğlu
îsmet inönü
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğlu
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
Mustafa Ok
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Hacı Ahmet özsoy
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MARDİN
Esat Kemal Aybar
Rifat Baykal
Seyfi Güneştan
Nazmi Oğuz
Fuat Uluç
MUĞLA
Turan Şahin
MUŞ
Kemal Aytaç
Kâmil özsarıyıldız
NEVŞEHİR
ibrahim Boz
S. Hakkı Esatoğlu
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Haydar Özalp
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Ata Bodur
Hamdi Mağden
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy
RÎZB
Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Alican
Kadri Eroğan

O : 4

Muslihiddin Gürer
SAMSUN
Ali Fuat Alâşan (B.)
Yaşar Akal
îlyas Kılıç
Osman Şahinoğlu
Balıattin Uzunoğlu
Şevki Yücel
SİİRT
Misbah Ongan
Hüseyin Hüsnü Oran
Âdil Yaşa
SİNOP
Hilmi işgüzar
Mustafa Kaplan
Cemil Karahan
SİVAS
Nihat Doğan
Kâzım Kangal
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan öztrak
TOKAT
Osman Hacıbaloğlü
Bedrettin Karaerkek

[Açık üyelikler]
Hatay

1
Yekûn
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TRABZON
Ahmeıt Cebi
Selâbattin Güven
Osman Turan
Ömer Usta
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Atalay Akan
Halil Balkıs
Behiee Hatko (Boran)
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz (B.)
VAN
Muhlis Görentaş (I. Ü.)
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
Celâl Sunıgur
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu

M. Meclisi
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1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına
verilen oyların sonucu
(Tasarı kabul edilmiştir)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

450
234
190
42
2
215
1

[Kabul edenler]
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
îhsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay
ARTVÎN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
Yüksel Menderes
Reşat özarda
AFYON KARAHÎSAR
Kemal Ziya öztürk
Mustafa Akalın
îsmet Sezgin
Osman Attila
BALIKESİR
Mehmet Göbekli
Adnan Akın
Şevki Güler
îbrahim Aytaç
Ali îhsan Ulubahşi
Cihat Turgut
AMASYA
Mevlüt Yılmaz
Nevzat Şener
BİNGÖL
Ali delâlettin Topala
M. Emin Gündoğdu
Kâzım Ulusoy
BİTLİS
ANKARA
Cevdet Geboloğlu
Kemal Bağcıoğlu
Zarife Koçak
Ali Rıza Çetiner
BOLÜ
Musa Kâzım Coşkun
Ş. Nihat Bayramoğlu
Orhan Eren
Halil îbrahim Çop
Recai Brguder
Ahmet Çakmak
Emin Paksüt
Hami Tezkan
Zühtü Pehlivanlı
BURDUR
Ahmet Üstün
î. Hakkı Boyacıoğlu
Mustafa Kemal Yıl
Fethi Çelikbaş
maz
BURSA
ANTALYA
Nilüfer Gürsoy
Hasan Akçalıoğlu
Cemal Külâhlı
ADANA
Hasan Aksay
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Süleyman Arif Emre
Ali Turanlı

îbrahim Öktem
Kasım Önadım
ö. Doğan öztürkmen
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Muammer Baykan
ÇANKIRÎ
Dursun Akçaoğlu
Tahir Akman
ÇORUM
îhsan Akhun
Nejdet Yücer
DENİZLİ
Mehmet Salih Baydü
Zafer Nihat özel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Aydın Turgut Artuç
Metin Cizreli
Hasan Değer
EDÎRNE
îlhami Ertem
ELÂZIĞ
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ahmet Mustafaoğlu
Nihat Pasinli
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
Hayri Başar
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GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Nizamettin Erkmen
GÜMÜŞANE
Sabri özcan San
HATAY
Talât Köseoğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
Alî îhsan Balım
Süleyman Demirel
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kadir Çetin
İSTANBUL
Ali Fuat Başgil
Sadettin Bilgiç
Ali Esat Birol
Mustafa Ertuğrul
Orhan Eyüboğlu
Muhiddin Güven
Orhan Seyfi Orhon
Osman özer
Kaya özdemir
Selim Sarper
Ahmet Tahtakılıç
1. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusay
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı

M. Meclisi
ÎZMlK
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
Arif Ertunga
Hüsamettin Gümüşpala
Settar îksel
Şinasi Osma
Enver Turgut
Mustafa Uyar
KARS
Abb&s Ali Çetin
Cengiz Ekinci
Turgut Göle
Celâl Nu?'i Koç
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Orhan Türkkan
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KIRŞEHİR
Mehmet Güver
KOCAELİ
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Selçuk Aytan
KÜTAHYA
Mesut Erez
MALATYA
Hüseyin Doğan
Hamit Fendoğlu

ORDU
Raif Aybar
Feridun Cemal Erkin
Ferda Güley
Arif Hikmet Onat
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Mazhar Basa
İsmail Sarıgöz
SAKARYA
Nuri Bayar
Şerafeddin Paker
MANİSA
SAMSUN
Neriman Ağaoğlu
Kâmran Evliyaoğlu
Muammer DirikMelâhat Gedik
Mithat Dülge
Salâhattin Kılıç
Şevket Raşit Hatipoğlu
Namık Kemal Tülezoğlu
önol Sakar
Süreyya Uluçay
Nahit Yenişehirlioğlu
Şevki Yücel
SİİRT
MARAŞ
Abdülhalim Araş
Veysi Kadıoğlu
Hüseyin Hüsnü Oran
Enver Kaplan
SİNOP
Hüseyin Yaycıoğlu
Niyazi
özgüç
MUĞLA
SİVAS
Adnan Akarca
Nasuh Nazif Arslan
İzzet Oktay
Gıyasettin Duman
İlhan Tekinalp
Orhan Kabibay
NİĞDE
Tevfik Koraltan
Yağar Arıbaş

Seyfi Kurtbek
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Halil Başol
Ilyas Demir
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
Osman Saraç
TRABZON
A. ihsan Birincioğlu
Ekrem Dikmen
Ömer Usta
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Kinyas Kartal
ZONGULDAK
Talât Asal
S. Ekmel Çetiner
Kemal Doğan Sungun

[Reddedenler]
ADANA
Kasım Gülek
Kemal Sanibrahimoğlu
Bekir Tünay
AMASYA
Ahmet Demiray
ANKARA
llyas Seçkin
ARTVIH
Turgut Altunkaya
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
BALIKESİR
Fennî Islimyeli
BÎLECIKİ
ismail Selçuk Çakıroğhı
DENİZLİ
Muzaffer Karan

DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci
Feyzi Kalfagil
EDIRNH
Türkân Seçkin
ERZURUM
Necati Güven
Gıyasettin Karaca
GÜMÜŞANE
Ali ihsan Çelikkan
ISTANBUIi
Çetin Altan
Hüseyin Ataman
A. Coşkun Kırca
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Cengiz Nayman
Mehmet Yüceler

KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onanı
KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
Nazif Kurucu
Fakih özfakih
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş
MALATYA
Mehmet Del ikaya
Lûtfi Evliyaoğlu
MANİSA
Mustafa Ok
MARAŞ
Vefik Pirinçcioğlu
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MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap
SAKARYA
Hayrettin Uysal
TOKAT
Cevdet Aykan
TRABZON
Hamdi Orhon
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadmlı
Celâl Sungur
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[Çekinserler]
İSTANBUL
Tekin Erer

SAMSUN
Bahattim Uzunoğlu

[Oya kahlmtyanlarj
BOLU
Kemal Demir
Hasan özcan
BURDUR
Faik Kırbaşlı
BURSA
Sadrettin Çanga (1. Ü.)
Barlas Küntay
Mehmet Turgut (B.)
Bahri Yazır
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Cihad Baban
Şefik İnan
ANKARA Refet Sezgin (B.)
İsmail Rü^tü Aksal
ÇANKIRI
Orhan Alp
Mehmet
Ali Arsan
Hüseyin Balan
Nurettin Ok (Bşk. V.)
Osman Bölükbaşı
ÇORUM
Ahmet Dallı
Abdurrahman Güler
1. Sıtkı Hatipoğlu
Hilmi İncesulu
Rıza Kuas
Hasan Lâtif Sarıyüce
Hasan Tez
Arslan Topçubaşı
H. Turgut Toker
Ahmet Uysal
Hasan Türkay
DENİZLİ
Alparslan Türkeş
Fuat Avcı
- ANTALYA
Hüdai Oral
Rafet Eker
Remzi
Şenel
Osman Zeki Yüksel
AYDIN
DİYARBAKIR
Nahit Menteşe
Yusuf Azizoğlu
M. Kemal Yılmaz
Recai Iskenderoğlu
EDİRNE
BALIKESİR
Ahmet
Bilgin (Bşk. V.)
Cihat Bilgehan (B.)
Nazmi özoğul
Enver Güreli
ELÂZIĞ
Ahmet İhsan Kırımlı
Nurîeıttin
Ardıçoğlu
Süreyya Koç
Ömer Eken
Mesut Ozansü
Mehmet Zeki Yücetürk Samet Güldoğan
Kemal Sartıı?
BİLECİK
ERZİNCAN
Sadi Binay
Nafiz Giray
BİNGÖL
Âdil Sağıroğlu
Cemal Yavru;

ADANA
Sabahattin Bayfbura (I.)
Ali Karcı
İbrahim Tekin (B.)
ADIYAMAN
Nazım Bayıllıoğlu
AFYON KARAHISAR
Murat öner
Muzaffer özdağ
AĞRİ
Abdülbâri Akdoğan
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi

ERZURUM
Turhan Bilgin
Nihat Diler
Cevat önder
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
Seyfi öztürk (B.)
Ertuğrul Gazi Sakarya
Aziz Zeytinoğlu (1.)
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Kâmil Ocak (B.)
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Kudret Bosuter
M. Kemal Çilesiz
1. Etem Kılıçoğlu
Al# Köymen
GÜMÜŞANE
Necati Akagün
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Yahya Kanbolat
Reşat Mursaloğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
Tahsin Argun
İÇEL
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
İsmail Çataloğlu
Celâl Kılıç
C. Sadık Kutlay
İSTANBUI»
Sadun Aren
Mehmet Ali Aybar
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Suphi Baykam
Orhan Birgiıt
Fuad Sirmen
Nurettin Bulak
Orhan Erkanlı
Nuri Eroğan
Abdurrahman Şeref Lâç
llhami Sancar
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Reşit Ülker
İZMİR
Şeref Bakşık
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naüd Erdem (B.)
İhsan Gürsan
Nihad Kürşad (B.)
Cemal Hakkı Selek
Lebit Yurdoğlu
KARS
Lâtif Aküzüm
Sevinç Düşünsel
Âdil Kurtel
Muzaffer Şamiloğlu
Osman Yeltekiıı
KASTAMONU
Adil Aydın
Adil Toközlü
1. Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
KIRKLARELİ
Arif Hikmet Güner
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
KOCAELİ
İsmail Arar (Bşk. V.)
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Lütfi Akdoğan
Bahri Dağdas. (B.)
Hasan Dinçer (B.)
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M. Ziyaeddin İzerdem
ibrahim Aysoy
ihsan Kabadayı
Rifat Baykal
Mehmet Necati Kalaycı Seyfi Güneştan
ismet Kapısız
Nazmi Oğuz
Mekki Keskin
Fuat Uluç
Yunus Koçak
MUĞLA
Seyit Faruk önder
Turan Şahin
Faruk Sükan (B.)
MUŞ
Vefa Tanır
Kemal Aytaç
Sait Sına Yücesoy
Nermin Neftçi
Kâmil özsarıyıldiz
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
NEVŞEHİR
Mehmet Ersoy
ibrahim Boz
Kemal Kaçar (I.)
S. Hakkı Esatoğlu
I. Hakkı Yıldırım
Ali Baran Numanoğlu
MALATYA
NİĞDE
Şaban Erik
Mehmet Altınsoy
îsmet İnönü
Haydar Özalp
MANİSA
Ruhi Soyer
Ertuğrul Akça
Oğuzdemir Tüzün
Sami Binicioğlu
Süleyman Çağlar
ORDU
Muammer Erten
Ata Bodur
MARAŞ
Hamdi Mağden
Kemali Bayazıt
Sadi Pehlivanoğlu
Hacı Ahmet özsoy
Kemal Şensoy
MARDÎN
RİZE
Esat Kemal Aybar
Cevat Yalçın
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SAKARYA
Ekrem Alioan
Kadri Eroğan
Muslihittin Gürer
SAMSUN
Ali Fuat Alişan (B.)
Yaşar Akal
Ilyas Kılıç
Osman Şahinoğlu
SİİRT
Misbah Ongan
Âdil Yaşa
SİNOP
Hilmi işgüzar
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
SİVAS
Nihat Doğan
Kâzım Kangal
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan öztrak
TOKAT
Fethi Alacalı
irfan Solmazer

[Açık üyelikler]
Hatay

1
Yekûn
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TRABZON
Ahmet Cebi
Selâhattin Güven
Osman Turan
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Atalay Akan
Halil Balkıs
Behice Hatko (Boran)
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz (B.)
VAN
Muhlis Görenıtaş (I. Ü.)
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Nuri Kodamanoğlu
Neşet Tanrıdağ
Turgut Nizamoğlu
ZONGULDAK
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kmkoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu
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1965 yılı Bütçe Kanuna bağlı A/l, A/2 ve A / 3 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasansına verilen oyların sonucu
(Tasan kabul edilmiştir)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar

:
:
:
:
:
:

450
227
183
43
1
222

Açık üyelikler

:

1

.

•

•

.

-

- . .

• .

-

[Kabul edenUr]
ADANA
Hasan Aksay
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Süleyman Arif Emre
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Akalın
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Delâlettin Topala
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğlu
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Orhan Bren
Recai Ergüder
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
Ahmet Üstün
Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
İhsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona

AYDIN
Sinan Bosna
Yüksel Menderes
Nahit Menteşe
Reşat özarda
Kemal Ziya öztürk
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaçj
Cihat Turgut
BİLECİK
ismail Selçuk Çakıroğlu
BÎNGÖfi
M. Emin Gün doğdu
BİTLİS
Zarife Koçak
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
Hami Tezkan
BURDUR
1. Hakkı Boyacıoğlu
Fethd Çelikbaş
BURSA
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
ibrahim öktem
Kasım önadnn
Ö. Doğan öztürkmen
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Muammer Baykan
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Tahir Akman

ÇORUM
İhsan Akhun
Nejdet Yücer
DENİZLİ
Mehmet Salih Baydil
Zafer Nihat özel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Metin Cizreli
Hasan Değer
EDİRNE
Ilhami Ertem
ELÂZIĞ
K e m i Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçiek
ERZURUM
Ahmet Mustafaoğlu
Nihat Pasinli
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Hayri Başar
GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Nizamettin Erkmeu
Ali Koymen
GÜMÜŞANE
Sabri özcan San
HATAY
Talât Köseoğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
Ali İhsan Balım!
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Süleyman Demirel
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kadir Çetin
İSTANBUL
Sadettin Bilgig
Ali Esat Birol
Mustafa Ertuğrul
Muhiddin Güven
Orhon Seyfi Orhon
Osman özer
Kaya özdemir
Selim Sarper
Ahmet Tahtakılıç
1. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusoy
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
IZMlR
Şevket Adaları.
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
Arif Ertunga
Hüsamettin Gümüşpalâ
Settar Iksel
Şinasi Osma
Enver Turgut
Mustafa Uyar
KARS
Abbas Ali Çetin
Cengiz EMnci
Celâl Nuri Koç
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabrı Keskin
Osman Zeki Oktay
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önol Şnkar
Nahit Yenişch'rlioğlu
MARAŞ
Veys: Kadıoğlu
Enver Kaplan
Hüseyin Yaycıoğlu
MUĞLA
Adnan Akarca
izzet Oktay
ilhan Tekinalp
NİĞDE
Yaşar Arıbaş
KONYA
ORDU
üelçuk Aytan
Raif Aybar
KÜTAHYA
Feridun Cemal Erkin
Mesut Erez
Ferda Gül ey
MALATYA
Arif Hikmet Onat
IlüVyin Doğan
RlZE
Hamit Fen doğ! u
Erol Yılmaz Akçal
MARDİN
Mazhar Basa
Neriman Ağnoğlu
ismail Sarıgöz
Muammer Erten
SAKARYA
Mithat Dülge
Nuri Bayar
Şevket Ragit Hatipoğlu Şerafottin Paker

KAYSERÎ
Mehmet Ateşoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
KIRŞEHİR
Mehmet Oüver
KOCAELİ
Şevket Ustaoğlu
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SAMSUN
Melâhat Gedik
Selâhattin Kılıç
N'amık Kemal Tülezoğlu
Süreyya Ulueay
Bahattin TTzunoğlu
Şevki Yücel
SİİRT
Abdülhalim Araş
Hüseyin Hüsnü Oran
SİNOP
Niyazi özgüç
SİVAS
\Tasuh Nazif Arşları
Guyasettin Duman
Orlıan Kabibay
Tevfik Koral tan
Seyf i Kurt bek
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Halil Başol
Ilyas Demir

TOKAT
Fethi Alacab
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacıba'oğlu
Bedrettin K°raerkck
Osman Saraç
TRABZON
A. ihsan Birincioğlu
Ekrem Dikmen
Ömer Usta
TUNCELİ
Kenan A™1
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
M. Fahri Uğraş: zoğlu
VAN
Krnyas Kartal
ZONGULDAK
Ta'nt Asal
S. Ekmcl Çetin er
Kemal Doğan Sum.gun

IReddedenler]
ADANA
Kasım Gü'ek
Kemal Sanibrahimoğlu
Bekir Tünay
AMASYA
Ahmet D~miray
ANKARA
Ilyas Seçkin
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
BALIKESİR
Fennî Islimyeli
DENİZLİ
Muzaffer Karan

DlYARBAKID
Tarık Ziya Ekinci
Feyzi Kalfagil
EDİRNE
Türkân Spekin
ERZURUM
Necati Güven
Gıyasettin Karacı
OÜFÜŞANE
AJi ihsan Çelikkan
ISTANBUIi
Çetin Altan
Hüseyin Ataman
Orhan Erkanh
A. Coşkun Kırca
KAYSERÎ
Turan Feyzioğlu
Cengis Nayman

Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
Nazif Kurucu
Fakih Özfak'h
MALATYA
Mehmet De]ikaya
Lûtfi Evliyaoğlu
MANİSA
Mustafa Ok
MARAŞ
Vefik Pirinçcioğlu

[Çekin ser]
İSTANBUL
Tekin Erer
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MUĞLA
Seyf Sadi Pencrp
SAKARYA
Hayrettin Uysal
TOKAT
Cevdet Aykan
irfan Solmazer
TRABZON
Ham di Orhon
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzun er
UŞA/:
Ali Rıza Akbıyıkcğ^u
VAN
Mehmet Emin Erd'nç
M. Salih Yi diz
YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadınlı
Celâl Şungur
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[Oya kaHlmtyanlar]
ADANA
Sabahattin Baybura (I.)
Mahmut Bozdoğan
Ali Karcı
İbrahim Tekin (B.)
ADIYAMAN
Nazım Bayı lıoğlu
AFYON KAIİAHİSAII
Murat öner
Muzaffer özdağ
Ali İhsan U ubahşi
AÖHI
Abdülbâri Aycloğan
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Hüseyin Balan
Osman Bö'ükbaşı
Ahmet Dallı
ibrahim Sıtkı Hatipoğl
Rıza Kııas
Hasan Tez
Hayrettin Turgut Tokc
ITasaıı Türkay
Alparslan Türkeş
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
Refet Eker
Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Turgut Altınkaya
AYDIN
Mustafa Kemal Yılmaz
BALIKUSlR
Cihad B'lgehan (B.)
Enver O üre! i
Ahmet İhsın Kırımlı
Süreyya Koç
Mesut Ozansü
Mcvlüt Yı'maz
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Sadi B'""v
BlNGÖfl
Cemal Yavuz
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu

BOLU
Kemal Demir
Hasan Özcan
BURDUR
Faik Kır başlı
BURSA
Sadrettin Çanga (1. ü.
Barlas Kuntay
Mehmet. Turgut (B.)
Bahri Yazir
ÇANAKKALTÎ
Ahnrt Nihat Akay
Cihad Baban
Şefik İnan
Refet Sezgin (B.)
ÇANKİRİ
Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok (Bşk. V.
ÇORUM
Abdurrahman Güîer
Hilmi İncesulu
Hasan Lâtif Sarıyüce
A.rslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Fuat Avcı
Hüdai Oral
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Aydın Turgut Arîuç.
Yusuf Azizoğlu
Recai Iskenderoğlu
EDİRNE
\;7rai O/ognl
Ahmet Bilgin (Bşk. V.
ELAZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Omeı* Eken
^ame1; Oüldoğan
Kemal S a* ir
ERZİNCAN
Nafiz Giray
Adil Sağıroğlu
ERZURUM
Turhan Bilgin
Nihat Di^er
Ocvat önder
İsmail üakkı Yıldırım

ESKİŞEHİR
Fuad Sirmen
Mehmet İsmet Angı
Reşit Ülker
Seyfi Öztürk (B.)
İZMİR
Ertuğrul Gazi Sakarya Şeref Bakşık
Aziz Zeytinoğlu (t.)
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erdem (B.)
GAZİANTEP
İhsan Gürsan (B.)
Ali İhsan Göğüs
Nihad Kürşad (B.)
Hüseyin Incioğlu
Cemal Hakkı Selek
Kâmil Oeak (B.)
Lebit Yurdoğlu
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
KARS
Kudret Bosuter
Lâtif Aküzüm
Ali Cüceoğlü
Sevinç Düşünsel
M. Kemal Çilesiz
Turgut Gölo
I. Etem Kılıçoğlu
Adil Kurtel
GÜMÜŞANE
Muzaffer Şamiloğlu
Necati Akrgün
Osman Yeltekin
Sabahattin Savscı
KASTAMONU
HAKKARİ
Ali Karahan
Adil Aydın
HATAY
Âdil Toközlü
İsmail Hakkı Yılanlıoglu
Sabahattin Adrlı
KAYSERİ
Abdullah Çilli
Fehmi Cumalıoğlu
Yahya Kanbo^t
KIRKLARELİ
^r>şnt. M^r^aloğlu
Arif
Hikmet Güner
Hüsnü Özkan
Mehmet Orhan Türkkan
İSPARTA
KIRŞEHİR
Talisin Argun
Memduh Erdemir
İÇEL
KOCAELİ
Kemal Ataman
ismail Arar (Bşk. V.)
Burhan Bozdoğan
Sedat Akay
İsmail Çataloğiu
Süreyya SofuoŞlu
Celâl Kılıç
C. Sadık Ku'.lay
KONYA
Lütfi Akdoğan
İSTANBUL
Bahri Dağdaş (B.)
^aiuu Ar en
Hasan Dinçer (B.)
Mehmet Ali Aybar
M. Ziyrcttin Izcrdem
Ali Fuat Başgil
ihsan Kabadayı
"5uphi Baykam
M:hmet
Necati Ka'aycı
Orhan Birgit
ismet Kapısız
Ferruh Bozbeyli
Mekki Keskin
(Başkan)
Yunus Koçak
Nurettin Bulak
Seyit Faruk önder
Nuri Eroğan
Faruk
Sükan (B.)
Orhan Eyüboğlu
Vefa
Tanır
Abdurrahman Şeref Lâ<
Sait Sına Yücesoy
Ilhami Sancar
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KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Himmet Erdoğmuf
Mehmet Ersoy
Kemal Kaçar (î.)
î. Hakkı Yıldırım
MALATYA
Şaban Erik
İsmet inönü
MANÎSA
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğlu
Süleyman Çağlar
Muammer Dirik
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Hacı Ahmet özsoy
MARDİN
Esaıt Kemal Aybar
ibrahim Aysoy
Rifat Baykal
Seyfi Güneştan
Nazmi Oğuz
Fuat Uluç
MUĞLA
Turan Şahin
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MUŞ
Kemal Aytaç
Nermin Neftçi
Kâmil özsarıyıldız
NEVŞEHİR
ibrahim Boz
S. Hakkı Esatoğlu
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Ata Bodur
Hamdi Maden
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy
RlZE
Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Alican
Kadri Eroğan
Muslihittin Gürcr
SAMSUN
Ali Fuat Alışan (B.)
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Yaşar Akal
Kâmran Evliyaoğlu
îlyas Kılıç
Osman Şahinoğlu
SİİRT
Misbah Ongan
Âdil Yaşa
SİNOP
Hilmi işgüzar
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
SİVAS
Nihat Doğan
Kâzım Kangal
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan öztrak
TRABZON
Ahmet Cebi
Selâhattin Güven
Osman Turan

I Açık üyelikler]
Hatay

1
Yekûn
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TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Atalay Akan
Halil Balkıs
Behice Hatko (Boran)
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz (B.)
VAN
Muhlis Görenfaış (I. Ü.)
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrı dağ
ZONGULDAK
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu
Sadık Tekin Müftüof^u
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanu n tasarısına verilen oyların neticesi
(Tasan kabul edilmiştir)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

: 450
: 231
: 187
: 42
:
2
: 218
:
1

[Kabul edenler]
ADANA
Hasan Aksay
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Ahhmet Topaloğlu
Tahir Yüeekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Süleyman Arif Emre
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Akalın
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali İhsan Ulubahşi
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Oelâlettin Topala
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğlu
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Orhan Eren
Recai Ergüder
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
Ahmet Üstün
M. Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)

Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay
Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
Yüksel Menderes
Nahit Menteşe
Reşat özarda
Kemal Ziya öztürk
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç)
Cihat Turgut
BİLECİK
İsmail Selçuk Çakıroğlu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
Zarife Koçak
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
Hami Tezkan
BURDUR
1. Hakkı Boyaeıoğlu
Faik Kırbaşlı
BURSA
Nilüfer Giirsoy
İbrahim öktem
Kasım önadım
ö. Doğan Öztürkmen
Mustafa Tayyar

Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Muammer Baykan
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Tahir Akman
ÇORUM
İhsan Akhun
Necdet Yücer
DENİZLİ
Mehmet Salih Baydil
Zafer Nihat özel
Atıf Şohoğlu'
DİYARBAKIR
Metin Cizreli
Hasan Değer
EDİRNE
llhami Ertem
ELÂZIĞ
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinejek
ERZURUM
Ahmet Mustafaoğlu
Nihat Pasinli
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHtR
Hayri Başar
GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Nizamettin Erkmen
Ali Köymen
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GÜMÜŞANE
Sabri özcan San
Sabahattin Savacı
HATAY
Talât Köseoğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
Ali İhsan. Balımı
Süleyman Demirel
IÇEÜ
Mazhar Arıkan
Kadir Çetin
İSTANBUL
Ali Fuat Başgii
Sadettin Bilgiç
Ali Esat Birol
Tekin Erer
Mustafa Ertuğrul
Orhan Eyüboğlu
Muhiddin Güven
Orhan Seyfettin Orhon
Osman özer
Kaya özdemir
Selim Sarper
Ahmet Tahtakılıç
I. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusoy
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
Arif Ertunga
Hüsamettin Gümüşpala

M. Meclisi
Settar îkscl
Şinasi Osma
Enver Turgut
Mustafa Uyar
KARS
Abbas Ali Çetin
Cengiz Ekinci
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Orhan Tiirkkan
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
KOCAELİ
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Selçuk Ay tan
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Ferda Gül ey
Arif Hikmet Onat

KÜTAHYA
Mesut Erez
MALATYA
HüVyin Doğan
Hami t Fendoğlu
MANİSA
Neriman Ağ?.oğlu
Muammer Dirik
Mithat Dülgo
Şevket Raşit Hatipoğ'ıı
önol Sakar
Nahit Ycnişeh'rlioğlu
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
Enveı* Kaplan
Hüseyin Yağcıoğln
MUĞLA
Adnan Akarca
izzet Oktay
İlhan Tckinalp
N'ÎĞDE
Yaşar Arıbaş
ORDU
Raif Aybar
Feridun Cemal Erkin

O : 4

RlZIİ
Erol Yılmaz Akçal
Mazhar Basa
SAKARYA
Nuri Bayar
Şerafottin Paker
SAMSUN
Melâhat Gedik
Salâhattin Kılıç
Namık Kemal Tülezoglu
Süreyya Uluçay
Şevki Yücel
SİİRT
Abdülhalim Araş
Hüseyin Hüsnü Oran
StNO?
Niyazi özgüç
SIVA?
Nasuh Nazif Arslan
Orhan Kabibay
Tevfi'c Koral tan
Seyf Kurtbek
Tahsin Türkay

TEKİRDAĞ
Halil Ba?oi
Ilyas Dcm'r
TOKAT
Fethi Alacalı
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karacı kek
Osman Saraç
TRABZON
A. ihsan Birincioğlu
Ekrem Dikmen
Ömer Usta
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güven1
Ramazan Tekeli
UŞAK
M. Fahri Uğraş: zoğlu
VAN
Kinyas Kartal
ZONGULDAK
Ta'ât Asal
Salih Ekmel Çetiner
Kemal Doğan Sungun

[Reddedenler]
ADANA
Kasım Gü ek
Kemal Sarıibrahimoğlu
Bekir Tünay
AMASYA
Ahmet Demiray
ANKARA
îlyas Seçkin
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
BALIKESİR
Fennî Islimyeli
DENİZLİ
Muzaffer Karan
DİYARBAKIR
Tarık,Ziya Ekinci
Feyzi Kalfagil
EDİRNE
Türkân Seçkin

ERZİNCAN
Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Necati Güven
Cıyasettiıı Karaca
GÜMÜŞANFı
Ali İhsan Çclikkan
İSTANBUL
Çatın Altan
A. Coşkun Kırca

Fakih özfak'h
KÜTAHYA
nimmet Erdoğmuş

TOKAT
Cevdet Aykan
İrfan Solmazer

MALATYA
Mehmet De'ikaya
Lûtfi Evliyaoğlu
MANİSA
Mustafa Ok

TRABZON
Hamdi Orhon
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzun er
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu

KAYSERİ
Cengiz Nayman
KIRŞEHİR
Süleyman Onan

MARA.1
Vefik Pirineçioğlu
MUĞLA
Soyf i Sadi Pencap
NİĞDE
Ruhi Soycr

KOCAELİ
Nihat Erim

SAKARYA
Hayrettin Uysal

YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadınlı
Celâl Sungur

KONYA
Nazif Kurucu

SİVAS
Gıyasettin Duman

ZONGULDAK
Bülemt Ecevit
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VAN
Mehmet Emin Erd'nç
M. Salih Yi diz
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B : 55

24 . 2 . 1966

O : 4

[ÇekinserlerJ
İSTANBUL
Hüseyin Ataman

SAMSUN
Bahattin Uzunoğlu

[Oya katıhmyanlar]
ADANA
Sabahattin Baybura

(t)
Ali Karcı
İbrahim Tekin (B.)
ADIYAMAN
Nazım Bayı lıoğlu
AFYON KARAHİSAR
Murat öner
Muzaffer özdağ
AĞRI
Abdülbâri Akdoğan
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Hüseyin Balan
Osman Bölükbaşı
Ahmet Dallı
t Sıtkı Ilatipoğlu
Rıza Kuas
Hasan Tez
H. Turgut Toker
nasan Türkay
Alparslan Türkcş
ANTALYA
İhsan Ataöv
Refet Eker
ARTVİN
Turgut Altunkaya
AYDIN
Mustafa Kemal Yılmaz
BALIKESİR
Cihat Blgehan (B.)
Enver Güreli
Ahmet İhsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mesut Ozansü
Mevlüt Yı'maz
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Şadı Binay

Kemal Satı?
BİNGÖL
ERZlNCA>
M. Emin Gündoğdu
Nafiz
Giray
Cemal Yavuz
BOLU
ERZURUM
Kemal Demir
Turhan Bilgin
Hasan özcan
Nihat Diler
Cevat önder
BURDUR
İsmail
Hakkı Yıldırım
Fethi Çelikbaf}
ESKİŞEHİR
EURfiA
Sadrettin Çanga (1. Ü.) Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
Cemal Külâhlı
Seyfi
öztürk (B.)
Barlas Küntay
Ertuğrul
Gazi Sakarya
Mehmet Turgut (B.)
Aziz Zeytinoğlu (I.)
Bahri Y.-zır
GAZİANTEP
ÇANAKKALE
Ali İhsan Göğüg
Ahmet Nihat Akay
Hüseyin tncioğlu
Cin d Baban
Kâmil
Ocak (B.)
Şefik İnan
Hüseyin Yılmaz
Refet Sezgin (B.)
ÇANKIRI
GİRESUN
Mehmet Ali Arsan
Kudret Bosuter
Nurettin Ok (Bşk. V.) Ali Cüceoğhı
ÇORUM
M. Kemal Çilesiz
Abdurrahman Güler
t. Etem Kılıçoğlu
Hilmi incesulu
CüMÜŞANE
Hasan Lâtif Sarıyüce
Necati Aka gün
Arslan Topçubaşı
HAKKÂRİ
Ahmet Uysal
Ali Karahan
DENİZLİ
HATAY
Fuat Avcı
Sabahattin Ad h
Hüdai Oral
Abdullah CilH
Remzi Şenel
Yahya Kanbolat
DİYARBAKIR
Reşat Mursaloğlu
Aydın Turgut Artuç
Hüsnü Özkan
Yusuf Azizoğlu
İSPARTA
Reeai tskenderoğlu
Tahsin Argun
EDİRNE
İÇE!*
Ahmet Bilgin (Bşk. V.)
Kemal
Ataman
Nazmı Özoîuü
Burhan Bozdoğan
ELÂZIĞ
İsmail Çataloğ'u
Nurettin Ardıçoğlu
Celâl Kılı?
Ömer Eken
C. Sadık Kutlay
Sameî Güldoğan
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İSTANBUL
Sadun Aren
Mehmet Ali Aybar
Suphi Baykam
Orhan Blrgit
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Nurettin Bulak
Orhan Erkanh
Nuri Eroğan
Abdurrahman Şeref Lâç
tlhami Sancar
Fuad Sirmen
Reşit Ülker
İZMİR
Şeref Bakşık
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erdem (B.)
İhsan Gürsan (B.)
Nihad Kürşad (B.)
Cemal Hakkı Selek
Lebit Yurdoğlu
KARS
Lâtif Aküzüm
Sevinç Düşünsel
Turgut Göl o
Celâl Nuri Koç
Âdil Kurtel
Muzaffer Şamiloğlu
Osman Yeltekin
KASTAMONU
Adil Aydın
Âdil Toközlü
1. Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
Turan Feyzioğlu
KIRKLARELİ
Arif Hikmet Güner
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir

M. Meclisi
KOCAELİ
İsmail Arar (Bşk. V.)
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Lütfi Akdoğan
Bahri Dağdaş (B.)
Hasan Dinçer (B.)
M. Ziyaett'in İzerdem
İhsan Kabadayı
Mehmet Necati Kalaycı
İsmet Kapısız
Mekki Keskin
Yunus Koçak
Seyit Faruk önder
Faruk Sükan (B.)
Vefa Tanır
Sait Şma Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mehmet Ersoy
Kemal Kaçar (1.)
1. Hakkı Yıldırım
MALATYA
Sahan Erik
İsmet İnönü
MANİSA
Ertuğrul Akça

B : 55

2-1 . 12 . 1968

O :4

Hamdi Mağden
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy
RİZE
İsmail Sarıgöz
Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Alioan
Kadri Eroğan
Muslihittin Gürer
SAMSUN
A. Fuat Alişan (B.)
Yaşar Akal
Kâmran Evliyaoğlu
llyas Kılıç
Osman Şahinoğlu
SİİRT
Misbah Ongan
Âdil Yaşa
SİNOP
Hilmi İşgüzar
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
SİVAS
Nihat Doğan
Kâzım Kangal
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya

Sami Binicioğlu
Süleyman Çağlar
Muammer Enten
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Hacı Ahmet özsoy
MARDİH
Esat Kemal Aybar
İbrahim Aysoy
Rifat Baykal
Seyfi Günegtan
Nazmi Oğuz
Fuat Uluç
MUĞLA
Turan Şahin
MUŞ
Kemal Aytag
Nermin Neftçi
Kâmil özsarıyıldız
NEVŞEHİR
İbrahim Boz
S. Hakkı Esatoğlu
Ali Baran Numanoğkı
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Haydar Özalp
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Ata Bodur

[Açik üyelikler]
Hatay

1
Yekûn

»®<\
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TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan öztrak
TRABZON
Ahmet Cebi
Selâhattin Güven
Osman Ferit Turan
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Atalay Akan
Halil Balkıs
Behice Hatko (Boran)
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz (B.)
VAN
Muhlis Görentaş (1. Ü.)
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu
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Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yaplması hak
kındaki kanun tasansına verilen oyların sonucu
(Tasan kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 450
Oy verenler : 240
Kabul edenler : 192
Reddedenler :

46

Çekinserler :

2

Oya katılmıyanlar : 209
Açık üyelikler :

1

[Kabul edenler]
ADANA
Hasan Aksay
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligü
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Süleyman Arif Emre
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Akalın
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali îhsan Ulubahgi
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Oelâlettin Topala
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğlu
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Orhan Eren
Recai Ergüder
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
Ahmet Üstün
Mustafa K. Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
İhsan Ataöv

Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay
Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
Yüksel Menderes
Nahit Menteşe
Reşat özarda
Kemal Ziya öztürk
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç
Cihat Turgut
BİLECİK
Ismaü Selçuk Çakıroğlu
BİTLİ3
Cevdet Geboloğlu
Zarife Koçak
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
Hami Tezkan
BURDUR
1. Hakkı Boyacıoğlu
Fethi Çelikb&s
BURSA
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
İbrahim öktem
Kasım önadım

-

ö. Doğan öztürkmen
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Muammer Baykan
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Tahir Akman
ÇORUM
İhsan Akhun
Nejdet Yücer
DENİZLt
Mehmet Salih Baydil
Zafer Nihat özel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Aydın Turgut Artuç
Meıtin Cizreli
Hasan Değer
EDİRNE
llhami Ertem
ELÂZIĞ
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat önder
Nihat Pasinü
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
Hayri Başar
Ertuğrul Gazi Sakarya
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GAZİANTEP
Naşit Sanca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Nizamettin Erkmen
GÜMÜŞANE
Sabri özcan San
Sabahattin Savacı
HATAY
Talât Köseoğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
Ali İhsan Balım;
Süleyman Demirel
İÇEIİ
Mazhar Ankan
Kadir Çetin
İSTANBUL
Ali Fuat Başgil
Sadettin Bügig
Ali Esat Birol
Tekin Erer
Orhan Erkanlı
Mustafa Ertuğrul
Orhan Eyüboğlu.
Muhiddin Güven
Orhan Seyfi Orhon
Osman özer
Kaya özdemir
Selim Sarper
Ahmet Tahtakılıç
1. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusay

M. Meclisi
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
IZMU:
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytag
Muzaffer Döşemeci
Osman Zeki Efeoğlu
Arif Ertunga
Hüsamettin Gümüşpala
Settar İksel
Enver Turgut
Mustaf.". Uyar
KARS
Abbas Ali Çetin
Cengiz Ekinci
Celâl Nuri Kon
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Mehmet ^teşoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyya;; Koksal
Vedat Âli Özkan
KIRKLARELİ
Mehmet Atagüm
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Orhan Türkkan
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
KOCAELİ
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Selçuk Aytan
KÜTAHYA
Mesut Erez
MALATYA
Hüseyin Doğan
Hamit Fendoğlu
MANİSA
Neriman Ağ°oğ!u
Muammer Dirik
Mithat Dü'ge
Şevket R şit Ilatipoğlu
önol Sakar
Nahit Yenişeh'rlioğlu
MARAŞ
Veys: Kadıoğlu
Enveı* Kaplan
MUÖLA
Adnan -Akarca
İzzet Oktay
İlhan Tekinalp
NîflDE
Yaşar Arıbaş
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ORDU
Raif Aybar
Feridun Cemal Erkin
Ferda Güley
Arif Hikmet Onat
RÎZE
Erol Yılmaz Akçal
Mazhar Basa
ismail Sarıgöz
SAKARYA
Nuri Bayar
Şerafeddin Paker
SAMSUN
Melâhat Gedik
Salâhattin Kılıç
Namık Kemal Tülezoğlu
Süreyya Uluçay
Bahattin Uzunoğlu
Şevki Yücel
SİİRT
Abdülhalim Araş
Hüseyin TTü^nü Oran
SİNOP
Niyazi özgüç
SIVAT
Nasuh Nazif Avslan
Trvfik Koraltan
Seyf Kurt bek
Tahsin Türkay

TEKİRDAĞ
Halil Başol
llyas Demir
TOKAT
Fethi Alacalı
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkck
Osman Saraç
TRABZON
A. ihsan Birincioğlu
Rkrem Dikmen
Ömer Usta
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
M. Fahri Uğraş: zoğlu
VAN
Kinyas Kartal
ZONGULDAK
Ta'ât Asal
S. Ekmel Çetiner
Kemal Doğan Sungun

[Reddedt
edenler]
ADANA
Kasım Gü'ek
Kemal Sanibrahimoğlu
Bekir Tünay
AMASYA
Ahmet D~miray
ANKARA
îlyas Seçkin
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
BALIKESİR
Fennî îslimycli
DENİZLİ
Muzaffer Karan
DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci
Feyzi Kalfagü

EDÎRNIÎ
Türkân Seçkin
ERZİNCAN
Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Necati Güven
Gıyasettin Karaca
GİRESUN
Kudret Bosuter
GÜMÜSANE
Ali İhsan Çelikkan
İSTANBUL
Çotin Altan
A. Coşkun Kırca
KAYSERİ
Cengiz Nayman
Mehmet Yüceler
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KIRKLARELİ
Has n Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
ihsan Kabadıyı
Nazif Kurucu
Fakih özfak'h
KÜTAHYA
Himmet Erdoğnvş
MALATYA
Mehmet Del ikaya
Lûtfi Evliyaoğlu
MANİSA
Mustafa Ok

MARDİN
ibrahim Aysoy
MUĞLA
Seyfl Sadi Pencap
NlÖDE
Ruhi Soyer
SAKARYA
Hayrettin Uysal
SİVAS
Orhan Kabibay
TOKAT
Cevdet Aykan
irfan Solmazer
TRABZON
Elam di Orhon
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner

M. Meclisi
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
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YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadmlı
Celâl Sungur

VAN
Mehmet Emin Erd nç
M. Salih Yıldız

ZONGULDAK
Bülent Ecevit

[Çekinser]
MARAŞ
Hüseyin Yaycıoğlu

I

İSTANBUL
Hüseyin Ataman

[Oya katılmıyanlar]
ADANA
Sabahattin Baybura (I.)
Ali Karcı
İbrahim Tekin (B.)
ADIYAMAN
Nazım Bayı lıoğlu
AFYON KARAH1SAR
Murat öner
Muzaffer özdağ
AÖRI
Abdübari Aydoğan
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Hüseyin Balan
Osman Böükbaşı
Ahmet Dallı
1. Sıtkı Hatipoğlu
Rıza Kuas
Hasan Tez
H. Turgut Toker
nasan Türkay
Alparslan Türkeş
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
Rafet Eker
ARTVİH
Turgut Altunkaya
AYDIN
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
Cihat Bilgehan (B.)
Enver Güreli
Ahmet İhsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mesut Ozansü

Mevlüt Yılmaz
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Sadi Binay
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
Cemal Yavuz
BOLU
Kemal Demir
Hasan özcan
BURDUK
Faik Kırbaşlı
BURSA
Sadrettin Çanga (1. Ü.)
Barlas Küntay
Mehmet Turgut (B.)
Bahri Yazir
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Şefik İnan
Refet Sezgin (B.)
ÇANKIRI
Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok (Bşk. V.)
' ÇORUM
Abdurrahman Güler
Hilmi İncesulu
Hasan Lâtif Sarıyüce
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Fuat Avcı
Hüdai Oral
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoglu
Recai Iskenderoğlu
EDİRNE
Ahmet Bilgin (Bşk. V.)

Nazmi özoğul
ELAZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Ömer Eken
Samei Güldoğan
Kemal Sa*ı?
ERZİNCAN
Nafiz Giray
ERZURUM
Turhan Bilgin
Nihat Diler
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
Seyfi öztürk (B.)
Aziz Zeytinoğlu (I.)
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Kâmil Ocak (B.)
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Ali Cüceoğhı
M. Kemal Çilesiz
1. Etem Kılıçoğlu
Ali1 Köymen
GÜMÜŞANE
Necati Aka gün
HAKKARİ
Ali Kara han
HATAY
Sabahattin Adrlı
Abdullah Cilîi
Yahya Kanbo'at
Reşat Mursaloğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
Tahsin Argun
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İÇEL
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
İsmail Çataloğu
Celâl Kılıç
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Sadun Aren
Mehmet Ali Aybar
Suphi Baykam
Orhan B!rgit
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Nurettin Bulak
Nuri Eroğan
Abdurrahman Şeref Lâç
tlhami Sancar
Fuad S irmen
Reşit Ülker
IZMlIÎ
Şeref Bakşık
Ali Naili Erdem (B.)
İhsan Gürsan (B.)
Nihad Kürşad (B.)
Şinasi Osmn,
Cemal Hakkı Selek
Lebiî Yurdoğlu
KARS
Lâtif Aküzüm
Sevinç Düşünsel
Turgut Göle
Âdil Kurtel
Muzaffer Şamiloğlu
Osman Yeltekin
KASTAMONU
Adil Aydın
Âdil Toközlu
1. Hakkı Yılanlıoğlu

M. Meclisi
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
Turhan Feyzioğlu
KIRKLARELİ
Arif Hikmet Güner
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
KOCAELİ
İsmail Arar (B§k. V.)
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Lütfi Akdoğan
Bahri Dağdaş (B.)
Hasan Dinçer (B.)
M. Ziyaeddin İzerdem
Mehmet Necati Kalaycı
İsmet Kapısız
Mekki Keskin
Yunus Koçak
Seyit Faruk önder
Faruk Sükan (B.)
Vefa Tanır
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mehmet Ersoy
Kemal Kaçar (1.)
t Hakkı Yıldırım
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MALATYA
Şaban Erik
İsmet İnönü
MANİSA
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğlu
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Hacı Ahmet özsoy
Vefik Pirinçcioğlu
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Rifat Baykal
Seyfi Güneştan
Nazmi Oğuz
Fuat Uluç
MUĞLA
Turan Şahin
MUŞ
Kemal Aytaç
Nermin Neftçi
Kâmil özsanyıldız
NEVŞEHİR
İbrahim Boz
S. Hakkı Esatoğlu
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
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Haydar Özalp
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Ata Bodur
Hamdi Mağden
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy
RİZE
Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Alican
Kadri Eroğan
Muslihittin Gürer
SAMSUN
Ali Fuat Alişan (B.)
Yaşar AJcal
Kâmran Evliyaoğlu
llyas Kılıç
Osıman Şahinoğlu
SİİRT
Misbah Ongan
Âdil Yaşa
SİNOP
Hilmi İşgüzar
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
SİVAS
Nihat Doğan
Gıyasettin Duman
Kâzım Kangal
Cevad Odyakmaz

[Açık üyelikler]
Hatay

1
Yekûn

l>ft*<l
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M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan öztrak
TRABZON
Ahmet Cebi
Selâhattin Güven
Osman Turan
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Atalay Akan
Halil Balkıs
Behice Hatko (Boran)
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz (B.)
VAN
Muhlis Görentaş (1. Ü.)
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
Neşat Tanndağ
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Fevzi Fıraıt
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu
Sadık Tekin Müftüoglu

M. Meclisi
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Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasansına verilen oyların sonucu
(Tasarı kanunlaşmıştır)
Üye sayısı
450
226
Oy verenler
183
Kabul edenler
40
Reddedenler
Çekinserler :
3
Oya katılmıyanlar : 233
Açık üyelikler :
1
[Kabul edenler]
ARTVİN
ADANA
Sabit Osman Avcı
Hasan Aksay
AYDIN
Mahmut Bozdoğan
Sinan Bosna
Ali Karcı
Turhan Dilligil
Nahit Menteşe
Ahmet Topaloğlu
Reşat özarda
Tahir Yücekök
Kemal Ziya öztürk
ismet Sezgin
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
BALIKESİR
Süleyman Arif Emre
Adnan Akm
Ali Turanlı
ibrahim Aytaç
AFYON KARAHlSAR Cihat Turgut
Mustafa Akalın
BlLEClE
Osman Attila
ismail Selçuk Çakıroğlu
Mehmet Göbekli
BİTLİS
Ali ihsan Ulubahşi
Cevdet Geboloğlu
AĞRI
Zarife Koçak
Abdülbâri Akdoğan
BOLU
AMASYA
Ş. Nihat Bayramoğlu
Nevzat Şener
Halil ibrahim Cop
Ali Delâlettin Topala
Ahmet Çakmak
Kâzım Ulusoy
Hami Tezkan
ANKARA
BURDUR
Orhan Alp
I. Hakkı Boyacıoğlu
Ali Rıza Çetiner
Fethi Çelikbaş
Musa Kâzım Coşkun
BURSA
Orhan Eren
Nilüfer Gürsoy
Recai Ergüder
ibrahim öktem
Emin Pafcsüt
Kasım Önadım
Zühtü Pehlivanlı
Mustafa Tayyar
Ahmet Üstün
M. Kemal Yılmaz
ÇANAKKALE
ANTALYA
Ahmet Nihat Akay
Hasan Akçalıoğlu
Muammer Baykan
îhsan Ataöv
ÇANKIRI
Hasan Fehmi Boztepe Dursun Akçaoğlu
Ahmet Torgay
Tahir Akman
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ÇORUH
ihsan Akhun
Nejdet Yücer
DENtZLÎ
Mehmet Salih Baydil
Zafer Nihat özel
Atıf" Şohoğlu
DİYARBAKIR
Aydın Turgut Artuç
Metin Cizreli
Hasan Değer
EDİRNE
Ilhami Ertem
ELÂZIĞ
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçtek
ERZURUM
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat önder
Nihat Pasinli
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Hayri Başar
GAZİANTEP
Naşit Sanca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
GÜMÜŞANE
Sabri özcan San
Sabahattin Savacı
HATAY
Talât Köseoğlu
İSPARTA
irfan Aksu

Ali ihsan Balım
Süleyman Demirel
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kadir Çetin
İSTANBUL
Ali Fuat Başgil
Sadettin Bilgiç
Ali Esat Birol
Tekin Erer
Orhan Erkanlı
Muhiddin Güven
Orhan Seyfi Orhon
Osman özer
Kaya özdemir
Selim Sarper
Ahmet Tahtakıhç
I. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusay
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
IZMlR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
Osman Zeki Efeoğlu
Arif Erfcunga
Hüsamettin Gümüşpala
Settar İksel
Şinasi Osma
Enver Turgut
Mustafa Uyar
KARS
Abbas Ali Çetin
Cengiz Ekinci
Celâl Nuri Koç

M. Meclisi
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KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay

MALATYA
Hüseyin Doğan
Ilamit Fcndoğlu
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Muammer Diıik
KAYSERİ
Mithat Dülge
Mehmet Ateşoğlu
Şevket Raşit Hatipoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Mustafa Ok
Feyyaz Koksal
önol Sakar
Vedat Âli Özkan
Nahit Yenişehirlioğlu
Mehmet Yüceler
MARAŞ
;
KIRKLARELİ
Veysi Kadıoğlu
Mehmet A tabiin
Enver Kaplan
Mehmet Orhan Türkkan
MARDİN
KIRŞEHİR
ibrahim Aysoy
Mehmet Güver
MUĞLA
KOCAELİ
Adnan Akarca
Şevket Ustao£lu
izzet Oktay
KONYA
tlhan Tekin alp
Selçuk Aytan
ORDU
KÜTAHYA
Feridun Cemal Erkin
Mesut Erez
Kerda Gül ey
Mehmet Ersoy
Arif Hikmet Onat
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RÎZIÎ
Erol Yılmaz Akçal
Mazhar Basa
tsmail Sarıgöz
SAKARYA
Nuri Bayar
Şerafeddin Paker
SAMSUN
Mdnhnt Gedik
Namık Kemal Tülczoğlu
Süreyya Uluçay
Şevki Yücel
SİİRT
Abdülhalim Araş
Hüseyin Hüsnü Oran
SİVAS
Tevfik Koraltan
Seyfi Kurtbek
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Halil Başol
Ilyas Demir
TOKAT
Fethi Alacalı

M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
Osman Saraç
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
I'jkrem Dikmen
Ömer Usta
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Kinyas Kartal
M. Salih Yıldız
ZONGULDAK
Talât Asal
S. Ekmel Çetincr
Bülent Ecevit
Kemal Doğan Sungun

[Reddedenler]
ADANA
Kasım Gülek
A!i Bozdoğanoğlu
Kema1 Sanibrahimoğlu
Bekir Tünay
AMASYA
Ahmet Demiray
ANKARA
1. Sıtkı Hatipoğlu
Ilyas Seçkin
AF.TVÎN
Turarııt Altnnkaya
Mustafa Şükrü Koç
AYDIN
Mustnfa Şükrü Koç
DİYARBAKIR
Tarık Ziva Ekinci
EDİRNE
Türkân Seçkin

ERZİNCAN
Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Necati Güven
Gıyasettin Karaca
GİRESUN
Kudret Bosııtcr
GÜMÜŞANE
Ali İhsan Çel kkan
İSTANBNL
A. Coşkun Kırca
KARf}
Osman Yeltekin
KAYSERİ
Cengiz Nayman
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan

KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
İhsan Kabadayı
Nazif Kurucu
KÜTAHYA
nimmet Erdoğ.mış
MALATYA
Mehmet Del ikaya
MARAŞ
Vefik Pirinçcioğlu
MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap
MUŞ
Nermin Neftçi
NİĞDE
Ruhi Soyer

SAKARYA
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Salâhattin Kılıç
SİVAS
Orhan Kabibay
TOKAT
Cevdet Avkan
irfan Solmazer
TRABZON
Hamdi Oıhon
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadınlı
Celâl Sungur

[ÇekinserlerJ
İSTANBUL
Hüseyin Ataman

MARA!}
Hüseyin Yaycıoğlu
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SAMSUN
Bahattin Uzunoglu

M. Meclisi
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\Oya kat nıy anlar]
ADANA
Sabahattin Baybura (1.
ibrahim Tekin (B.)
ADIYAMAN
Nazım Bayı lıoglu
AFYON KARAIIİSAR
Şevki Gü'er
Murat öner
Muzaffer özdağ
AĞRI
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
ANKARA
îsmail Rüştü Aksal
Kemal Bağeıoğlu
Hüseyin Balan
Osman Bo'fikbsgı
Ahmet Dallı
Rıza Kuas
Hasan Tez
II. Turgut Tokcr
Ilasan Türkay
Alparslan Türkej
ANTALYA
Ilü.seyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
Rafet Eker
Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Mustafa Rona
AYDİN
Yüksel Menderes
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
Cihad B ; lgehan (B.)
Enver Güreli
Fennî lslimyeli
Ahmet thsnn Kırımlı
Süreyya Koç
Mesut Ozansü
Mevlüt Yılmaz
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Sadi Binay
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
Cemal Yavuz *

BOLU
Kemal Demir
Hasan Özean
BURDUR
t'aik Kırbaşlı
BURSA
Sadrettin Çanga (Î.Ü.)
Cemal Külâhlı
Barlar, Küntay
Ü. Doğan öztürkmcn
>l-hmot Tu »gut.
Ahmet Türkcl
Bahri Yazir
CAMAKKALR
Cihfd Baban
Şefik inan
Refet Sezgin (B.)
OANKIR!
Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok (Bşk. V.^
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Hilmi incesulu
Flasan Lâtif Snrıyüce
Arsian Topeubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Fuat Avcı
Muzaffer Karan
Ilüdai Oral
Icmzi Şenel
DİYARBAKIR
Vusuf Azizoğlu
Teeai Iskenderoğlu
Feyzi Knlffi<ril
EDİRNE
Vhmfit I!ilKîn \\'>%k. V.
Nazmı özoğul
ELÂZIĞ
Muıtottin ArJıçoğlu
Ömer Eken
Samei GüUoğan
Kemal Satif
ERZİNCAN
NTafiz Giray
ERZURUM
Turhan Bilgin
Nihat Diler

İsmail Ilakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehnvt ismet Angı
Seyfi Öztürk (B.)
hh'tiığrul Gazi Sakarya
Aziz Zeytino.glu (I.)
GAZİANTEP
Ali ihsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Kâmil Ocak (B.)
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
M. Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
İbrahim Etem Kılıçoğln
Ali Küymen
GÜMÜŞANE
N'ceati Akgün
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adrlı
Abrlu'lah Ç i l l i

Yalıya Kanbolat
Vsnt M"rsaloğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
Tahsin Argun
İÇEL
Kemal Ataman

Burhan Bozdoğan
tsmail Çatal.oğ u
Celâl Kılın

C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Çetin Altan
îalun Aren
Mehmet Ali Aybar
^ıvnhi Baykam
>-han Birgit
Fcrruh Bozbeyli
(Başkan)
Nurettin Bulak
Nuri Eroğan
Mustafa Eıtuğrul
Orhan Eyüboğlu
Abdurrahman Şeref Lâç
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tlhami Sancar
l-'uad Sirmen
Reşit Ülker
İZMİR
Şeref Bakşık
Ali Naili Erdem (B.)
İhsan Gürsan (B.)
Nihad Kürşad (B.)
Cemal Hakkı Selek
Lebir. Yurdoğlu
KARS
Lâtif Aküzüm
Sevinç Düşünsel
Turgut Göl o
Âdil Kurtel
Muzaffeı* Şamiloğlu
KASTAMONU
Vdil Aydın
Âdil Toközlü
t. Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
Turhan Feyzioğlu
KIRKLARELİ
Arif Hikmet Güner
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
KOCAELt
ismail Arar (Bşk. V.)
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Lütfi Akdoğan
Bahri Dağdaş (B.)
Hasan Dinçer (B.)
M. Ziyaeddin Izerdem
Mehmet Necati Ka'aycı
İsmet Kapısız
Mekki Keskin
Yunus Koçpk
Seyit Faruk önder
Fakih özfak h
Faruk Sükan (B.)
Vefa Tanır
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin

M. Meclisi
Kemal Kaçar (î.)
İsmail Hakkı Yıldırım
MALATYA
Şaban Erik
Lûtfi Evliyaoğlu
îsmet înönü
MANİSA
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğlu
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Hacı Ahmet özsoy
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Rifat Baykal
Seyfi Güneşten
Nazmi Oğuz
Fuat Uluç
MUĞLA
Turan Şahin
MUŞ
Kemal Aytaç
Kâmil özsarıyıidız
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NEVŞEHİR
İbrahim Boz
S. Hakkı Esatoğlu
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Yaşar Arıbaş
Haydar Özalp
öğuzdemir Tüzün
ORDU
Raif Aybar
Ata Bodur
Hamdi Mağden
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy
RİZE
Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Alican
Kadri Eroğan
Muslihiddin Gürer
SAMSUN
Ali Fuat Alişan (B.)
Yaşar Akal
Kâmran Evliyaoğlu
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îlyas Kılıç
Osman Şahinoğlu
SİİRT
Misbah Ongan
Adil Yağa
SİNOP
Hilmi İşgüzar
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
Niyazi özgüç
SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
Nihat Doğan
Gıyasettin Duman
Kâzım Kangal
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan öztrak
TRABZON
Ahmet Cebi
Selâhattin Güven

[Açık üyelik]
Hatay

1

Yekûn

1

>so«
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Ahmet Şener
Osman Turan
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Atalay Akan
Halil Balkıs
Behice Hat'ko (Boran)
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz (B.)
VAN
Muhlis Görentaş (1. Ü.)
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu
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1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına
verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı :

450

Oy v e r e l e r : 226
Kabul edenler : 175
Reddedenler : 49
Çekinserler :
2
Oya katılmıyanlar : 223
Açık üyelikler :

1

[Kabul edenler]
ADANA
Hasan Aksay
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Süleyman Arif Emre
Ali Turanlı
AFYON KARAHlSAR
Oaman Attilla
Mehmet Göbekli
AĞRI
AbdüÜIbâri Akdoğan
AMASYA
Nevzat Şener
Ali delâlettin Topala
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Orhan Alp
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Ooşkun
Orhan Bren
Recai Brgüder
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
Ahmet Üstün
M. Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
ihsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay

ÇANKIRI
ARTVİN
Dursun Akçaoğlu
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
Tahir Akman
AYDIfl
ÇORUM
Sinan Bosna
ihsan .Akhun
Yüksel Menderes
Nejdet Yücer
DENİZLİ
Nahit Menteşe
Reşat özarda
Mehmet Salih Bayd'l
Kemal Ziya öztürk
Zafer Nihat özel
îsmet Sezgin
Atıf Şohoğlu
Mustafa Kemal Yılmaz
DİYARBAKIR
BALIKESİR
Aydın Turgut Artuç
Adnan Akın
Metin Cizreli
ibrahim Aytaç
Hasan Değer
Cihat Turgut
EDİRNE
BlLECÎK
tlhami Ertem
İsmail Selçuk Çakıroğlu
ELÂZIĞ
BtTLlS
Kevni Nedimoğlu
Cevdet Geboloğlu
ERZİNCAN
Zarife Koçak
Hüsamettin Atabeyli
BOLU
Sadık Perinejek
Ş. Nihat Bayramoğlu
ERZURUM
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
Nihat Diler
Ahmet Mustafaoğlu
BURDUR
I. Hakkı Boyacıoğlu
Cevat önder
Fethi Çelikbaş
Nihat Pasinli
BURSA
ESKİŞEHİR
Nilüfer Gürsoy
Hayrı Başai'
Cemal Külâhlı
GAZİANTEP
ibrahim öktem
Naşit Sarıca
Kasını önadım
Mahmut Uygur
Mustafa Tayyar
Süleyman Ünlü
ÇANAKKALE
GİRESUN
Ahmet Nihat Akay
Nizamettin Erkmen
Ötfö —

GÜMÜŞANE
Sabri özcan San
Sabahattin Savacı
HATAY
Talât Köseoğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
İrfan Aksu
Ali ihsan Balım
Süleyman Demirel
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kadir Çetin
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Ali Fuat Başgil
Sadettin Bilgiç
Ali Esat Birol
Tekin Erer
Mustafa Ertuğrul
Muhiddin Güven
0 . Seyfi Orhon
Osman özer
Kaya özdemir
Ahmet Tahtakılıç
1. Hakkı Tekinel
O. Nuri Ulusay
Mehmet Yardımcı
IZMlR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
Osman Zeki Efeoğlu
Arif Ertamga

M. Meclisi
Hüsamettin Gümüşpala
Settar Iksel
Enver Turgut
Mustafa Uyar
KARS
AJbbas Ali Çetin
Celâl Nuri Koç
KASTAMONU
A. Muzaficr Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
A. Atıf Hacrp&şaoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
M. Orhan Türkkan
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
KOCAELİ
Şevket Ustaoğlu
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KONYA
ÖRDÜ
Selçuk Aytan
Raif Aybar
Ferda Güley
KÜTAHYA
Mesut. Erez
Arif Hikmet Onat
RlZH
MALATYA
Hüseyin Doğan
Erol Yılmaz Akçal
Hamit Fendoğlu
ismail Sarıgöz
MANİSA
SAKARYA
Neriman Ağaoğlu
Nuri Bayar
Muammer Dirik
Şerafettin Paker
Mithat Dülge
SAMSUN
Şevket Raşit Hatipoğlu
Melâhat Gedik
önol Sakar
Namık Kemal Tülezoğln
Nahit Yenişeh'rlioğlu
Süreyya Uluçay
MARAŞ
Bahattin Uzunoğlu
Veysi Kadıoğlu
Şevki Yücel
Enver Kaplan
SİİRT
MUĞLA
Abdülhalim Araş
Adnan Akarca
Hüseyin Hüsnü Oran
İzzet Oktay
SİVAS
İlhan Tekinalp
Orhan Kabibay
MUŞ
Tevfik Koraltan
Kâmil özsarıyıldız
Seyfi Kurtbek
NİĞDE
Tahsin Türkay
Yaşar Arıbaş

TEKİRDAĞ
Halil Başol
Ilyas Demir
TOKAT
Fethi Alacalı
Osman Hacıbaloğlu
Bedirettin Karacrkek
Osman Saraç
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Ekrem Dikmen
Ömer Usta
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Kinyas Kartal
ZONGULDAK
S. Ekmel Çetiner
Kemal Doğan Sungun

[Reddec enler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Kasım Gül ek
Ali Karcı
Kemal Sanibrahimoğlu
Bekir Tünay
AMASYA
Ahmet Demiray
ANKARA
I. Sıtkı Hatipoğlu
Ilyas Seçkin
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
ARTVlH
Turgut Altunkaya
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
DENÎZLÎ
Muzaffer Karan

DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci
Feyzi Kalfagil
EDİRNE
Türkân Seçkin
ERZİNCAN
Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Necati Güven
Gıyasettin Karaca
GİRESUN
Kudret Bosuter
GÜMÜŞANE
Ali İhsan Çelikkan
İSTANBUL
Çetin Altan
A. Coşkun Kırca
KARS
Turgut Göle
Muzaffer Şamiloğlu

KAYSERİ
Cengiz Nayman
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
ihsan Kabadayı
Nazif Kurucu
Fakih özfakih
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş
MALATYA
Mehmet Del ikaya
Lûtfi Evliyaoğlu
MANİSA
Mustafa Ok
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MARAŞ
Vefi'k Pirinçcioğlu
SAKARYA
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Kâınran Evliyaoğlu
Sclâhattin Kılıç
TOKAT
Cevdet Aykan
irfan Solmazer
TRABZON
Haindi Orhon
Ali Rıza Uzuner
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Mehmet Emin Erd : nç
M. Salih Yi1 diz
YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadmlı
Celâl Suınıgıır

M. Meclisi
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[ÇekinserlerJ
İSTANBUL
Hüseyin Ataman

MARAŞ
Hüseyin Yağcıoğlu

[Oya
ADANA
Sabahattin Baybora
(I.)
İbrahim Tekin (B.)
ADIYAMAN
Nazım Bayıllıoğlu
AFYON KARAHISAR
Mustafa Akalın
Şevki Güler
Murat öner
Muzaffer özdağ
Ali İhsan Ulubahşi
AĞRI
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Kemal Bağcıoğlu
Hüseyin Balan
Osman Bölükbaşı
Ahmet Dallı
Rıza Kuas
Hasan Tez
H. Turgut Toker
Hasan Türkay
Alparslan Türkeş
ANTALYA
Rafet Eker
Osman Zeki Yüksel
BALIKESİR
Cihad Bilgehan (B.)
Enver Güre1 i
Fennî Islimyeli
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mesut Ozansü
Mevlüt Yılmaz
Mehmet Zeki Yücetürk
BlLEClK
Sadi Binay
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
Cemal Yavuz

katîlmıyanlar]

BOLU
Kemal Demir
Hasan özcan
Hami Tezkan
BURDUR
Faik Kırbaşlı
BURSA
Sadretıtin Çanga (I. Ü.)
Barlas Küntay
ö. Doğan öztürkmen
Mehmet Turgut (B.)
Ahmet Türkel
Bahri Yazır
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Muammer Baykan
Şefik inan
Refet Sezgin (B.)
ÇANKIRI
Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Hilmi incesulu
Hasan Lâtif Sarıyüce
Arslan Topçubaşı .
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Fuat Avcı
Hüdai Oral
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
Recai Iskenderoğlu
EDİRNE
Ahmet Bilgin (Bşk. V.)
Nazmi özoğul
ELÂZIĞ
Nunettin Ardıcoğlu
Ömer Eken
Saraet Güldoğan
Kemal Satır
ERZİNCAN
Nafiz Giray

ERZURUM
Turhan Bilgin
Adnan Şenyurt
ismail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Angı
Şevket Asbuzoğlu
Seyfi öztürk (B.)
Ertuğrul G*azi Sakarya
Aziz Zeytinoğlu (t.)
GAZİANTEP
Ali ihsan Göğüs,
Hüseyin Incioğlu
Kâmil Ocak (B.)
Hüseyin Yılmam
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
M. Kemal Çilesiz
t. Etem Kılıçoğlu
Ali* Köymen
GÜMÜŞANE
Necati Akagün
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Yahya Kanbolat
Reşat Mursaloğlu
İSPARTA
Tahsin Argun
İÇEL
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
ismail Çatal.oğlu
Celâl Kılıç
İSTANBUL
Sadun Aren
Mehmet Ali Aybar
Suphi Baykam
Orhan Birgit
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Nurettin Bulak
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Orhan Erkanh
Nuri Eroğan
Orhan Eyüboğlu
Abdurrahman Şeref Lâç
ilhamı Sancar
Selim Sarper
Fuad Sirmen
Reşit Ülker
Aydın Yalçın
İZMİR
Şeref Bakşık
Ali Naili Erdem (B.)
ihsan Gürsan (B.)
Nihad Kürşad (B.)
Şinasi Osma
Cemal Hakkı Selek
Lebit Yurdoğlu
KARS
Lâtif Aküzüm
Sevinç Düşünsel
Cengiz Ekinci
Âdil Kurtel
Osman Yeltekin
KASTAMONU
Adil Aydın
Âdil Toközlü
I. Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
Turan Feyzioğlu
KIRKLARELİ
Arif Hikmet Güner
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
KOCAELİ
ismail Arar (Bşk. V.)
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Lütfi Akdoğan
Bahri Dağdaş (B.)
Hasan Dinçer ( B ^
M. Ziyaett'in Izerdem
Mehmet Necati Kalaycı

M. Meclisi
ismet Kapısız
Mekki Keskin
Yunus Koçak
Seyit Faruk önder
Faruk Sükan (B.)
Vefa Tanır
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet öan Bilgin
Mehmet Ersoy
Kemal Kaçar (1.)
I. Hakkı Yıldırım
MALATYA
Şaban Erik
ismet inönü
MANİSA
Ertuğral Akça
Sami Binicioğlu
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Hacı Ahmet özsoy
MARDİN
Esat Kemal Aybar
ibrahim Aysoy
Rifat Baykal
Seyfi Güneştan
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Nazmi Oğuz
Fuat Uluç
MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap
Turan Şahin
MUŞ
Kemal Aytaç
Nermin Neftçi

24 . 2 . 1966

Kadri Eroğan
Muslihiddin Gürer
SAMSUN
Ali Fuat Alişan (B.)
Yaşar Akal
Ilyas Kılıç
Osman Şahinoğlu

NEVŞEHİR
ibrahim Boz
S. Hakkı Esatoğlu
Ali Baran Numanoğlu
NIĞDH
Mehmet Altınsoy
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Ata Bodur
Feridun Cemal Erkin
Hamdi Maden
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy
RİZE
Mazhar Basa
Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Alican
[Açık

SİİRT
Misbah Ongan
Âdil Yaşa
SİNOP
Hilmi işgüzar
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
Niyazi özgüç
SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
Nihat Doğan
Gıyasettin Duman
Kâzım Kangal
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Pala oğlu
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan öztrak
TOKAT
M. Şükrü Çavdarlıoğlu
üyelik]

Hatay

1
Yekûn

. . . . ....

O : 4
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TRABZON

Ahmet Cebi
Selâhattin Güven
Osman Turan
Ahmet Şener
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Atalay Akan
Halil Balkıs
Bellice Hatko (Boran)
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz (B.)
VAN
Muhlis Görentaş (I. Ü.)
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu

M. Meclisi
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Yeter sayı yoktur.)
Üye sayısı :
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
[Kabul
M. Kemal Yılmaz
ADANA
BALIKESİR
Hasan Aksay
Adnan Akın
Ali Bozdoğanoğlu
ibrahim Aytag
Turhan Diliigil
Cihat Turgut
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
BİTLİS
M. Arif Atalay
Cevdet Geboloğlu
Süleyman Arif Emre
Zarife Koçak
Ali Turanlı
BOLU
AFYON KARAHİSAR Ş. Nihat Bayramoğlu
Osman Attila
Halil İbrahim Cop
Mehmet Göbekli
Ahmet Çakmak
AĞRİ
BURDUR
Abdülbâri Akdoğan
I. Hakkı Boyacıoğlu
AMASYA
BURSA
Nevzat Şener
Nilüfer Gürsoy
Ali Oelâlettin Topala
İbrahim öktem
ANKARA
Kasım önadım
Orhan Alp
Mustafa Tayyar
Kemal Bağeıoğlu
ÇANAKKALE
Ali Rıza Çetiner
Ahmet Nihat Akay
Musa Kâzım Coşkun
ÇANKIRI
Zühtü Pehlivanlı
Tahir Akman
M. Kemal Yılmaz
ÇORUM
ANTALYA
İhsan Akhun
Hasan Akçalıoğlu
Nejdet Yücer
ihsan Ataöv
DENİZLİ
Ahmet Torgay
Mehmet Salih Baydil
ARTVİN
DİYARBAKIR
Sabit Osman Avcı
Aydın Turgut Artuç
Mustafa Rona
Hasan Değer
AYDIfl
ELÂZIĞ
Yüksel Menderes
Kevni Nedimoğlu
Nahit Menteşe
ERZİNCAN
Reşat özarda
Sadık Perinoiek
İsmet Sezgin

450

: 207
: 149
: 55
:
3
: 243
:
1

edenler]
ERZURUM
Nihat Diler
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat önder
Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
Hayri Başar
GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Nizamettm Erkmen
GÜMÜŞANE
Aid İhsan Çelikkan
Sabri özcan San
Sabahattin Savacı
HATAY
Talât Köseoğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
Ali İhsan Balım
Süleyman Demire!
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kadir Çetin
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Sadettin Bilgiç
Ali Esat Birol
Tökin Erer
Orhan Erkanlı
Mustafa Ertuğrul
Muhiddin Güven
Orhan Seyfi Orhon
Osman özer
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Kaya özdemir
Selim Sarper
Osman Nuri Ulusay
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
Osman Zeki Efeoğlu
Arif Ertunga
Hüsamettin Gümüşpala
Settar İksel
Enver Turgut
KARS
AJbbas Ali Çetin
Celâl Nuri Koç
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabrı Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Orhan Türkkan
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
KONYA
Selçuk Aytan

M. Meclisi
MALATYA
Hüseyin Doğan
Hamit Fendoğlu
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Muammer Dirik
Mithat Dülge
Şevket Raşit Hatipoğlu
önol Sakar
Nahit Yenişeh'rlioğlu
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
Enver Kaplan
MUĞLA
Adnan Akarca
îzzet Oktay

B : 55

İlhan Tekinalp
MUŞ
Kâmil özsarıyıldız
ORDU
Raif Aybar
Feridun Cemal Erkin
Ferda Güley
RlZE
Erol Yılmaz Akçal
Mazhar Basa
ismail Sarıgöz
SAMSUN
Melâhat Gedik
Namık Kemal Tülezoğlu
Süreyya Uluçay
Şevki Yücel
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SİİRT
Hüseyin Hüsnü Oran
StVAS
Orhan Kabibay
Tevfik Koraltan
Seyfi Kurtbek
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Halil Başol
tlyas Demir
TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
Osman Sarag
TRABZON
Ekrem Dikmen

Ömer Usta
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
M. Fahri Uğrasızöğlu
VAN
Mehmet Emin Erd'nç
Kinyas Kartal
ZONGULDAK
S. Ekmel Çetiner
Kemal Doğan Sungun

[Reddedenler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Kasım Gül ek
Ali Karcı
Kemal Sanibrahimoğlu
Bekir Tünay
AMASYA
Ahmet Demiray
Kâzım Ulusoy
ANKARA
I. Sıtkı Hatipoğlu
îlyas Seçkin
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
ARTVİN
Turgut Altunkaya
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
BURDUR
ismail Selçuk Çakıroğlu
BÎLEClK
Fethi Çelikbas

ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
DENİZLİ
Muzaffer Karan
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Melin Cizreli
Tank Ziya Ekinci
Feyzi Kalfagil
EDİRNE
Türkân Seçkin
ELÂZIĞ
Nm'eittin Ardıçoğlu
ERZİNCAN
Âdil S ağır oğlu
ERZURUM
Necati Güven
Gıyasettin Karaca,
Adnan Şenyurt
GİRESUN
Kudr'et Bosuter
HATAY
Hüsnü Özkan

İSTANBUL
Çeıtin Altan
A. Coşkun Kırca
KARS
Turgut Gölo
Muzaffer Şamiloğlu
KAYSERİ
Cengiz Nayman
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan,
KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
ihsan. Kabadayı
Nazif Kurucu
Fakih özfakih
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş
MALATYA
Mehmet Delikaya

MARAŞ
Vefik Pirinççioğlu
MUĞLA
Turan Şahin
MUŞ
Nermin Neftçi
SAKARYA
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Kâmran Evliyaoğlu
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
irfan Solmazer
TRABZON
Hamdi Orhon
Ali Rıza Uzuner
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadınlı
Celâl Suınıgur

[ÇekinserlerJ
İSTANBUL
Hüseyin Ataman

MARAŞ
Hüseyin Yaycıoğlu
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SAMSUN
Bahattin Uzunoğlu

M. Meclisi

B : 55
[Oya

ADANA
Sabahattin Baybura (I.)
İbrahim Tekin (B.)
Ahmet Topaloğlu (B.)
ADIYAMAN
Nazım Bayıllıoğlu
AFYON
KARAHISAR
Mustafa Akalın
Şevki Güler
Murat öner
Muzaffer özdağ
Ali İhsan Uhıbahşi
AĞRI
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Hüseyin Balan
Osman Bölükbaşı
Ahmet Dallı
Orhan Eren
Recai Brgüder
Rıza Kuas
Emin Paksüt
Hasan Tez
H. Turgut Toker
Hasan Türkay
Alparslan Türkeş
Ahmet Üstün
ANTALYA
Hasan Fehmi Boztepe
Rafet Eker
Osman Zeki Yüksel
AYDIN
Sinan Bosna
Kemal Ziya öztürk
BALIKESİR
Cihat Bilgehan (B.)
Enver Güreli
Fennî Islimyeli
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mesut Ozansü
Mevlüt Yılmaz
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Şadı Binay
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katilmıyarilar]

ERZİNCAN
Orhan Eyüboğlu
Abdurrahman Şeref Lâç
Hüsamettin Atabeyli
Ilhami Sancar
Nafiz Giray
Fııad Sirmen
ERZURUM
Ahmet Tahtakılıç
Turhan Bilgin
ismail Hakkı Yıldırım 1. Hakkı Tekinel
Aydın Yalçın
ESKİŞEHİR
. Reşit Ülker
Mehmet ismet Angı
IZMtR
Şevket Asbuzoğlu
Şeref Bakşık
Seyfi öztürk (B.)
Ertuğrul Gazi Sakarya Ali Naili Erdem (B.)
ihsan Gürsan (B.)
Aziz Zeyfciııoğlıı (1.)
Nihad Kürşad (B.)
GAZİANTEP
Şinasi Osma
Ali ihsan Göğüs
Cemal Hakkı Selek
Hüseyin Incioğlu
Mustafa Uyar
Kâmil Ooak (B.)
Lebit Yurdoğlu
Hüseyin Yılmaz
KARS
GİRESUN
Lâtif Aküzüm
Ali Cüceoğlu
Sevinç Düşünsel
M. Kemal Çilesiz
Cengiz Ekinci
t. Etem Kılıçoğlu
Âdil Kurtel
Ali Köymen
Osman Yelıtekiın
GÜMÜŞANE
KASTAMONU
Necatî Akagün
Adil Aydın
HAKKÂRİ
Âdil Toközlü
Ali Karahan
ÇORUM
I. Hakkı Yılanlıoğlu
HATAY
Abdurrahman Güler
KAYSERİ
Sabahattin Adalı
Hilmi incesulu
Fehmi Cumalıoğlu
Abdullah Çilli
Hasan Lâtif Sarıyüce
Turhan Feyzioğlu
Yahya Kanbolat
Arslan Topçubaşı
Mehmet Yüceler
Reşat Mursaloğlu
Ahmet Uysal
KIRKLARELİ
İSPARTA
DENİZLİ
Arif Hikmet Güner
Tahsin Argun
F u a t Avcı
KIRŞEHİR
İÇEL
Hüdai Oral
Memduh Erdemir
Kemal Ataman
Zafer Nihat özel
KOCAELİ
Burhan Bozdoğan
Remzi Şenel
ismail Arar (Bşk. V.)
ismail Çataloğlu
Sedat Akay
Celâl Kılıç
DİYARBAKIR
Süreyya Sofuoğlu
Yusuf Azizoğlıı
İSTANBUL
Şevket Ustaoğlu
Recai îskenderoğlu
Sadun Aren
KONYA
EDİRNE
Mehmet Ali Aybar
Lütfi Akdoğan
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) Ali Fuat Başgil
Bahrî Dağdaş (B.)
Ilhanıi Ertem
Suphi Baykam
Hasan Dinçer (B.)
Nazmi özoğul
Orhan Birgit
M. Ziyaeddin tzerdem
ELAZIÖ
Ferruh Bozbeyli
Mehmet Necati Kalaycı
Ömer Eken
(Başkan)
îsmet Kapısız
Samet Güldoğan
Nurettin Bulak
Mekki Keskin
Kemal Satır
Nuri Eroğan
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
Cemal Yavuz
BOLÜ
Kemal Demir
Hasan Özcan
Hami Tezkan
BURDUR
Faik Kırbaşlı
BURSA
Sadrettin Çanga (İ. Ü.)
Cemal Külâhlı
Barlas Küntay
ö. Doğan öztürkmen
Mehmet Turgut (B.)
Ahmet Türkel
Bahri Yazır
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Muammer 'Baykan
Şefik inan
Refet Sezgin (B.)
ÇANKIRI
Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok (Bşk. V.)
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M. Meclisi
Yunus Koçak
Seyit Faruk önder
Faruk Sükan (B.)
Vefa Tanır
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mesut Erez
Mehmet Ersoy
Kemal Kaçar (I.)
î. Hakkı Yıldırım
MALATYA
Şaban Erik
Lûtfi Evliyaoğlu
îsmet înönü
MANİSA
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğlu
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
Mustafa Ok
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Hacı Ahmet özsoy
MARDİN
Esat Kemal Aybar
ibrahim Aysoy
Rifat Baykal
Seyfi Güneştan

B : 55

Nazmi Oğuz
Fuat Uluç
MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap
MUŞ
Kemal Aytaç
NEVŞEHİR
ibrahim Boz
S. Hakkı Esatoğlu
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Yaşar Arıbaş
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün

24 . 2 . 1966
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Şerafeddin Paker
SAMSUN
Ali Fuat AMşan (I>.)
Yaşar Akal
İlyas Kılıç
Salâhattin Kılıç
Osman Şahinoğlu
SİİRT
Abdülhalim Araş
Misbah Ongan
Âdil Yaşa
SİNOP
Hilmi işgüzar
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
Niyazi özgüç
SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
Nihat Doğan
Gıyasettin Duman
Kâzım Kangal
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya

ORDU
Ata Bodur
Hamdi Mağden
Arif Hikmet Onat
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy
RİZE
Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Alican
Nuri Bayar
Kadri Eroğan
Muslihittin Gürer

TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan öztrak
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu

[Açık

üyelik]

Hatay

1
Yekûn
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TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Ahmet Cebi •
Selâhattin Güven
Ahmet Şener
Osman Turan
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Atalay Akan
Halil Balkıs
Behice Hatko (Boran)
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz (B.)
VAN
Muhlis Görenftaş (I. Ü.)
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Nuri Kodamanoğlu
Turgut Nizamoğlu
Neşat Tanrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu
Sadık Tekin Müftüoglu

M. Meclisi

B : 55
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Petrol Daireıi Başkanlığı 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların s*«tGn
(Tasarı kabul, e ^ 4 | { | r . ) ;
Üyev sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çckinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

450 i
315
193
121
1
134
1

[Kabul edenler]
ADANA
Hasan Aksay
Sabahattin Baybura
A!i Bozdoğanoğlu
Turhan DüHgil
Tahir Yücekök;
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Süleyman Arif Emre
A i Turanlı
AFYON KARAHlSAR
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Ali İhsan Uhıbahşi
AĞRI
Abdülbâri Akdoğan
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Delâlettin Topala
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcı oğlu
Ali Rıza Çctincr
Musa Kâzım Coşkun
Orhan Eren
Rccai Ergüder
Zühtü Pehlivanlı
II. Turgut Toker
Hasan Ttirkay
M. Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğhı
İhsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay
Osman Zeki Yüksel

ARTVİN
Mustafa Rona
AYDIN
Yüksel Menderes
Nahit Menteşe
Kemal Ziya öztürk
İsmet Sezgin
BAIIKESİB
Adnan Akın
ibrahim Aytaç
Ahmet İhsan Kırımlı
Cihat Turgut
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Sadi Binay
BITLİ3
Cevdet Geboloğlu
Zarife Koçak
BOLU
Halil ibrahim Cop
Ahmet Çakmak
BURSA
Nilüie? Gürsoy
Cemal Külâhlı
Kasım önadım
ö. Doğan öztürkmen
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkcl
ÇANAKKALIÎ
Ahmet Nihat Akay
Muammer Baykan
ÇANKIRI
Tahir Akman
Mehmet Ali Arsan
ÇORUM
İhsan Akhun

Abdurrahman Güler
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Fuat Avcı
Mehmet Salih Bâydİl
Zafer Nihat özel
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Aydın Turgut Artuç
EDtRNE
Ahmet Bilgin
İl hami Ertem
Nazmi Özogul
ELAZIĞ
Same* Güldoğan
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçtek
ERZURUM
Nihat Diler
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat önder
Nihat Pasinli
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHÎP.
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Naşit Sanca,
Mahmut Uygur
Süleyman ünlü
GİRESUN
Nizamettin Erkmen
t. Etem Kılıçoğlu
C.ÜMÜŞANE
Sabri özcaa San .
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Sabahattin Savacı
H^TAY - : '
Sabahattin A$ah
Abdullah CÜU,
,
İrfan Aksu
^Tahsin Argun
Ali İhsan Balı»
İÇEL
J
Mazhar Arıkan
Kad r Çetin
Celâl Kılıç
C. Sadık KuÜay
ISTANBtUL
Ali Fuat Başgil r
Sadettin Bilgiç
Nurettin Bulak
Tekin Erer
Muhiddkı Oüven
Orhan Seyfi Orhön
Selim Sarper .,„..
1. Hakkı Tekine!
Osman Nuri Ulusay
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Şükrü Akkaa
Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
Osman Zeki Efeoğlu
Arif Ertunga
~;
Hüsamettin Gümüşpala
Settar İksel
Nihad Kürşad
Şinasi Osraa
Enver Turşut

M, Meclisi
KARS
Lâtif Akfizüm
Abbas Alî Çetin
Cengiz Ekinci
Muzaffer Şamiloğlu
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabrı Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KIRKLARELİ
Mehmet Atagürt
Arif Hikmet Oüner
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
KOCAELİ
Sedat Akay
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Mekki Keskin
Faruk Sükan
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mesut Erez

B : 55

Mehmet Ersny
I. Ilakkı Yıldırım
MALATYA
Hüseyin Doğan
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Muammer Dirik
Mithat Dülge
önoi Sakar
Nahit Ycnişeh'rlioğlu
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
Enver Kaplan
MARDİN
Esat Kemal Aybar
MUĞLA
İzzet Oktay
İlhan Teki naip
MUŞ
Kemal Aytaç
Kâmil özsarıyıldız
NEVŞEHİR
İbrahim B O Î
NlĞDE
Yaşar A n baş
Haydar Özalp

24 . 2 . 1966
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ORDU
Raif Aybar
Feridun Cemal Erkin
Ferda Cüley
Hamdi Mağden
RİZB
Erol Yılmaz Akçal
İsmail Sarıgöz
Cevat Yalçın
SAKARYA
Muslihiddin Gürcr
Şcrafeddin Paker
SAMSUN
Melâhat Gedik
Osman Şahinoğlu
Namık Kemal Tülezoğlu
Süreyya Uluçay
Şevki Yücel
SİİRT
Abdülhalim Araş
Hüseyin Hüsnü Oran
SİNOP
Cemil Karahan
SlVAS
Seyf Kurtbck
Gül!ekin Sakarya
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Halil Başol

Ilyas Dem'r
TOKAT
Osman Ilacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
Osman Saraç
TRABZON
A. ihsan Birıncioğlu
Ekrem Dikmen
Osman Turan
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Halil Balkıs
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Kinyas Kartal
YOZGAT
Celâl Sungur
ZONGULDAK
Talât Asal
S. Ekmel Çetiner
Cahit Karakaş
Kemal Doğan Sungun

[Reddedenler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Kasım' Gülek
Ali Karcı
Kemal i&anibrahimoğİu
Bekir Tünay
ADIYAMAN
Nazım Bayıl ioğlu
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Akalın
AMASYA
Kâzım UTusoy
ANKARA
Rıza Kuas
^•".ANTALYA , '•
Hüseyin Avni Akm
(Yüzbaşı)
ARTVİN
Turgut Altunkaya

ÇANAKKALE
AYDIN
Şefik İnan
Mustafa Şükrü Koç
ÇANKIRI
BALIKESİR
Süreyya Koç
Dursun Akçaoğlıı
Mesut Özansü
ÇORUM
Hasan Lâtif Sarıyüce
BİLECİK
ismail Se'çuk Çakıroğlu Nejdct Yücer
BlNGÖIı
DENİZLİ
M. Emin Gündoğdu
Muzaffer Karan
Cemal Yavuz
DİYARBAKIR
BOLU
Tarık Ziya Ekinci
Kemal Demir
Feyzi Kalfagil
Hasan özcan
EDlRNIÎ
BURDUK
Türkân Seçkin
Fethi Çelikbaij
ELÂZIĞ
BURSA
Kemal Satır
Sadrettin Çanga
ERZİNCAN
ibrahim öktem
Bahri Ya#ir
Âdil Sağıroğlu
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ERZURUM
Necatı Güven
Adnan Şenyurt
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Kudret Bosuter
Ali Cüceoğlu
M. Kemal Çilesiz
GÜMÜŞANE
Necati Aka gün
Ali İhsan Çelikkan
HAKKÂRİ
AH Karahan
HATAY
Yahya Kan bol at
Hüsnü Özkan

I I Meclisi
İSTANBUL
Sadun Aren
Mehmet Ali Aybar
Orhan Birgiıt
Orhan Erkanh
A. Coşkun Kırca
İlhamı Sanear
Fuad Sirmen
İZMİR
Şevket Adalan
Şeref Bak§ık
Cemal Hakkı Selek
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoglu
KARS
Adil Kurtel
Osman Yelıtelrin
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
Cengiz Nıyman
KIRŞEHÎP.
Memduh Erdemir
Süleyman Onan
KOCAELİ
Nihat Erim

R r

fo
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Nernv:n Neftçi
KONYA
NEVŞEHİR
İhsan Kabadayı
S. Hakkı E.atoğiu
İsmet Kapısız
NİĞDE
Yunus Koçak
Ruhi Soyer
Fakih ö z f a k h
ORDU
KÜTAHYA
Ar!f nikmet Onat
Himmet Erdoğmuş
RİZE
MALATYA
Mazhar Basa
Mehmet Del ikaya
Şabnn Erik
SAKARYA
Lûtfi Evliyaoğlu
Ekrem Alican
İsmet tnö: ü
Hayrettin Uysal
MANİSA
SAMSUN
Sami Binicioğlu
Yaşar Akal
Şevket R şlt Ilatipoğlu
Kâmran Evliyaoğlu
Mustafa Ok
Salâhattin Kılıç
M ARAŞ
Bahattin Uzunoğlu
Kemali Bayazıt
SİNOP
Vefik Pirinççioğlu
Tl'lmi İşgüzar
Hüseyin Yaycıoğlu
Niyazi özgüç
MARDİN
SİVAS
Seyfı Güneştan
Nasuh Nazif Arslan
Nazmi Öğıi3
fîıyasettin Duman
MUĞLA
Orhan Kabibay
Seyf Sadi Pcncap
Kâzım Kangal
Turan Şahin
M. Kemal Palaoğlu
MUŞ

TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan öztrsk
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
İrfan Solmazer
TRABZON
Ahmet Cebi
Hamdi Orhon
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzun er
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Atalay Akan
Behice Hatko (Boran)
Mahmut Çetin
VAN
Mehmet Emin E r d n ç
M. Salih Yı'dız
YOZGAT
Yusuf Ziva Bahadmlı
ZONGULDAK
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Kâmil Kırıkoğlu

[Çekinser]
KASTAMONU
1. Hakkı Yı'anlıoğlu
[Oya hatıhmy anlar]
ADANA
İbrahim Tekin (B.)
Ahmet Topaloğlu (B.)
AFYON K A R A M S A R
Şevki Güler
Murat öner
Muzaffer özdağ
AĞRI
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
AMASYA
Ahmet Demiray
ANKARA
İsmail Jlüştü Aksal
niiseyin Balan
Osman Bölükbaşı

Ahmet Dallı
t. Sıtkı Ilatipoğlu
Emin Paksüt
il yas Seçkin
Hasan Tez
Alparslan Türkeş
Ahmet Üstün
ANTALYA
Rafet Eker
ARTVİN
Sabit Osman Avcı (B.)
AYDIN
S'nan Bosna
Reşat özarda
M. Kemal Yılmaz

BALIKESİR
Cihad Bilgehan (B.)
Enver Güreli
Fennî İslimyeli
Mevlüt Yılmaz
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Hami Tezkan
BURDUR
i. Hakkı Boyacıoğlu
Faik Krh'.sh
BURSA
Barlas Küntay
Mehmet Turgut (B.)
ÇANAKKALH
Cihad Baban
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Refet Sezgin (B.)
ÇANKIRI
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Hilmi İncesulu
DENİZLt
Hüdai Oral
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
Metin Cizreli
Hasan Değer
Recai Iskenderoğlu
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu

M. Meclisi
Ömer Eken
Kevni Nedhmoğlıt
ERZİNCAN
Nafiz Giray
ERZURUM
Turhan Bilgin,
Gıyasettin Karaca
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet An gı
Şevket Astyuzoğlu
Hayri Başa/
Seyfi öztürk (B.)
Ertuğrul' Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Kâmil Ocak (B.)
GİRESUN
Ali- Köymen
HATAY
Talât Köseoğlu
Reşat Mursaloğlu
İSPARTA
Süleyman Demirel
(Başbakan)
İÇEL
Kemal Ataman
Burhan Bozdağan
İsmail Çataloğlıı
İSTANBUL
Çetin Altan
Hüseyin Ataman
Suphi Baykam
Ali Esat Birol

24.2.1&66
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Bahri Dağdaş (B.)
Kadri Eroğan
Hasan Dinçer (B.)
SAMSUN
M. Ziyaeddin tzerdem
Ali Fuat Alışan (B.)
Mehmet Necati KaJaycj Ilyas Kılıç
Nazif Kurucu
SÜRT
Seyit Faruk önder
Misbah Ongan
Vefa Tanır
Âdil Yaşa
Sait Sına Yücesoy
SİNOP
KÜTAHYA
Mustafa Kaptan
Kemal Kaçar (I.)
StVAS
Nihat Doğan
MALATYA
Tevfik Koralf an
namit Fendoğlu
Cevad Odyakmaz
MANİSA
Muammer Erten
KARS
TOKAT
MARAŞ
Sevinç Düşünsel
M. Şükrü Çavdaroğlu
H. Ahmet Özsoy
Turgut Göle
TRABZON
MARDİN
Celâl Nuri Koç
Selâhattin Güven
ibrahim Aysoy
KASTAMONU
Ömer Usta
Rifat Baykal
Adil Aydın
Fuat Uluç
UŞAK
Âdil Toközlü (1.)
MUĞLA
Ali Rıza Akbıyıkoğltt
KAYSERİ
Adnan Akarca
Orhan Dengiz
Turhan Feyzioğlu
NEVŞEHİR
VAN
Mehmet Yüceler
Ali Baran Numanoğlu
Muslih Görentaş (I. ü.)
KIRKLARELİ
NIĞDİÎ
YOZGAT
Orhan Türkkan
Mehmet Altınsoy
tsmail Hakkı Akdoğan
Hasan Tahsin Uzun
Oğuzdemir Tüzün
Nuri Kodamanoğ ti
KOCAELİ
ORDU
Turgut Nizamoğlu
ismail Arar (Bşk. V.) Ata Bodur
Neşet Tanrıdağ
Süreyya Sofuoğlu
Sadi Pehlivanoğlu
KONYA
Kemal Şensoy
ZONGULDAK
Fevzi Fırat
Lütfi Akdoğan
SAKARYA
Sadık Tekin Müftüoğlu
Selçuk Ay tan
Nuri Bayar
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Nuri Eroğan
Mustafa Ertuğrul
Orhan Eyüboğlu
Abdurrahmaaı Şeref Lâç
Osman özer
Kaya özdemir
Ahmet Tahtakılıç
Reşit Ulkçr
IZMtR
Ali Naili Erdem (B.)
İhsan Gürsan (B.)

[Açık üyelik]
Hatay

1
Yekûn
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Millet Meclisi
GÜNDEMI
55.

BİRLEŞİM

24 . 2 . 1966

Perşembe

Saat : 11,00
A - BAŞKANLIK DİVÂNININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanı İs
met Sezgin'in, gündemde bulunan İstanbul Üni
versitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun
tasarısının öncelikle görüşülmesine dair öner
gesi (1/88, 4/38) (S. Sayısı : 64)
2. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanı İs
met Sezgin'in, gündemde bulunan Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifinin öncelikle gö
rüşülmesine dair önergesi (2/216, 4/39) (S. Sa
yısı : 72)
o. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanı İs
met Sezgin'in, gündemde bulunan Ege Üniver
|
sitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
j
ki kanun tasarısının öncelikle görüşülmesine
i
dair önergesi (1/92, 4/40) (S. Sayısı : 65)
|
4. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanı İs j
met Sezgin'in, gündemde bulunan 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının öncelikle
görüşülmesine dair önergesi (1/125, 4/41) (S.
Sayısı : 66)
5. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanı İs
met Sezgin'in, gündemde bulunan 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısının öncelikle görüşülmesine
dair önergesi (1/138, 4/42) (S. Sayısı : 67)
6. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanı İs
met Sezgin'in, gündemde bulunan Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının öncelikle
görşülmesine dair önergesi. (1/139, 4/43) (S.
Sayısı: 68)

7. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanı is
met Sezgin'in, gündemde bulunan Tekel Genel
Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun
tasarısının öncelikle görüşülmesine dair öner
gesi (1/136, 4/44) (S. Sayısı : 69)
8. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanı İs
met Sezgin'in, gündemde bulunan Ege Üniver
sitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişildik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının öncelikle görüşülmesine dair önergesi
(1/135,4/45) (S. Sayısı : 70)
9. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanı İs
met Sezgin'in, gündemde bulunan 1965 yılı Büt-çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının öncelikle
görüşülmesine dair önergesi (1/134, 4/46) (S.
Sayısı :71)
10. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, Gire
sun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu ve 21 arkadaşmın, Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü
kısmına kadro eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin havale edilmiş olduğu Maliye, İçişleri ve
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine
dair önergesi (2/244, 4/72)
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER
X I . - — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı
Bütçe kanunu tasarısı (Millet Meclisi 1/19,
Cumhuriyet Senatosu 1/636) (Millet Meclisi S.
Sayısı : 45, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
730)
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER

(Devamı arkada)

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X 1. — 1966 yılı/Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/6,39) (Mil

let Meclisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 716) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK

İŞLE»

Dönem

:2

Toplantı : ı

A #

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı : 0 4

İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/88; Cumhuriyet
Senatosu 1/640)
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 759)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 6021

22 . 2 . 1966

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına
ilgi : 11 . 2 . 1966 gün ve 1/88 - 26 sayılı yazınıza karşılıktır :
İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısının, Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya
ilişikte sunulmuştur.
Arz ederim.
Kadri Kaplan
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Yerine
Başkanvekili
Not :
Açık oy neticesi : 98
Kabul
: 97
Ret
: 1

Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No : 1/88 C. S. 1/640
Karar No. : 25

22 . 2 . 1966

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen kabul
olunan (İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

Dönem

:2

Toplantı : ı

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

65

Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/92; Cumhuriyet
Senatosu 1/641)
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 761)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 6022

22 . 2 . 1966

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına
İlgi : 11 . 2 . 1966 gün ve 1/92 - 25 sayılı yazınıza K. :
Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasarısının, Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel
Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ili
şikte sunulmuştur.
Arz ederim.
Kadri Kaplan
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Yerine
Başkanvekili
Not :
Açık oy durumu : 120
Kabul
: 120

Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
.Esas No. : 1/92 C. S. 1/641
Karar No. : 28

22 . 2 . 1966

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen kabul
olunan (Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Aydın Milletvekili
îsmet Sezgin

Dönem

:2

Toplantı : i

MİLLET

MECLÎSİ

S. Sayısı :

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri
(Millet Meclisi 1/125; Cumhuriyet Senatosu 1/643)
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 762)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 6024

22 . 2 . 1966

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına
İlgi • 11 . 2 . 1966 gün ve 1/125 - 28 sayılı yazınıza karşılıktır :
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının,
Karına Bütçe Komisyonunca kabul olunan metnıi, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuraılunun 22.2.1966
tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur.
Arz ederim.
Kadri Kaplan
Cumhuriyet Senatosu Başkam Yerine
Başkanvekili
Not :
Açık oy neticesi : 109
Kabul
: 108
Ret
1

Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/125 C. S. 1/643
Karar No. : 40

22 . 2 . 1966

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen kabul
olunan (1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

Dönem

:2

Toplantı ı

MİLLET

MECLlSl

S. Sayısı :

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , ( A / 2 ) ve ( A / 3 )
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi
Cumhuriyet Senatosu 1/647)

işaretli
Bütçe
Bütçe
1/138;

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 765)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 6079

22 . 2 . 1966

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına
ilgi : 21 . 2 . 1966 gün ve 1/138 - 33 sayılı yazınıza karşılıktır :
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının, Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet
Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edi
lerek ilişikte sunulmuştur.
Arz ederim.
Kadri Kaplan
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Yerine
Başkanvekili
Not :
Açık oy neticesi : 114
Kabul
: 114

Karma Bütçe Komisyonu raporu
T.B.M.M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/138 C. S. 1/647
Karar No. : 44

22 . 2 . 1966

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen kabul
olunan (1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

Dönem

: 2

Toplantı : i

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Bütçe K a r m a Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe K a r m a Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi
1/139; Cumhuriyet Senatosu 1/648)
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 766)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 6080

22 . 2 . 1966

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına
ilgi : 21 . 2 . 196G tarih ve 1/139 - 34 sayılı yazınıza K. :
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşimde aynen ve açık oyla kabul
-edilerek dosya ilişikte sunulmuştur.
Arz ederim.
Kadri Kaplan
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Yerine
Başkanvekili
Not :
Açık oy neticesi : 114
Kabul
: 114

Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/139 C. S. 1/648
Karar No. : 45

22 . 2 . 1966

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen kabul
olunan (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kuru
lun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Aydın Milletvekili
tsmet Sezgin

Dönem

:2

Toplantı : i

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

69

Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/136; Cumhuriyet
Senatosu 1/646)
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 767)

Cumhuriyet
Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 6078

22 . 2 . 1966

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına
ligi : 21 . 2 . 1966 gün ve 1/136 - 32 sayılı yazınıza K. :
Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının, Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek
«dosya ilişikte sunulmuştur.
Arz ederim.
Kadri Kaplan
Cumhuriyet Senatosu Başkam Yerine
Başkanvekili
Not :
Açık oy neticesi : 116
Kabul
: 116

Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/136 C. S. 1/646
KararNo. : 43

22 . 2 . 1966

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen kabul
olunan (Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Aydın Milletvekili
îsmet Sezgin

Dönem

:2

Toplantı : i

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/135; Cumhuriyet
Senatosu 1/645)
(Not : Gumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 768)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 6077

22 . 2 . 1966

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına
21 . 2 . 1966 gün ve 1/135 - 31 sayılı yazınıza K. :
Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel
Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişik
le sunulmuştur.
Arz ederim.
Kadri Kaplan
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Yerine
Başkanvekili
Not :
Açık oy neticesi : 114
Kabul
: 114

Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/135 C. S. 1/645
Karar No. : 42

22 . 2 . 1966

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen kabul
olunan (Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

Dönem

:2

Toplantı : i

MlLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

7

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri
(Millet Meclisi 1/134; Cumhuriyet Senatosu 1/644)
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 769)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 6076

22 . 2 . 1966

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına
İlgi : 11 . 2 . 1966 tarihli ve 1/125 - 28 sayılı yazınıza K. :
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın, Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni Cumhuriyet Senatosu Genel
Kurulunun
22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte sunul
muştur.
Arz ederim.
Kadri Kaplan
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Yerine
Başkanvekili
Not :
Açık oy neticesi : 118
Kabul
: 117
Ret
Î
1

Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/134 C. S. 1/644
Karar No. : 41

22 . 2 . 1966

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen kabul
olunan (1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Aydın Milletvekili
tsmet Sezgin

Dönem

:2

Toplantı : ı

#0

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı : f Z

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 2 / 2 1 6 ;
Cumhuriyet Senatosu 2 / 1 9 2 )
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 760)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 6025

22 . 2 . 1966

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına
ilgi : 11 . 2 . 1966 gün ve 2/216 - 27 sayılı yazınıza karşılıktır. :
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l.) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
teklifinin, Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte
sunulmuştur.
Arz ederim.
Kadri Kaplan
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Yerine
Başkanvekili
Not :
Açık oy neticesi : 118
Kabul
: 117
Ret
: 1

Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No. : 2/216 C. S. 2/192
Karar No. : 32

22 . 2 . 1966

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1966 tarihli 49 ncu Birleşiminde aynen kabul
olunan (Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun
tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkam
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

