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diyorum; çünkü bugün bizim Amerika'nın vo
Rusya'nın seviyesinde bir atom sanayiin^ girişmemiz kabil değil, gülerler dersek; çünkü cia'ıa
en küçük sanayii kuramamışız) bütün gayretlerin bu yolda ihtiyag duyulan yatırımlara yönsltilmesi mecburiyeti vardır. Burada bahsedilen
yatırımlar mutlaka devlet eliyle yapılacak olan
yatırımlardır. Bunlar yapılmadığı ve devamlı
olarak dış piyasalardan siparişe gidildiği zaman,
o devlet kendi sanayiinin gelişmesini bilerek ve
ya bilmeyerek kısıtlamış olur. En zengin v^ gikjlü ülkelerin, silâh sanayiini geliştiren ülkeler olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.
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Muhterem arkadaşlarım, ben huzurunuzu ;
fazla işgal etmeyeceğim. Bir örnek vermek isti- |
yorum. 1964 yılında, Kıbrıs'ın en karışık ve ka- j
ranlık günlerinde Türk uçakları Kıbrıs'a hars- j
ket emri aldığı zaman, - bu tutanaklarda da I
vardır, bizden daha evvelki tutanaklara geçiril- \
mistir, onu bahsediyorum - bize yabancı petrol I
şirketleri, bazı bahanelerle uçak benzini verme- j
diler ama, İpraş İzmit Petrol rafinerilerine Türk j
mühendislerinin nezaretinde (ki, yabancılar bi- j
ze bu benzini yapamıyorsunuz diyorlarmış, tu- i
tanaklarda böyle) verilen emir üzerine, en kısa I
samanda uçak benzinleri yapıldı ve Kıbrıs'a gi- î
dilip gelindi. Görüyorsunuz en ufak bir şeyde i
dışarıya bağımlılık bir milletin hayatiyeti, isilk- |
bali ve varlığı için çok tehlikelidir. Bunun İçin }
muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma Bakan- j
lığı bu silâhları almalı. Bu, yerindedir, bugün i
ihtiyaç vardır. Aynen mensiler gibi silâh sana- \
yii de birkaç yılda bir değişmektedir ve sürat- \
le değişmekte ve gelişmektedir. Bugün alman j
bu silâhlar üç - beş sene sonra, C. H. P. Grubu j
"Visoü^ü ve bu İşlerin mütehassısı arkadaşımız [
% söyledi, kendi kabiliyetini kaybedecek yerini j'
yeni silâhlara terk edecektir. Ama bugün için i
b-.nlar şarttır, lüzumludur, alınsın. Ama mutla- \
ka devlet, Sayın Başbakan burada yoklar ama l
her halde duyacaklardır, devlet ağır silâh sana- I
yiine artık adımını kesin olarak atmalıdır.
Saygılarımla arkadaşlarım.
S
BAŞKAN — Tümü üzerinde bankaca görüş- \
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok.
\
Muhterem arkadaşlar, programımıza göre
kısa kanunlara ayrılan süre bitmek üser3, Bıı
kanunun çok kısa olması hasebiyle ve bu kamına mahsus olmak üzere kanun bitinceye kadar
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bu sürenin devamı hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA EAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Çok teşek
kür ederim Sayın Başkan.
Saym Başkan, Millet Meclisinin çok değerli
üyeleri;
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına, gele
cek yıllara geçici 16 milyarlık yüklenmelere yet
ki veren kanun münasebetiyle, değerli hatip ar
kadaşlarımızın, kanunun tümü üzerindeki mü
talâalarına, gecikmiş olan vakti de dikkate ala
rak, özetle cevap arz etmeye çalışacağım.
Evvelâ şu noktayı arz edeyim ki, bütün de
ğiril hatipler sevk edilen kanunun tümü üzerin
dik! görüşmeler sırasında kanunu tasvip buyur
muşlardır. Kendilerine bu görüşlerinden dolayı
teşekkür ederim.
Ayrıca, ordumuzun, Silâhlı Kuvvetlerimizin
kendisine düşen vazifeyi kemaliyle yerina getir
mesi hususundaki olumlu temennilerinden dola
yı da gene teşekkürlerimi arz ederim.
Kısaca şunu söylemek istiyorum : Huzuru
nuzda müzakere edilmekte olan kanun, Silâhlı
Kuvvetlerimizin teslîh edilmesi, yeniden teşki
lâtlanması konusunda bir yetki kanunudur. Bu
kanun münasebetiyle çok geniş müzakereler
yapıldı. Kanunun asıl şimdi dayandığı sebepleri
arz edeceğim, Kanun, büyük münakaşaları mu
cip bir kanun gibi görülmemektedir bizim için.
Efendim, evvelâ mesele şu : Hatiplerden al
dığım intibaa göre, durup dururken, yani böyle
16 milyarlık bir silâhlanma mevzuu veyahut da
braıun dolarla ifadesi, 100 milyon dolar £_bi
birden bire bir silâhlanma mevzuumm ortaya
çıkmasının sebebi nedir? Şeklinde sualler sorul
muştur umumî olarak. Şunu söylemek İstiyo
rum ki, bu konu Anayasanın 110 ncu maddesiy
le Yüce Meclise karşı sorumlu bulunan yani,
savunma hizmetlerinden sorumlu bulunan Hü
kümetin bu sorumluluğunu yerine gîtirmsk için
çerçevelediği savunma politikasının bir parçası
dır.
Ayrıca, Yüce Meclislerde her bütçe görü
şülmesi sırasında savunma bütçelerimizin Ibir
idame bütçesi olduğu ifade ve asıl gelişme toiit-

