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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Danışma Meclisi Üyesi Halil GELENDÖST 

ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi; 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Türe TUNÇBAY ve 
27 Arkadaşının, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, 
Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 1, 
2, 6, 7, 8, 14, 27, 30 ve Küçüklere Mahsus Tevkifevle-
ri Başlıklı 37 nci Maddesi ile Geçici İkinci Madde
sinin Değiştirilmesi: 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 19 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa 8.7.1971 Tarih ve 1425 Sayılı Ka
nunla Eklenen 1.6.1976 Tarih ve 2013 ve 28.4.1982 
Tarih ve 2665 Sayılı Kanunlarla Değişik Ek 6 ncı 
Maddenin Değiştirilmesi; 

4. — Danişma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 19 Arkadaşının, Kara Avcılığı; 

Hakkında Kanun Teklifinin maddeleri ve tümü 
kabul edildi. 

5. — Danışma Meclisi Üyesi ibrahim BARAN-
GIL ve 16 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi; 

6.— Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek- j 
li Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesine Dair, Kanun Tekliflerinin reddi hakkında Büt
çe - Plan Komisyonu raporları ve 

7. — Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE 
ve 11 Arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 574 üncü 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Polis 
ve Vazife Selahiyet Kanununun 8 inci Maddesine 
Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin reddi 
hakkında Adalet Komisyonu raporu; 

Kabul edilerek; Kanun Teklifleri reddedildi. 
8. — Danışma Meclisi Üyesi Cahit TUTUM ve 

40 Arkadaşının, 11.9.1981 Gün ve 2521 Sayılı Avda 
ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları 
ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bu
lundurulmasına Dair Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 73 ün
cü Maddesi Gereğince Gündemden çıkartılması ka
bul edildi. 

9. — Danışma Meclisi Üyeleri Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ, Mustafa ALPDÜNDAR, Vahap GÜVENÇ 
ve 63 Arkadaşının, İşsizlik Sigortası; 

10i. — Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 30 Arkadaşının, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Ka
nununun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi; 

11. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa YÜCEL 
ve 21 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi; 

12. — Danışma Meclisi Üyesi Akif ERGİNAY 
ve 10 Arkadaşının, 506 Sayılı Sigortalar KanunuüW 
77 nci Maddesinin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi; 

Hakkında Kanun Tekliflerinin görüşülmesi, Hükü
met ve ilgili Komisyon yetkililerinin Genel Kurulda 
hazır bulunması nedeniyle ertelendi. 

13. — İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İkti
sadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Aynı Ka
rarnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine İlişkin 21.7.1983 Tarihli ve 73 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının maddele
ri üzerinde görüşmeler tamamlanarak; Tasarının mad
deleri ve tümü kabul edildi. 

14. — Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hak
kında Kanun Tasarısının, Bütçe - Plan Komisyonunun 
görüşü alınmak üzere Gündemden çıkartılarak, Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna gönderil
mesine dair Bekir Sami DAÇE ve arkadaşlarının öner
gesi kabul edildi. 

15. — Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İs
tihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı Kanunu Tasarısının tü
mü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak; maddeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

5 Ekim 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. 23.1.1981 Tarihli ve 2377 Sayılı öğretmenlere 
Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında 
Kanun 12.2.1982 Tarihli vt 2595 Sayılı Kanunun Ge
çici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 in/;i Maddesinin 
(B) Bendinin Değişik İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı. (1/835) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 4.10.1983) (Millî Eğitim (Eslıs); Bütçe - Plan 
komisyonlarına : 5.10.1983) 

2. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulma
sına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. (1/836) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.1983) '(İktisadî İşler 
(Esas); Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri; Millî Eği

tim; Malî İşler; Tanm ve Orman, Köy İşleri ve Koo
peratifler komisyonlarına : 5.10.1983) 

3. Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname. (1/837) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.1983) 
(Millî Gavunma, İçişleri ve Dışişleri (Esas); Bütçe -
Plan komisyonlarına : 5.10.1983) 

Rapor 
4. Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 

Konseyi Üyesi Oramiral Nejat TÜMER'in, 22.4.1983 
Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri; Anayasa ko
misyonları raporları. (2/128) (S. Sayısı : 590) (Da
ğıtma tarihi: 5.10.1983) 

II. — GELEN KÂĞITLAR'A EK 

Rapor 
1. Kamulaştırma Kanunu Tasarısı ve Anayasa; 

Malî İşler; Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. (1/756) 
(S. Sayısı : 591) ((Dağıtma tarihi : 5.10.1983) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Erdoğan BAYK 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 170 inci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANUK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Hastalıkları nedeniyle 4 sayın üyenin izinli 
sayılmasına ve bu Yasama Yılında çıkarılması öngörü
len Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Genel Kurulun ça-> 
lışma saatlerine dair Başkanlık Divanının 93 No. lu 
karar. 

BAŞKAN — Gündemin, Başkanlığın Genel Ku
rula sunuşları bölümünde bir sunuş var; okutuyorum 
efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlık Divanı Karan 
Karar No. : 93 
Karar Tarihi: 5 Ekim 1983 
Toplantı No. : 94 
I. Hastalıkları nedeniyle Danışma Meclisi Üye

lerinden : 
a) Süleyman Sırrı KIRCALI'nın 30 gün, 
b) Muzaffer SAĞIŞMAN'ın 15 gün, 
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c) Abbas GÖKÇE'nin 20 gün, 
d) Dündar SOYER'in 15 gün izinli sayılmaları 

hususunun İçtüzüğün 95 inci maddesi gereğince Ge
nel Kurulun onayına sunulmasına. 

II. A) Çıkarılması öngörülen Kanunlardan; 
1. TBMM İdarî Teşkilatı Kadro ve Kuruluş Ka

nunu, 
2. Millî Güvenlik Kurulu ve MGK Genel Sekre

terliği Kanunu, 
3. Kamulaştırma Kanunu, 
4. İmar Kanunu, 
5. Farmasötik Kanunu, 
B) Kesinhesap Kanunlarını, 
C) T.C. Hükümeti ile İtalyan Cumhuriyeti Hü

kümeti arasında Deniz ve Hava Taşımacılığından 
Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendirilmesini önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Kanun ile T.C. 
Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriye-
si arasında İmzalanan Bazı Anlaşmalarda Değişiklik 
Yapılmasına llişjkin Andlaşmaların Uygun Bulun
duğuna Dair Kanunu, 

D) özel gündemde yer alan üye tekliflerini gö
rüşmek üzere, Genel Kurulun 6 Ekim 1983 Perşembe 
gününden başlamak üzere Saat 10.00 - 13.00 arasın
da Sabah Oturumu yapması ve yukarıda sayılan ka
nun tasarı ve teklifleri üzerindeki görüşmeler tamam
lanıncaya kadar her gün toplanması hususlarının Ge
nel Kurulun onayına sunulmasına, 

Karar verilmiştir. 
Vefik Kitapçıgil 

Sadi Irmak Baş'kanvekili 
Başkan (Bulunamadı) 

Turhan Güven Ali Nejat Alpat 
Başkanvekili Divan Üyesi 

Erdoğan Bayıfc A. Güngör Çakmakçı 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

M. Talât Saraçoğlu Nazmi Önder 
Divan Üyesi İdareci Üye 
(Bulunamadı) (Bulunamadı) 

Fahri öztürk 
İdareci Üye 

S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, bir konuyu 
anlayamadım... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz arz ede
ceğim. 

Evvela, Sayın Kırcalı'nın 30 gün izinli sayılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; Sayın Kırca-
lı'ya acil şifalar dileriz. 

Sayın Sağışman'ın 15 gün izinli sayılması husu
sunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; Sayın Sağış-
man'a acil şifalar diliyorum efendim. 

Sayın Gökçe'nin 20 gün izinli sayılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir, Sayın Gökçe'ye 
acil şifalar diliyorum. 

Sayın Soyer'in 15 gün izinli sayılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir; Sayın Soyer'e de 
acil şifalar diliyorum. 

Başkanlık sunuşunun birinci bölümü budur. 
ı 

İkincisi, daha önce de Yüce Genel Kurulun aldığı 
bir karar gereğince ki, şu anda sayacaklarını Gün
demde ve Gelen Kâğıtlardadır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İdarî Teşkilatı Kadro ve Kuruluş Kanu
nu, (Bugün belki görüşme imkânımız olacaktır.) 
Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği Kanun Tasarısı Gelen Kâğıtlardan 
intikal ettirilmiştir ve ayrıca öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususu da yer almaktadır. Diğer kanun bit
tiği takdirde bugün veya yarın bu Kanun Tasarısını 
da görüşme imkânımız olacaktır. 

Kamulaştırma Kanunu huzurunuza getirilmiştir. 
Gelen Kâğıtlarda işaret edilmiştir. Bunu da görüşme 
imkânımız olacaktır. Ancak, burada sayılan İmar Ka
nunu henüz Komisyondadır. Sayın Başkanla da yap
tığımız görüşmelerde, daha geneli üzerinde görüşmele
rin devam ettiği hususunda bize ifade buyurdular. 
Buna göre, bu Kanunun yarın akşama kadar gelmesi 
halinde görüşme imkânı hâsıl olacaktır ve yine Far
masötik Kanunu ve Tıbbî Müstahzarlara İlişkin Ka
nun Tasarısı da şu anda basımdadır, bu da yarma 
yetiştirildiği takdirde görüşme imkânı olacaktır. 

Bu nedenle, çıkarılması öngörülen kanunlarımız 
bunlardır. Bu Yüce Genel Kurulunuzun daha evvel 
almış olduğu bir karar sonucunda huzurunuza getiril
miştir. 

Ayrıca, Kesinhesap Kanunları komisyonu tarafın
dan çoktandır huzurunuza getirilmiştir; fakat görüş
me imkânı olmadı. Yüce Genel Kurulunuz tensip et
tiği takdirde, müsaade ettiği takdirde bunları da ya
pacağımız özel gündemin arkasına koymak suretiyle 
(Biraz sonra arz edeceğim) ki, yıllardan beri bekleyen 
kesinhesaplardır bunlar, rahatlıkla çıkarma imkânına 
sahip olacağımızı zannediyorum. 

— 186 — 
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Ayrıca çok önemli iki anlaşma vardır. Bu anlaş
maları da yine huzurunuza getirmeyi Başkanlık Di
vanı uygun görmüştür. 

Bir de, dün Birleşimin sonuna doğru Sayın öğünç 
ve arkadaşları tarafından bir önerge verilmişti. Baş
kanlık Divanında bu hususu de inceledik ve kanun 
tekliflerinden dört tanesi dünkü Birleşimde görüşüle
medi, bundan sonra (Almış olduğunuz karar gereği) 
bir başka özel gündemde de yani bir başka salı günü
müz, de olmadığından bunun da yarın, 6 Ekim 1983 
Perşembe günü saat 1CI.0O-Î3.CP arasında görüşül
mesi hususu ile birlikte, bitmediği takdirde Cuma gü
nü sabahleyin de bir gündem tespit etmek suretiyle 
görüşülmesi hususunu oylarınıza sunacağız efendim. 

Ayrıca, eğer bu kanun tasarılarından da bu ge
lenlerin yarın akşama kadar bitmemesi halinde, Gün
demde bulunan ve Gelen Kâğıtlardan alınacak olan 
kanun tasarıları bitmediği takdirde, bunlar bitinceye 
kadar Yüce Genel Kurulunuzun Cuma günü de ve ge
rekirse bir başka gün de çalışması hususunu oylarını
za sunacağım. 

Bunları tek tek oylayacağım, ayrı ayrı oylayacağım. 
Eğer açıklanması gereken bir başka konu varsa sayın 
üyelere de söz vereceğim efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, izin ve
rir misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Güray, buyurun efendim. 

S, FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, görülü
yor ki henüz gündemimize girmeyen kanun tasarıları 
da var; ama bizim Komisyonumuzda da böyle önem
li bir Tasarı var, BAĞ - KUR Kanun Tasarısı. Biz 
de onu yarın buraya getireceğiz, o zaman bu da gün
deme alınsın; o da aynı ve bütün BAĞ - KUR emek
lilerinin beklediği bir tasan. Arz ederim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Güray, eğer bu şekilde günde
me bazı tasarı ve teklifleri de alma üzerinde bir gö
rüşme açarsak, Yüce Genel Kurulunuz karar verir
se, 6 Kasım'a kadar biz her' gün toplanırız. Eğer böy
le bir çalışma için Genel Kurulun bir değişikliği söz 
konusu ise. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, benim 
için bir sakınca yok efendim. 

BAŞKAN —Efendim Başkanlık Divanı için hiç 
sakınca yok. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, izin verir 
misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Efendim, bir şey öğren-
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mek işitiyorum. IBu tercih edilen kanunlardan başka 
önemli gördüğüm meselâ Toprak ve Tarım Reformu 
(Kanunu var. Acaba bu da burada görüşülecek mi?.. 

'BAŞKAN — Sayın Hazer komisyonlardan hazır
lanıp bitmiş, basılmış olanları alıyoruz. Biraz evvel 
de ifade etmeye çalıştım, basılmamış olanları (örne
ğin İmar Kanunu gibi) belki görüşme imkânımız 
komisyon başkanının beyanına göre mümkün olma
yacaktır; ama Pazartesi günü de Bütçeye başlayaca
ğız. 

Bu nedenle, çalışma süresinin çok dar ve kısıtlı 
olması göz önünde bulundurularak çıkarılması müm
kün olan bu kanunlar üzerinde çalışma yapalım mü
saade ederseniz. Çünkü, huzurunuza gelecek olan bu 
kanunların her biri 60 ila 70 maddeyi ihtiva etmek
tedir. Zannederim uzun bir süre alacaktır ve o ba
kımdan da bir başka kanunu daha buraya ithal etme
mize şu anda pek imkân görmüyorum efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, bir so
ru efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi efendim, elimiz

deki Gündemde bakıyoruz 97 kanun tasarısı ile ara
da bazı teklifler de var. Siz dediniz ki 70-80 madde
lik kanunlar var. 70-80 maddelik kanun olsa dahi 
ortalama iki saat her kanun için düşünsek, 200 saat 
yapar Sayın Başkanım Günde sekiz saat çalışsak bu 
rahatlıkla bir ay ister. 

O nedenle, siz buradaki kanunları basılıp günde
me girdiği halde önemsiz mi sayılıyor, onlara önem 
verilmiyor; yoksa bunların da çıkarılması isteniyor 
mu?.. İsteniyorsa bir aya ihtiyacımız vardır. Bunun 
hakkında acaba ne düşünüyorsunuz?.. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, burada ayrıca yeni
den bir açıklama yapma gereğini pek duymamıştım; 
ama hatırlanacağı üzere, Yüce Genel Kurulumuz iki 
ayrı toplantı yapmıştır. Bu iki ayrı toplantıda ve da
ha sonra da komisyon başkanları ile yapmış olduğu
muz toplantıda çıkarılmasında zaruret hissedilen 
kanunlar tek tek üzerinde inceleme yapılarak tadat 
edilmiş bulunmaktadır efendim ve bu nedenle Baş
kanlık Divanı da gerek Genel Kurulun bir başka sa
londa yapmış olduğu toplantıda almış olduğu karar
ları, gerek komisyon başkanları ile Başkanlık Divanı
nın yapmış olduğu toplantı sonunda almış olduğu ka
rar gereği, çıkarılması zarurî olan bu kanunları ancak 
gündeme öncelikle, ivediklikle alıp görüşme imkânı 
vardır. Aslında gelen her kanun tasarısı ve teklifi bir 
gerçeğin ifadesidir, bir gerçeği yansıtmaktadır. Elbet-
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te onların görüşülmesi arzu edilecektir; ama gündem
de bulunan bütün kanun tasarı ve tekliflerine (Biraz 
evvel sizin de buyurduğunuz gibi) bir zaman ayırsak 
zannederim bu 6 Kasım da değil de çok daha sonra
ki tarihlerde mümkün olacaktır. 

Bu nedenle, müsaade ederseniz bu kanunlardan 
evvelâ ikinci maddede bulunan hususları oylarınıza 
sunayım, yani TBMM İdarî Teşkilatı Kuruluş ve 
Kadro Kanunu, Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Gü-< 
venlik Genel Sekreterliği Kanunu, Kamulaştırma Ka
nunu; bunlar huzurunuza gelmiş olan kanunlardır. 
Bunların çıkarılmasına kadar Genel Kurulun çalışma
sı hususunu ve İmar Kanunu, Farmasotik Kanunu 
ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu da yarına kadar gel
diği takdirde onların da çıkarılması hususundaki ça
lışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Ayrıca, bu arada kesinhesap Kanunları ile iki an
laşmanın ve yine özel gündemde yer alan dört kanun 
teklifinin yarın ve bitmediği takdirde Cuma günü 
saat 10.00-13.00 arasında görüşülmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, bu iki 
kanun en sonraya mı kaldı, yani Farmasotik Kanunu 
ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu?.. 

IBAŞKAN — Yarın akşama kadar geldiği takdir
de görüşülecektir efendim, en sonda efendim. 

2. — Belediye Kanunu Tasarısının geri gönde
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/644)., 

BAŞKAN — Sayın üyeler «Sunuşlar» bölümünde 
Başbakanlık tezkeresi var; okutuyorum efendim. 

IDanışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 7.7,1983 tarihli ve 101-1485/05721 sayılı ya

zımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulan 

Belediye Kanunu Tasarısının geri gönderilmesini arz 
ederim. 

iBülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — iBilgilerinize arz ederim efendim. 

3. — Köy Kanunu Tasarısının geri gönderilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/645) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
24.5. 1983 tarihli, '101-1471/'31-96 sayılı yazımız 
İlgili kayıtlı yazımızla başkanlığınıza sunulan 

Köy Kanunu Tasarısının geri gönderilmesini arz ede
rim. 

(Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
7. — Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstih

barat Müsteşarlığı Teşkilatı Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/740) (S. Sayısı : 585) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin, Kanun, 
Tasarı ve Teklifler ile Komisyondan Gelen İşler Bö
lümüne geçiyoruz. 

Bu bölümün birinci sırasında yer alan, Kanun 
Tasarısı üzerindeki görüşmelere kaldığı yerden devam 
ediyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon?.. Yerinde. 
Dünkü Birleşimin sonuna kadar 23 üncü madde

ye kadar görüşme imkânımız olmuştu. 
ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Silah taşıma 
MADDE 214. — MİT mensupları, memuriyetle

rinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlan ve-

(1) 585 S. Sayılı Basma yazı, 4.10.1983 tarihli 
169 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

ya şahsî silahlarını meskûn bölgeler dahil her yerde 
taşıyabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru?.. Yok. 24 üncü maddeyi Komisyondan 
geldiği biçimde oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
Cezaî takibat izni 
MADDE 25. — MİT mensuplarının görevlerini 

yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya gö
revin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan 
ötürü haklarında cezaî takibat yapılması Başbakanın 
iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Ceza hükümleri. 
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MADDE 26. — Millî İstihbarat Müsteşarlığı 
Teşkilatının görev ve faaliyetlerine taalluk eden ev
rak veya malumatı istihsal eden kişi, fiil daha ağır 
bir cezayı gerektirmiyorsa iki seneden sekiz seneye 
kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

iBirinci fıkrada yazılı suçun icrası, resmî sıfat ve 
memuriyeti sona ermiş olsa dahi görevi gereği bu ev
rak veya malumatı elinde bulunduran veya maluma
ta malik olan kimsenin taksiri neticesi mümkün kılın
mış veya sadece kolaylaştırılmış olursa malumatı 
elinde bulunduran hakkında bir seneden beş seneye 
kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Bu evrak ve vesikaların münderecatı ile maluma
tı ifşa eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektir
miyorsa, beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis 
ile cezalandırılır. Eğer fiil suçlunun taksiri neticesi 
vufcubulmuş ise, altı aydan iki seneye kadar hapis 
cezası verilir. 

ifşa suçunun yayın vasıtaları ile işlenmesi halinde 
verilecek ceza 1/2 nispetinde artırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği 
var mı efendim?.. Yok. Soru?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. (Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 27. — İBu Kanunda yazılı yetkilerin 

kullanılmasını ihmal veya suiistimal suretiyle önle
yen kamu görevlileri hakkında Türk Ceza Kanunu
nun ilgili hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?., 
Yok. Soru?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum: 
Tanıklık 
MADDE 28. — Görevin gizliliği ve Devletin çı

karlarının zorunlu kaldığı hallerde MİT mensupları-

«Iştirakçi veyafTevdiatçılar' 

b) Polis, komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, 
Emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha 
yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, 
Millî istihbarat Teşkilatında çalışan her derece ve 
kademe personeline; 
(Halen, Millî İstihbarat Teşkilatında görevli bu
lunanlara teşkilata iktisap tarihinden itibaren ge
çerli olmak üzere) 

nın tanık olarak dinlenebilmesi, MİT Müsteşarının 
iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
İstisna 
MADDE 29. — Millî İstihbarat Teşkilatı merkez 

ve taşra kuruluşları ve personeli, merkezî idarenin 
taşra ve teşkilatını düzenleyen Kanunun kapsamı dı
şındadır. 

Millî İstihbarat Teşkilatında çalışan tabiplere ba
zı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
ne dair 21.8.1982 tarihli ve 2S14 sayılı Kanun hük-
kümleri uygulanmaz. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yardımlaşma sandığı 
MADDE 30. — Millî istihbarat Teşkilatı Perso

nelinin sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarını sağ
lamak maksadıyla tüzelkişiliğe sahip bir sandık ku
rulmuştur. Bu sandığın gelirleri her türlü vergiden 
muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

3!1 inci maddeyi okutuyorum. 
Fiilî hizmet zammı 
MADDE 31. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka

nununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Hizmetin Eklenecek Müddetler 
Geçtiği Yerler Ay 

Emniyet ve polis mes
leklerinde, Millî İstih
barat Teşkilatında 3» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru?.. Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 noi maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelikler 
MADDE 3'2. — Bu Kanun muhtelif maddelerinde 

çıkarılması öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde MÎT Müs
teşarlığınca hazırlanarak Başbakan tarafından onay
lanmak suretiyle yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler 
Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe gir
diği tarihte Millî istihbarat Teşkilatının kuruluşu yeni
den düzenlenir. Bu kuruluşa uygun şekilde yeniden 
kadrolar alınır. 

Bu kadroların alınması ve atamaların yapılması 
tarihine kadar geçecek süre zarfında eski kadrolar 
yürürlükte kalır ve bu kadrolara istinden ödemelere 
devam edilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Millî istihbarat 
Hizmetleri Sınıfı personelinin memuriyet statülerinin 
gerçekleşmesi için alınmış bulunan her türlü onay bir 
defaya mahsus olmak üzere bu durumdaki personel 
için geçerli sayılır. 

BAŞKAN — Geçici birinci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin 
bir diyeceği?.. Yok. Soru?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Halen faaliyette bulunan 
MÎT mensupları sosyal yardımlaşma derneğinin her 
türlü malları ile üyelerinin sahip olduğu haklar, Der
nek Genel Kurulunca alınacak fesih kararından sonra 
MÎT Yardımlaşma Sandığına devredilir. 

BAŞKAN — Efendim, bu, «Dernek Genel Kurulu» 
büyük yazılmış, onların baş harflerini ufaltıyoruz. 

Bu madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. Soru?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunda öngörülen 
yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar 644 sayılı 
Kanun uyarınca çıkarılmış olan talimatların bu Ka
nuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. 

i BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırma 
MADDE 33. — 644 sayılı Millî İstihbarat Teş-

I kilat Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok: Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Yürürlük 
I MADDE 34 — Bu Kanun hükümleri yayımı ta-
I rihinde yürürlüğe girer. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
I Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I Yürütme 
I MADDE 35. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üyemiz 

var mı efendim?.. Yok. 
'Burada «Resmî Gazetede yayınlanmaz» ve ar

kasından da Sayın Komisyon bir «gizli tutulur» ibare-
I sini getirmiş. 
I 12 nci maddede «ve gizli tutulur» ilavesini maddî 

hata olarak ilave ediyorsunuz, Komisyonunuzdan bu 
biçimde geliyor efendim. 

Sayın üyeler, «Atama işlemleri» başlığını taşıyan 
12 nci maddenin son fıkrasında, «Bu atamalar Resmî 
Gazetede yayımlanmaz ve gizli tutulur.» ilavesini Ko
misyon yapıyor. Bir maddî hatadır diyorlar. İçtüzüğü
müzün 80 inci maddesine göre Komisyondan bu şe
kilde geldi efendim ve bu maddeyi yeniden oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edil
miştir; millete ve Devlete hayırlı ve uğurlu olsun 

I efendim. 
Sayın Bakan, bir diyeceğiniz var mı efendim? 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Teşekkür ederiz efendim. 
[ BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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2. — Madalya ve Nisanlar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/708) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma 
tarihi : 18.8.1983) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İş
ler» bölümünün 2 nci sırasında yer alan «Madalya 
ve Nişanlar Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları» üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet lütfen yerini 
alsın efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet hazır. 
Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi tamam. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum efendim. Komisyon rapo
runun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ko
misyon raporunun okunması kabul edilmemiştir 

Sayın Komisyon, bu Tasarı ile ilgili herhangi bir 
açıklamanız olacak mı efendim?.. Yok. 

Sayın Hükümet?.. Buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂK, KD. ALB. SÜLEYMAN YILDIRAN — Sa
yın Başkanım; 

Yürürlükteki mevzuatta madalya ve nişanlarla il
gili hususlarda yeterince hüküm bulunmaması nede
niyle, tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de 
ihtiyaç duyulan bu konulara yönelik mevzuat düzen
lemesine gidilmesinde lüzum ve zaruret görülerek bu 
Tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarıda Devlet madalyalarıyla nişanlar önce ay
rı ayrı ele alınmış, daha sonra bunlara ilişkin olarak 
ortak hükümlere yer verilmiştir. Devlet madalyaları : 
Devlet Şeref Madalyası, Devlet övünç Madalyası ve 
Devlet Üstün Hizmet Madalyası olarak belirlenmiş; 
bu madalyaların kimlere, ne zaman ve ne şekilde 
verilebileceği ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Tasarıda nişan çeşitleri : Devlet Nisam, Cumhu
riyet Nişanı ve Liyakat Nisam olarak öngörülmüş, 
bunların verilebilme kıstaslarıyla verilmejerine ilişkin 
usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti veya başka devletlerce ve
rilen madalya ve nişanların tescili ve terkini, verilme 
yöntemi, intikali ve geri alınabilme şartlarıyla bun
ların kaybedilmesi halinde yapılacak işlemlere iliş-

(1) 546 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna ek
lidir.tJ 

kin esaslardan söz edilmiş, ayrıca madalya ve nişan
ların verilmesine dair giderlerin Başbakanlık Bütçe
sinden karşılanacağı vurgulanmıştır. 

Madalya ve nişan verilen kişilerin yasaya aykırı 
davranışları «Yasak tasarruflar» başlığıyla ele alına
rak bu hareketlere getirilen cezaî müeyyideler tek tek 
sayılmıştır. 

Madalya ve nişanlara ilişkin tüm esas ve usulleri 
belirleyecek detayların Kanunda belirtilmesinin uy
gun olmayacağı gerçeği karşısında, Kanunun uygu
lanmasını göstermek ve emrettiği hususları yapmak 
üzere, bir yönetmelik hazırlanması Uygun görülmüş 
ve bu yönetmeliğin, Kanunun yayımını izleyen 6 ay 
içinde yürürlüğe konulacağı belirtilmiştir; saygıyla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldıran. 
Sayın üyeler, Tasarınm tümü üzerinde söz iste

yen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Tasarıyla ilgili soru sormak ihtiyacını hisseden 

sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Tasarınm maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Madalya ve Nişanlar Kanunu 
, Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; madalya ve 
nişan verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Diğer kanunlardaki madalya ve nişan hükümleri 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı efendim?.. Yok. 

1 inci madde için soru sormak ihtiyacım hisse
den sayın üyemiz var mı efendim?..- Yok. 

1 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; madalya ve nişanla

rın çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tescil, taşın
ma ve geri alınma usullerini, mirasçılara intikal şek
lini, kaybı hallerinde yapılacak işlemleri, bunların gi
derlerini, cezaî müeyyideleri ve diğer hususları kap
sar, 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste- i 
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz?.. Yok. 

Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz de 
bulunmadığına göre, maddeyi Komisyondan geldiği 
biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Devlet madalyaları 
MADDE 3. — Devlet madalyaları aşağıda gös

terilmiştir. 
a) Devlet Şeref Madalyası : 
Devlet Şeref Madalyası, Bakanlar Kurulunun 

teklifi ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cum
huriyetinin bekası, Türk Milletinin bölünmezliği, bir
lik ve beraberliği için yurt içinde veya dışında üs
tün feragat,.fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren ki
şilere verilir. 

b) Devlet Övünç Madalyası : 
Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, 

Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tev
cihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumlu
luk ve görev anlayışı içinde feragat, fedakârlık, başarı 
ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti 
ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ede
rek şehit olan kişilerin bu Kanunun 6 nci madde
sinde belirtilen mirasçılarına verilir. 

c) Devlet Üstün Hizmet Madalyası : 
Devlet Üstün Hizmet Madalyası, ilgili bakanın 

teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşka
nının tevcihi ile yurt içinde veya dışında herhangi bir 
alanda feragat, fedakârlık ve gayreti ile yaptığı çalış
malarda emsallerine nazaran üstün derecede başarı 
göstererek devletin yücelmesine ve millî menfaatlere 
önemli ölçüde katkısı olan vatandaşlara verilir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen?.. Sayın Akkılıç, buyurun 
efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, bu birinci 
bentteki Şeref Madalyası, yurt içi ve yurt dışında 
Türkiye'nin lehine hareket eden kişilere verilir. Bu 
kişiler hem Türk, hem de yabancıyı kapsıyor, değil 
mi efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂK. KD. ALB SÜLEYMAN YILDIRAN — Evet. 

MAHMUT AKKILIÇ — Onu özellikle sordum, 
çünkü çıkmıyor o anlam. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Evet 
efendim, kapsar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Nişanlar 
MADDE 4. — Nişan çeşitleri aşağıda gösteril

miştir. 
a) Devlet Nişanı : 
Devlet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı ve Cum

hurbaşkanının tevcihi ve Türkiye Cumhuriyeti ile 
mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin ge
liştirilmesini ve milletlerin birbirine yakınlaşmalarını 
sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilir. 

b) Cumhuriyet Nişanı : 
Cumhuriyet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı ve 

Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti 
ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin 
geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını 
sağlayan ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına ve 
diplomatik misyon mensuplarına verilir. 

c) Liyakat Nişanı : 
Liyakat Nişanı, Dışişleri Bakanlığının görüşü alı

narak ilgili bakanın teklifi, Başbakanın onayı ve 
Cumhurbaşkanının tevcihi ile ilim ve sanatta Tür
kiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılmasını 
ve yücelmesini sağlayan yabancı kişilere verilir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di
yeceği?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkan, burada bir maruzatımız olacak : 

(a) bölümünde, «Devlet Nişanı, Bakanlar Kurulu 
kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ve...» denmiş
tir; bu doğrudur. 

Cumhuriyet Nişanı ile ilgili (b) bölümünde, «Cum
huriyet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhur
başkanının tevcihi ile...» denmiştir ki, buradaki «ile» 
nin «ve» olması lazım gelir. İki defa «ile» olmaması 
için onun düzeltilmesini arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 

— 192 — 



Danışma Meclisi B : 1' 

Bu düzeltmeyle birlikte maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Tescil ve terkin 
MADDE 5. — Hak kazananlara verilen veya geri 

alınan madalya ve nişanların Başbakanlık Personel 
Genel Müdürlüğünce kayıtları tutulur ve bu Genel 
Müdürlükçe tescil veya terkinleri yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di
yeceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde Komisyondan geldiği biçimiyle 
kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madalya ve nişanların verilmesi 

MADDE 6. — Madalya ve nişanlar, düzenlenen 
bir törenle, Cumhurbaşkanı veya Onun yetkili kıla
cağı temsilci tarafından, beratı ve rozeti ile birlikte, 
hak edene, hak edenin ölümü halinde büyük oğluna, 
oğlu yoksa büyük kızına, çocuğu yoksa babasına, 
babası yoksa anasına, o da yoksa eşine verilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurunuz Sayın Yazar. 
MUAMMER YAZAR — Bu büyük evlada ka

lış çok eskiden beri de vardı; yalnız o zaman eş şartı 
aranırdı. Şimdi diyelim ki büyük oğlu mefluçtur ve
ya mümeyyiz değildir veya hacr altındadır ve saire
dir. O nedenle layık olan çocuğa verilmesi daha isa
betli olmaz mı?.. Bunda tereddüdüm oldu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar, so
ralım efendim. 

Sayın Komisyon?.. 
MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, burada prensip olarak, mümeyyiz vasfı olmasa 
da, mahcur olsa da büyük oğluna verme dikkate 
alınmıştır. 926 sayılı Personel Kanununda da bu esas 
getirilmiştir. Bu nedenle biz bu hususu böyle anla
dık, böyle düzenledik efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yazar'ın sorduğu soru da 
zaten cevaplanmış oluyor. Yani oğlu hasta da olsa, 
mahcur da olsa yine verilecekmiş efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Tuğ. | 

— İS 
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Sayın üyeler, 6 ncı maddeyi Komisyondan geldiği , 
biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madalya ve nişanların geri alınması 
MADDE 7. — Devletin şahsiyetine karşı işlenen 

cürümlerden dolayı hüküm giyenlerin mahkeme kararı 
ile madalya ve nişanlarının geri alınmasına hükmo-
lunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di
yeceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 7 
nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Madalya ve nişanların intikali 
MADDE 8. — Madalya ve nişanlar, hak edenin 

ölümü halinde büyük oğluna, oğlu yoksa büyük kı
zına, çocuğu yoksa babasına, yoksa anasına, o da 
yoksa eşine intikal eder. Bunların ölümlerinde varis
lerine, aynı şekilde verilir. Mirasçılar, kendilerine 
miras kalan madalya ve nişanlar ile nişan rozetlerini 
takamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

'Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di
yeceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... 8 inci madde komisyondan gel
diği biçimiyle kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Başka devletlerce verilen madalya ve nişanların 

takılması 
MADDE 9. — Başka devletler tarafından Türk 

vatandaşlarına verilen madalya ve nişanlar, Başba
kanlık Personel Genel Müdürlüğünce tescil edilir. 
Tescili yapılmamış madalya ve nişanlar takılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurunuz Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, burada, 

yani 9 uncu maddenin başlığında bir düzeltme yapıl-
mastnı Komisyona sunacağım. Esas söz konusu olan 
başka devletlerce verilen madalya ve nişanların tes
cilidir. «Takılması» deniyor. Oysa maddenin ikinci 
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cümlesinde «Takılamaz» diye bir ifade var. Başlıkla 
metin uyuşum içinde değil. Esas olan burada tescil 
işlemidir zannediyorum. O nedenle başlığın «Başka 
devletlerce verilen madalya ve nişanların tescili» ol
ması gerekir. Nitekim 5 inci maddede tescil ve ter
kin konusu var. Tescil daha önemlidir orada. «Ta
kılması ya da tescili» denirse maddeyle başlık tam 
bir uyuşum içerisinde olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Aslında «Tescil v« takılması» der

sek zannedersem daha uygun olur.' 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkan, bizde sizin dediğiniz şekilde uygun görü
yoruz, «Tescili ve takılması» konuyu hallediyor efen
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim, tescil edilmemişse za
ten takılmayacak demektir. 

Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Madde üzerinde başka soru var mı efendim?.. 

yok. 
Sayın üyeler, başlığı «Başka devletlerce verilen 

madalya ve nişanların tescili ve takılması» şeklinde 
düzeltiyor ve maddeyi bu düzeltmeyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 9 
uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kayıp halinde yapılacak işlem 
MADDE 10. — Madalya ve nişan sahiplerinden 

nişan veya madalyası yok olan, kaybolan veya çalı
nanlar durumu en kısa zamanda bunları veren ma
kama bildirmek zorundadır. Başbakanlık Personel 
Genel Müdürlüğünce kusursuz oldukları anlaşılanla
ra, bedeli mukabilinde tören yapılmaksızın ikinci de
fa madalya ve nişanları verilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurunuz Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, «Bunları 

veren makama bildirmek zorundadır.» deniliyor. Yu
karıda bir tescil keyfiyeti getirilmiştir. Acaba tescili 
yapan makama bildirmek daha isabetli olmaz mı?.. 
Nitekim maddenin içerisinde ona yine atıf vardır. 
Veren makam bir dış ülkenin başkanı olabilir. Bu 
itibarla oraya bildirilecek midir? Yani tescil eden 
makama bildirmek herhalde daha isabetli olur diye 
düşünüyorum. Bu bakımdan dikkati çekmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar; so

ralım efendim. I 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Aydar'ın görüşüne uyuyoruz efendim, Komisyon ve 
Hükümet olarak bunun doğru oduğunu düşünüyoruz 
ve o kısmı «En kısa zamanda bunları tescil eden 
makama bildirmek zorundadır» şeklinde düzeltiyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız bir evvelki madde
de başka devletlerce verilen madalya ve nişanlardan 
bahsedildi. Bir başka devletçe verilmiş madalya ve 
nişan kaybolduğu zaman madalya ve nişan sahipleri 
tescil eden makama mı bildirecek?.. Oraya bildirince, 
bunda kusursuz olduğu da anlaşılınca, ikinci defa bir 
başka devlete ait olan madalya ve nişanı nasıl vere
cek?.. Bana öyle geliyor ki burada sadece Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, Sayın Cumhur
başkanının tevcih buyurduğu, diğer bakanlıklar için 
biraz evvel saydığımız nişan ve madalyalar için her
halde geçerli olmaz mı?.. Yani bu hususu göz önün
den ayırmayalım. Tescil keyfiyeti doğru da, yabancı 
bir devletin verdiği nişanı nasıl veriyor bizim Per
sonel Genel Müdürlüğü Oradan getirtip mi verecek 
acaba?.. Yani istenecek, verecekse mesele yok. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla 'bunu istemek müm
kün; yani o yolla bu istenebilir.. Zaten yönetmelikte 
bunların detayına da inmek mümkün olacak efen
dim; yani verilme şekilleri, usulü yönetmelikte belir
tilecek. 

BAŞKAN — Yani dışarıdan getireceğiz, hem de 
bedeli mukabilinde getireceğiz. Bedeli mukabilinde 
getirdiğiniz zaman 1567 sayılı Kanun önümüze çıka
cak, «dışarıdan dövizle nasıl getirirsiniz nasıl getir
mezsiniz» diye... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, her zaman bedelli olmayabilir bu yani. 

BAŞKAN — Ama bedeli mukabilinde diye mad
de var, öyle diyorsunuz. «Kusursuz oldukları anla
şılmışsa bedeli mukabilinde verecektir Personel Ge
nel Müdürlüğü» diyorsunuz, 10 uncu madde öyle. 
«'Her zaman bedeli olmaz» diye değil, bedelle veri
yorsunuz. 

MUAMMER YAZAR — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Yazar, müsaade eder misi
niz, çözeceğiz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen-

• 
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dim, Hükümet cevap versin bu konuya; çünkü tek
nik bir konu oluyor. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yıldıran. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ HÂKİM KIDEMLİ ALBAY SÜLEYMAN YIL
DIRAN — Sayın Başkanım, bu hususlar detaylı ola
rak yönetmelikte esasen gösterilecek. Tabiî birtakım 
imkânsızlıklar olabilir. Bedeli mukabilinde verilebilir 
de verilmeyebilir de; daha ziyade bu konu yurt için
de verilen madalya ve nişanlar bakımından önem arz 
eder. Yurt dışındakiler için ikinci defa verir mi ver
mez mi, bedeliyle mi verir, veremez mi?.. O Hükü-
kümetin bileceği bir iştir. Orada zaten biz etki ya
pamayız efendim. 

BAŞKAN — O zaman veren doğru, tescil keyfi
yetine gerek var mı?.. Maddenin kendisi doğru olu
yor, yeniden tescil keyfiyetine gerek kalmıyor gibi
me geliyor bana. 

MİLLÎ SAVUNMA, BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ HÂKİM KIDEMLİ ALBAY SÜLEYMAN YIL
DIRAN — Tabiî biz bunu bu şekilde düzenlemiş
tik, bu şekilde düşünmüştük. 

BAŞKAN — Komisyon tescil edildiğine katıldı
ğına göre mesele yok. 

Sayın Yazar, buyurun efendim. 
MUAMMER YAZAR — Sayın Başkanım, bi

zim kendi hukukumuzda tescil edilecek belgeyi veya 
maddeyi veren makam ilgilidir. Herhangi bir şey, 
herhangi bir diploma, herhangi bir nişan dernek şeyi 
vesaire vesaire; bunların zayi'inde, düşürülmesinde 
tekrar onu verecek makam asıl onu veren makam
dır. Bu itibarla tescil makamının bunu vermekle hiç
bir sıfatı yoktur. Madde geldiği şekliyle daha doğru
dur. Ben Sayın Aydar'm' düşüncelerine hürmet edi
yorum; ama bunun tatbikatı bizim hukukumuzda 
hep böyledir, ayrılmaması daha doğru olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Sayın Komisyondan ve Sayın Hükümetten bunu 

yine soralım efendim. 
Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, maddeyi açıklamakta gerçekten zorluk çekiyo
ruz şu anda. Biz Komisyon olarak bunu böyle getir
miştik, yani görüşümüzün Komisyon olarak böyle 
kalmasında bir sakınca yok. izninizle bu şekilde kal
ması faydalı efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, veren olarak kalsın di
yorlar. Hükümet de bu görüşe katılıyor. 

Sayın üyeler; 10 uncu maddede bir değişiklik 
yapmıyoruz ve maddeyi Komisyondan geldiği biçi
miyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
Giderlerin karşılanması 
MADDE 11. — Madalya ve nişan verilmesi ile 

ilgili giderler Başbakanlık bütçesinden karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği var mı?.. Yok. 

Soru var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 
Yasak tasarruflar 
MADDE 12. — Bu Kanuna göre verilmiş bulu

nan madalya ve nişanlar, hak edenlerce satılamaz, 
devredilemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Sorusu olan sayın üye?.. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan buyurun efendim. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Bu madalya 

sahibi bazı sebeplerden dolayı layık olan oğluna ma
dalyasını 'bırakmak isterse ne olacak?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Bu ka
bul edilmiyor, bağışlama meselesi mümkün görül
müyor. 

BAŞKAN — «Bağışlanamaz» diyorsunuz, yani 
oğlu takamayacak, bağışlanamayacağına göre devre
dilemeyecek. 

Sayın üyeler; 1'2 nci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 

13 üncü, maddeyi okutuyorum. 
Cezaî müeyyideler 
MADDE 13. — Bu Kanunun 12 nci maddesin

deki hükümlere aykırı hareket edenler bir aydan altı 
aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Madalya ve nişanlara küçük düşürücü mahiyette 
sözle veya fiille hakarette bulunanlara fiil daha ağır 
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bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan bir yıla ı 
kadar hapis cezası verilir. 

Bu fiil madalya ve nişan sahibi tarafından işlen
mişse, madalya ve nişan ile bunların berat ve roze
tinin geri alınmasına ayrıca hükmolunur. 

BAŞKAN — Efendim, burada «... sözle veya 
fiille hakarette...» diyor, bu doğru mu efendim?.. 
Çünkü biz ona fiilen hakaret deriz de biz ona, o ne
denle soruyorum efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY SÜLEYMAN YIL
DIRAN — Sözle ve fiille hakarette diyoruz, biz o 
şekilde düşünüyoruz efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
AKÎF ERGINAY — Sayın Başkanım, hareket 

mevzubahis değil hakaret söz konusu, şöyle elimin 
tersiyle dediğimiz zaman hareket olur bu. 

BAŞKAN — Efendim, ceza hukukunda fiille ha
karet değilde fiilen hakaret olduğu için o nedenle 
diyorum. Ceza hukukunda fiille hakaret diye bir ta
bir yoktur, fiilen hakaret vardır. Efendim, Komis
yon bunu böyle getirmiş, değiştirmek hususunda bir 
önerge de yok, bu nedenle böyle kalıyor. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkanım, be

yanınız üzerine söyleyecektim; fiilen ve kavlen ha
karettir. Kavlerii sözle yapmışsa fiilen yapılan nor
maldir. Kavlen ve fiilen olursa iki tabir yanyana doğ
ru; ama sözle 'bildirmek olmaz; çünkü fiilen ve kav
len sözle ve fiıiilen doğru efendim. 

BAŞKAN — Sözle olmayacağı için diyoırsunuz, 
tabiî şimdi Ikanun yapılırken aslında yerleşik olan 
tabirleri kullanmakta daima yarar vardır. Ceza hu
kuku uygulamasında fiilen ve kavlen denildiğine gö
re... 

SERDA KURTOĞLU — İkisini de değiştirelim 
veya böylece bırakalım diyorum efendim. 

BAŞKAN — Böyle bıraktık zaten, İsrarlı deği
liz, teşekkür ederim. 

MUAMMER YAZAR — Sayın Başkan... 
. BAŞKAN — Sayın Yazar buyurun efendim. 

MUAMMER YAZAR — Efendim, kavlen ve fii
len tabirlerinin ikisi de Arapçadır, çünkü birbirine 
uygundur; ama kavlenin yerine sözle denilmesinde 
bu sefer fiilen kelimesinin bir başka şekilde konul
masına ihtiyaç yoktur. Buyurduğunuz gibi, 'bizim j 
hukukumuzda böyledir, böyle alışılmıştır. Fiilen ha- | 
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karet kelimesi çok tereddütler doğurabilir, tatbikatta 
yanlışlıklara yol açabilir; çünkü bu Ceza Kanunun
da çok yerde geçen bir kelimedir. Bunun alışılmış 
bir tatbikatı vardır, âdeta kanun hükmündedir. Bu
nu değiştirmek tehlikelidir. Onun için Sayın Komis
yon razı olursa sözle ve fiilen demek en doğrusudur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Başkanlık da aynı şeyi sordu; ama tabiî Sayın 

Kurtoğlu da değişik bir beyanda bulundular, fiille 
hakaret tereddüt uyandırır mı uyandırmaz mı, ileri
de tabiî herkese madalya vermeyeceğimize göre; ama 
herkesin de madalyaya karşı bir suç işleyeceğini dü
şünemiyoruz, ama belki yeni bir uygulama çıkarılır 
mı bilemiyorum, onu zaman gösterecektir; belki de 
daha sonraki dönemde bu Tasarı Yüce Konseyde 
görüşüldüğünde belki bizim dediğimiz biçimde bir 
düzeltmeye tabi olacaktır. Çünkü ceza hukukunda 
buyurduğunuz gibi, fiilen ve kavflendıir; kaldı ki, ora
da sözle veya yani kavlen veya fiilen değil de fiilen 
ve kavlendir, uygulamada da öyledir. Evvela hare
ket vardır, sonra söz vardır. O bakımdan Ceza Hu
kuku uygulamasında böyledir. Böyle geçirelim efen
dim. 

13 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelik 
MADDE 14. — Madalya ve nişanların ebat, bi

çim ve özelliklerinin tespiti; bunların muhafaza, ve
rilme ve taşınmasına ilişkin şekil ve esaslar; devletçe 
veya başka devletlerce verilen madalya ve nişanların 
takılması ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin di
ğer hususlar, Kanunun yayınlanmasından itibaren 
altı ay içinde Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konu
lacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
•üye?.. Yok. 

Sayın Komis ve Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di
yeceği?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye

ceği?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı?... Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir; Millete ve IDevlete hayırlı olsun efendim. 

3. — Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Oramird Nejat TÜMER'in 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teş
kilat Kanunu Teklifi ve Anayasa; Milli Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları ra
porları. (2/124) (S. Sayısı: 582) {1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» 
bölümünün üçüncü sırasında yer alan, «Deniz Kuv
vetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
Oramiral Nejat Tümer'in Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu Teklifi ve 
Anayasa; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri; Büt
çe - Plan komisyonları raporları» üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet hazır. 
Ayrıca, Kanun Teklifi Millî- Güvenlik Konseyi 

Üyesi Sayın Tümer'in olduğu için, Millî Güvenlik 
Konseyi Temsilcisine de haber verildi. 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi tamam; Sa
yın Refet Erdoğan temsil ediyorlar. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını 
'kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
ması hususu kabul edilmemiştir. 

(1) S82 Sıra Sayılı Basmayazı, Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacalk mı efen
dim?... 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkan; izin verirseniz bir 
açıklamamız olacak. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Özel Sözcü ola
rak sizi seçmiş; buyurun Sayın Tutum. 

BÜTÇE - PLAN KOMİ3YONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Şu andan itibaren gelecekte Türkiye Büyük Mil
le!; Meclisinin faaliyetleriyle büyük ölçüde ilişkili olan 
bir Kanun Teklifini görüşmek üzere bulunmaktayız. 
Bu nedenle değerli arkadaşlarımı aydınlatmak ama
cıyla önce önümüzdeki Teklifin hazırlanmasına esas 
olan düşünce, Bütçe - Plan Koıtıisyonunun Teklif 
üzerinde yaptığı çalışma ve vardığı sonuçlar hakkın
da kısaca sizlere bilgi sunmak istiyorum. 

Değerli üyeler; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî teşkilatını 

düzenleyen temel kanun, 1950 tarihli ve 5509 sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilatı 
Hrkkıncaki Kanundur. Bugün pek az hükümleri yü
rürlükte bulunan bu Kanundan önce çeşitli tarihler
de kabul edilen teşkilat kanunları yürürlükte bulun
maktaydı. 

Meclis idarî Teşkilatının ilk kez özel bir kanun 
konusu yapıldığı tarih 1934'tür. 1934 yılından önce 
Meclis idarî hizmetleri, başta içtüzük olmak üzere 
dahilî nizamname ve talimatlar ve bunlara uygun 
olarak çıkarılan Başkanlık Divanı kararıyla yürütül
mekteydi. 

Meclisin İdarî Teşkilatı ile ilgili mevzuatı sizlere 
tanıtırken iki önemli mevzuata değinmekte yarar gö
rüyorum : 

'Birincisi; 12 Eylül 1980 tarihinden sonra yapılan 
düzenlemeler ki, bu düzenlemelerin biri, 25 Eylül 
1980 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Millî Güvenlik Kon
seyi Yasama Görevleri İçtüzüğü, öteki de 20 Kasım 
1981 tarihli Danışma Meclisi İçtüzüğüdür. Bu iki dü
zenleme üzerinde durmanın nedeni, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Yasama faaliyetlerinin yürütülme
sinde destek hizmetleri sağlayan idarî teşkilatı yakın
dan ilgilendirmekte olmasıdır. 

Millî Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri İçtü
züğünün 21 inci maddesine göre, Yasama Organı
nın idarî kuruluşları Millî Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğine bağlanmıştır. Bu kuruluşların malî ve 
idarî işlemlerine ilişkin olmak üzere Millî Güvenlik 

I Konseyinin ilgili emir ve kararlarının uygulanması ve 
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Millî Güvenlik Konseyince oluşturulacak Yürütme 
Organı tarafından alınacak kararların da Yasama 
Organı bünye ve özelliklerine göre düzenlenmesi ve 
uygulanmasına Konseyin idarî kuruluşları genel sek
reterleri görevli ve yetkili kılınmıştır. Ayrıca ilave 
edilen bir hükümle «Bu görev ve yetkilerin Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri tarafından kısıtlana
bileceği» de belirtilmiştir. Bu düzenlemeden bir yıl 
sonra Danışma Meclisi İçtüzüğü çıkmıştır. 

Bu Danışma Meclisi İçtüzüğünde, hatırlayacağınız 
gibi, geleneksel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlarına ait bulunan idarî yetkiler belirli sınır
lar içerisinde Danışma Meclisi Başkanına da tanın
mıştır. örneğin; «Danışma Meclisi Başkanlığının, 
idarî ve malî işlerle kolluk işerini Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri ile koordinasyon sağlayarak 
yürütme ve denetleme ile yetkili olduğu» belirtilmiştir. 
Yine İçtüzüğe göre, idareci üyeler, Danışma Meclisi 
Bütçesine ilişkin teklifleri Başkana sunmak ve Mec
lisin idarî ve malî işlerini Başkanın talimatına uygun 
olarak yürütmekle yetkili kılınmışlardır, öte yandan 
İçtüzükte yer alan başka bir hükümle de, «Danışma 
Meclisi iç hizmetlerinin kanunlara ve İçtüzüğe uygun 
olarak yürütüleceği ve Anayasa, Kanuna ve İçtüzüğe 
uygun olmak şartıyla Başkanlık Divanınca Danışma 
Meclisi iç hizmetlerine ait olmak üzere düzenleyici 
kararlar da alınabileceği» belirtilmiştir. 

öyle anlaşılmaktadır ki, bu düzenlemeler Büyük 
Millet Meclisi İdarî Teşkilatını parça parça, belli açı
lardan, belli derecelerde düzenleme amacına yönelik
tir. 

İlginçtir; Meclis İdarî Teşkilatını ilgilendiren bir 
başka kanun da, 1976 tarih ve 1934 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunudur. Sözü ge
çen Kanunda kitaplık hizmetlerinin, özellikle kapsa
mı, yürütülme biçimi ve personelinde aranacak nite
likler gibi bazı önemli unsurlar düzenlenmiş bulun
maktadır. 

Nihayet, bütün arkadaşlarımızın dikkatini çekmek 
istediğim sonuncu bir mevzuat hükmü de, 1982 Ana-
yasasıdır. 

1982 Anayasasının 95 inci maddesinde, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, çalışmalarını, kendi yapa
cakları İçtüzük hükümlerine göre yürütecekleri» be
lirtildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde, kolluk ve yö
netim hizmetlerinin Meclis Başkanlığı eliyle yürütü
leceği hükme bağlanmıştır. Bunu tekrarlıyorum : 
özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin yönetim 

hizmetlerinin de Meclis Başkanlığı aracılığıyla yürü
tüleceği 1982 Anayasasında hükme bağlanmıştır. Bu 
düzenleme, 1961 Anayasasında yer alan hükümden 
daha geniş ve ayrıntılıdır. 

Burada demin vurguladığım noktayı yeniden dik
katlerinize sunmak istiyorum : Bu da Meclis idarî 
hizmetlerinin; yani yönetim hizmetlerinin Meclis 
Başkanlığı eliyle düzenlenebileceğinin kabul edilmiş 
olmasıdır. Bu son derece önemli. 

Değerli arkadaşlar; şimdi bütün bu mevzuat gezin
tisinden sonra, 1950 tarih ve 5509 sayılı Kanunla tes
pit edilmiş olan idarî teşkilata da bir göz atmak ge
rekir. 

1950'lerde oluşturulan teşkilatın anabirimleri, be
nim tespitlerime göre kısaca şunlardır : Bir Genel 
Kâtip var; Hususî Kalem Müdürlüğü, Kanunlar Mü
dürlüğü, Tutanak Müdürlüğü, Zat ve Kâğıt İşleri 
Müdürlüğü, Basımevi Müdürlüğü, Saymanlık Mü
dürlüğü, Daire Müdürlüğü, Meclis Doktorluğu, Millî 
Saraylar Müdürlüğü, Bütçe Kalem Müdürlüğü, Kitap
lık Müdürlüğü, Emniyet Amirliği. Yani kısaca bir 
Emniyet Amirliği, bir Meclis Doktorluğu ve onbir 
adet müdürlükten oluşan bir teşkilat. Tabiî bu bi
rimler, zaman içinde yeni ekleme ve isim değişiklikle
riyle günümüze kadar gelmiş ve bugün halen uygu
lanmakta olan, yürürlükte olan teşkilatın anayapısını 
oluşturmuştur. 

Yeni birimlerin kurulması, her yıl bütçe kanurtla-
- rina eklenen cetvellerde yapılan değişikliklerle ger

çekleştirilmiştir. Bu, aslında bizim idare hukukunda 
benimsemediğimiz bir yöntemdir; ama bütçe kanun
larına her yıl eklenen cetvellerde yapılan değişiklikler
le birçok yeni birimler ihdas edilmiştir. 

Şimdi gelelim bugünkü duruma : 
1983 yılında var olan teşkilat birimlerine baktığı

mızda, şu anda Kurucu Meclisin iki kanadının; yani 
eski Millet Meclisi kanadı ile eski Senato ve bugün 
Danışma Meclisi kanadının her ikisinde yer alan 
dairelerin sayısı 37 dir; 37 adet birim vardır. 

Değerli arkadaşlar; bu 37 adet birimin 11 tanesi 
mükerrerdir. Yani eski Millet Meclisi kanadında bir 
Genel Sekreter vardır, Danışma Meclisi kanadında 
bir Genel Sekreter vardır; eski Millet Meclisi kana
dında Genel Sekreterlik Bürosu vardır, Danışma Mec
lisi kanadında Genel Sekreterlik Bürosu vardır; eski 
Millet Meclisi kanadında özel Kalem Müdürü vardır, 
Danışma Meclisinde de Özel Kadem Müdürü vardır. 
Sayıyorum : İki tane Kanunlar Müdürlüğü vardır, iki 
tane Tutanak Müdürlüğü vardır, iki tane öztlük İşle-
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ri Müdürlüğü vardır, iki tane Saymanlık Müdürlüğü 
vardır, iki tane Donatım (Levazım) Müdürlüğü vardır, 
iki tane Daire Müdürlüğü vardır., iki tane Sağlık Mü
dürlüğü vardır, iki tane Emniyet Müdürlüğü vardır. O 
halde, iki meclisli sistemden vazgeçildiğine ve tek mec
lis sistemine döndüğümüze göre, bu iki meclise göre 
daha evvel oluşturulmuş olan teşkilat, tek bir teşkilata 
dönüştürüleceği için, bu mükerrer birimler mutlaka 
kaldırılmakta ve tek birim haline getirilmektedir. 

İşte Teklifin süratle Danışma Meclisinde görüşül
mesini zorunlu kılan nedenlerden bir tanesi de, iki 
kanadın gelecekte tek bir meclis halinde Anayasanın 
gereği olarak oluşturulması üzerine, mükerrer birim
ler birleşecek ve gelecekte tek meclise göre işleyeck 
olan bir idarî teşkilat yaratılacaktır. 

Dğerli arkadaşlar; bu birleşmenin sancısız olması 
için gerek Teklif ve gerekse Bütçe - Plan Komisyonu 
değiştirgesi büyük dikkat ve özen göstermiştir. 

Hemen belirteyim ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi personeli hakkında da kısaca sizlere bilgi sunmak 
istiyorum. Burada yasama faaliyetleri devam ettiği sü
rece çeşitli hizmetleri sizlere sunan idarî teşkilatın na
sıl bir personel görünümü içinde olduğunu da arz 
etmek isterim. 

Bir defa hemen belirteyim, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi idarî teşkilatı personeli, genel personel rejimi 
içindedir. 1961 yılından beri istisnaî memurluk hü
kümleri kendilerine uygulanmaktadır. 

Günümüze kadar istisnaî memurluk rejimi özelli
ğini koruyarak gelmiştir. Ücret açısından başkalarının 
belki dikkatini çekip üzerinde herhangi bir görüş ileri 
sürülmesine neden olabilecek olan özellik; «Fazla 
mesai» adı altında ikramiye biçiminde bir ek ödeme
nin Meclis personeline yapılabilmekte olmasıdır. Baş
langıçta yılda bir kez bir aylık tutarında verilmekte 
olan bu fazla mesailerin sayısı günümüzde altıya çık
mış bulunmaktadır. 

Personel sayısına bakıldığında, 1950'lerde 160 ki
şiden ibaret bir kadro dikkati çekmektedir Mecliste. 
1983 yılında ise bu miktar on katı artarak 1 468'e 
ulaşmıştır. 

Kadro dereceleri açısından da 1950'lerde birinci 
derece kadro sayısı sadece bir iken, bu rakam 1983 
yılında 57'ye yükselmiştir. Aynı şekilde 1950'lerde ikin
ci dereceden tek bir kadro bulunmazken, 1983'te ikin
ci derecede kadro sayısı 76'ya yükselmiştir. Üçüncü 
derecede altı olan kadro sayısı 1983'te 88'e, dördüncü 
derecede dört adet olan kadro sayısı ise günümüzde 
257'ye ulaşmıştır. Bu durum, aslında kadroların hiye

rarşiyi temsil etme özelliğini büyük ölçüde yitirdiğini 
göstermektedir. Nitekim Teklif, özellikle bu noktayı 
belirtmiş ve bozulan hiyerarşik yapının tekrar kuru
labilmesi için bu Teklifin özellikle hazırlandığı be
lirtilmiştir. 

Kadrolar, yine Danışma Meclisindeki müzakereler
de hatırlayacağınız gibi, son iki yıla gelinceye kadar 
Bütçe Kanununa eklenmekteydi. Bugün ise Türkiye 
Büyük Millet Meclisi idarî kadroları, Bütçe Kanunu 
Tasarısında yer almakta; ancak kanunun eki olarak 
yayınlanmamaktadır. Bu yıl ne yapacağımıza yine Yü
ce Meclis karar verecektir. Kadro unvanların tespitinde 
ve sınıflara yerleştirilmesinde gerçekten birçok tutar
sızlıklar görülmüş ve bunların düzeltilmesine çalışıl
mıştır. 

Değerli arkadaşlar; şimdi bu kısa girişten sonra, 
bizim Teklif üzerinde yaptığımız değişikliklerin ana-
hatlarını bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Birinci yaptığımız değişiklik : Teklifin adını de
ğiştirdik; yani Kanun Teklifinin adını değiştirdik. Ka
nun Teklifinin adı, «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanun Teklifi» dir; oysa 
biz «Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatı» de
dik. Bunun nedeni gayet açık bir şekilde şudur : 

Bir defa, Kanun Teklifini incelediğimizde gördük 
ki, getirilen Teklifin kapsamı Meclisin idarî teşkilatını 
düzenleme amacıyla hazırlanmış ve tespit edilmiştir. 
Gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ve Başkanlık Divanına ait idarî yetkilere değinildiği gi
bi, doğrudan Meclis Başkanına bağlanacak birimler 
de Teklifte gösterilmektedir, Yine Komisyonumuzca, 
Genel Sekreterliğe ilişkin bir düzenlemenin ister iste
mez idarî teşkilatın Meclis Başkanlığı ile olan iliş
kilerinin de belirlenmesini zorunlu kılacağı düşünül
müştür. 

Yine Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar bu ko
nuda çıkarılan yasalar hep «İdarî Teşkilat Kanunu» 
olarak nitelenmiştir. Kaldı ki, Teklifin «Kuruluş» ke-
narbaşlığını taşıyan ikinci maddesinde açıkça «Türki
ye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatı» nın açıkça 
tanımlanmış olması da Kanunun daha genel bir ad 
taşıması gerektiği yolundaki önerimizi doğrulamaktadır. 

Değerli arkadaşlar; 
Ad değişikliği dışında yaptığımız değişiklikler kı

saca şu noktalara inhisar etmiştir : 
İdarî teşkilatın; yani Meclis idarî teşkilatının bir 

bütün olarak görevlerinin sayılması yerine, tadat il
kesi yerine, genel görev alanının belirtilmesi esasın
dan hareket edilerek, Teklifte belirtilen maddenin ay-
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rıntılı biçiminden vazgeçilmesi ve ayrıntıların yönetme
liğe bırakılmasının daha isabetli olacağı düşünülmüş 
ve Tekliften bu bakımdan önemli bir ayrılma ortaya 
çıkmıştır. 

Teklif, Türkiye 'Büyük Millet Meclisi idarî teşki
latının ne gibi görevleri olacağını tek tek saymayı de
nemiştir. Saymayı denemiştir; ama bu sayışta bazı 
görevlerin unutulduğu tarafımızdan saptanmış; sayma 
yönteminin aslında gerekmediği, onun yerine Türkiye 
Büyük Millet İMeclisi idarî teşkilatının hangi amaçla 
ve hangi tür görevleri genel olarak yerine getirmek 
üzere (ihdas edildiğine işaret edilmekle yetişilmiş, 
Meclis İdarî teşkilatınra iç düzeni, görev, yetki, so
rumluluk ve ilişkilerinin Başkanlık Divanınca çıka
rılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüş
tür. 

Bütçe - Plan Komisyonu olarak Teklifin ayrıldı
ğımız İkinci önemli nokta; iç -teşkilatlanma Teklifte 
«Daire Başkanlığı» esasına istinat ettirilmişti. Yanıi ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatı daireler 
şeklinde tespit ediliyor; dairelerin altında müdürlük
ler oluyor; müdürlüklerin altında da şeflikler şeklin
de bir hîyerarşik yapı 'getirilmek istenilmiştir. Oysa 
biz, böyle üçllü bir hiyerarşinin Meclis idarî teşkila
tı için yarar değil sakınca yaratabileceğinden endişe 
ettik ve dolayısıyla Teklifte benimsenen dairelere ay
rılma esasından vazgeçtik, onun yerine Genel Sekre
terin üç yardımcısının eşgüdümü altında müdürlük
ler biçiminde teşkilatlanmanın, hizmetin gereklerine 
daha uygun düşeceğini kabul ettik. 

Tekliften ayrıldığımız üçüncü önemli değişildik 
noktası da, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama 
hizmetlerinin yürütülmesine doğrudan doğruya idarî 
destek hizmeti sağlayan İki önı&mli kariyer grubu oluş
turduk. Yani Meclisin bugüne kadar bir kariyer sı
nıfı yoktu, istisnaî memuriyet hükümleri uygulandığı 
için, 'Meclise herhangi bir kanunî kayıtla bağlı kal
maksızın, kişinin öğrenim durumuna bakılmaksızın, 
başkaca mitelliklerine bakılmaksızın, istendiği derece
de bir kadroya atama yetkisini veren istisnaî memuri
yet hükümleri nedeniyle dışarıda görmeye alıştığı
mız, hizmetin yürütülmesıinde büyük ölçüde sürek
lilik sağlayacak olan bir kariyer teşekkülü engellen
miştir bize göre. 

Bu nedenle, Meclis idarî hikmetlerinin, özellikle 
yasamayla direkt ilişkisi bulunan, idarî destek hiz
meti sağlayacak olan bir kariyer grubu olsun istedik. 
Buna da «Meclis raportörleri» dedik. Zaman zaman 
komisyonlarda gördüğümüz ve sizlere hizmet sun-
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maya çalışan arkadaşlarımızın, gelecekte bizıim kafa
mızda yaratılmasını uygun bulduğumuz bir kadro 
zenginliği içinde, en alt dereceden başlanarak belli 
kıdemlerle ve belli ehliyet ihrazıyla yükselinebilecek; 
ama aynı şekilde akçalı bakımdan da desteklenecek 
bir kariyer grubunun oluşturulmasını uygun gördük. 

En önemli ayrılık noktamız... Yenilik noktamız 
diyelim, ayrılık noktası diyemeyiz; çünkü Teklifte de, 
«Raportörlüğün önemli bir müessese olduğunu ve 
özellikle komisyonlarda hizmet sunan raportörlerin 
belli bir statüde hizmet sunmaları için özendirici bazı 
istihdam biçimleri öngörüldüğünü» itiraf etmek zo
rundayız; ama biz daha cesaretle üzerine gittik ve de
dik ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatı 
jlçinde bir kariyer, bir meslek elemanı mevcut olma
lıdır. Bunlar özellikle Türkiye iBüyük Millet Mecli
sinin yaşatma faaliyetleriyle ilgili tecrübe ve bilgiyle 
mücehhez ve parlamenterlerin hizmetlerini kolaylaş-
tıırıcı, komisyonların çalışmalarını büyük ölçüde ras
yonel ve zamandan kazandırıcı bir çalışma iklimine 
sokma bakımından yardımcı bir kariyer grubu... 

ikinci grup stenograflardır. Stenografların da, tu
tanak elemanlarının da yine en alt bir dereceden baş
layarak, tedricen yükselinebilecek, yükselmek için 
sunî birtakım idarî unvanların peşinde koşmayacak, 
birtakım müdürlüklerin peşinde koşmayacak, kendi 
içerisinde yükselme imkânları aşağı - yukarı zirveye 
kadar yaklaşabilecek olan bir kariyer grubu olsun is
tedik. 

Her iki ıgrüba da girebilmenin önkoşulu olarak 
Yasada yükseköğrenimli şart kıldık. 

Yükseköğrenim görmüş olanlar arasından bir 
yarışma sınavıyla göreve allı nacak olan bu kimsele
rin, hizmetin içerisinde ne gibi yetişme koşullarına 
tabi tutulacakları, bu dereoeleri nasıl geçecekleri, 
hangi noktalarda ehliyetlerini kanıtlamak mecburi
yetinde bırakılacakları gibi hususların yönetmelikle 
düzenlenımes'ini uygun gördük. 

Değerli arkadaşlar; 
Son derece önemli gözüken bir başka nokta da 

emniyet ve kolluk hizmetlerinin, özellikle Türkiye 
Büyük Millet Meclisine tahsis edileceği belirtilen 
emniyet ve kolluk hizmetlerinin durumunda bir de
ğişiklik yaptığımızı arz etmek istiyorum. 

Kanun Teklifi, emniyet ve kolluk hizmetlerinim 
Anayasada öngörüldüğü gibi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına tahsisinden söz ettikten sonra, 
emniyet kuvvetinin de tıpkı askerî birlikler gibi Mec
listen tamamen kesilerek, kadroları yla beraber İçişleri 
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Bakanlığına intikalini öngörmektedir. Tabiî bu tah
sis nasıl olacaktır, onun ayrıntısı belli değildir. As
kerî birliklerin tahsis biçimi geleneksel olarak, (De
ğerli asker arkadaşlarım çok iyi bilirler) bir askerî bir
lik bir yere tahsis edildiği anda, geleneksel olarak 
lişkiıierin nasıl kurulduğu az - çok belirlenmiştir; ama 
polis kuvvetlerinin tahsis edilmesi halinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile olan ilişkilerinin 
ve onların özlük haklarıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının ilişkisinin ne olacağının Teklif 
metninde açık olmadığını saptadık. 

Burada son derece önemli bir ayırım gözettik. 
O da şudur; Anayasanın öngördüğü tahsis direktifi; 
özellikle askerî birlikler açısından bir sorun yok, polis 
açısından Türkiye OBüyük Millet Meclislinin Anayasal 
statüsünü ide göz önünde tutarak şöyle ortalama bir 
yol bulduk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine tahsis edilen polis kuv
vetleri kadroları yine Mecliste kalacaktır. Bütçe - Plan 
Komisyonumuzun önerisi budur; kadrolar yine bu
rada kalacaktır; ama bu kadrolara atanacak olan per
sonel her şeyden evvel polislere uygulanmakta olan 
mevzuat hükümlerine tabi olacaklar, ayrıca burada 
tahsis edilmiş olan, görevlendirilmiş olan polis me
murlarının tıpkı kendi öbür 'meslektaşları gibi; yani 
içişleri Bakanlığına bağlı polislerin, trotasyon dahil, 
her türlü mükellefiyetleri bunlara da uygulanacaktır; 
ama bu kimselerin, bu personelin özellikle atanmala
rı, sayıları, eğitimleri ve rotasyonları gibi idarî konu
ların içişleri Bakanlığı ile Türkiye Büyük Milet Mec
lisi Başkanlığı arasındaki bir idarî protokolla yahut 
Hükümetle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
arasındaki idarî bir protokolla çözüme kavuşturul
ması düşünülmüştür. 

Değerli arkadaşlar; 
Nihayet, kütüphane hizmetlerinin yasama faaliye

tini çok yakından ilgilendirdiği düşünülerek ve par
lamenterleri de yakından ilgilendirdiği düşünülerek, 
kütüphane hizmetlerine özel bir önem verilmiş ve kü
tüphane hizmetlerini düzenleyen •Kitaplık Kanunu
nun yürürlükten kalkacağı göz önünde tutularak, ki
taplık hizmetlerine ait bazı önemli hükümleri yasaya 
getirmiş bulunmaktayız. 

Değerli Başkanım ve saygıdeğer arkadaşlarım; 
Nihayet sonuncu nokta; Atama ve intibaklar için 

yeni esaslar getirdik. Nedir atama ve intibaklar?.. Bu 
Kanun çıkınca Meclisin her iki kanadında bulunan 
personelin yeni kadrolara bir uyarlanması, bir inti
bakı söz konusu olacaktır. Bunların nasıl intibak et-
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tirileceği, intibak sırasında neleri göz önünde tutaca
ğımız ve hangi mekanizma aracılığı ile ne kadar sü
rede bu intibakları yapacağımızı da Kanuna koyu
yoruz. Bu özellikle kazanılmış hakların sakinliği il
kesine sıkı sıkıya bağlı kalarak, bu Kanunla görev 
unvanları değişmiş, kadro unvanları değişmiş olan 
personelin eski kadrolarına ait her türlü malî, sosyali 
ve diğer özlük halklarının saklı olacağı ilkesi geti-
•riılmiştir. 

Değerli arkadaşlar; 
Sözlerimi burada bağlıyorum. Bu arada 'izin verir

seniz basım ve redaksiyon hataları bir hayli fazla
dır; çok acele basım dolayısıyla ve acele redaksiyon 
dolayısıyla. izin verirseniz burada iki düzeltmeye de
ğinerek; eğer Başkanlık Divanımıza redaksiyon ko
nusunda yetki verirseniz, bunu bu şekilde düzeltmeye 
yüksek izinlerinizi İsteyeceğiz. 

O da; önce 3 üncü maddede birimler sayılmak
tadır. Birimler sayılırken Basımevi Müdürlüğünden 
sonra «Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği» binimi 
düşmüştür, burada gözükmemektedir, istirhamım, 3 
üncü maddede bu düzeltmenin yapılması ve hemen 
Bütçe - 'Plan Komisyonunun kabul ettiği metne ekli 
olan kadro cetvelinde de iki küçük düzeltmemin ya
pılması gerekmektedir. Kadro cetvelinin, hemen be
lirteyim Raporun 29 uncu sayfasında, birinci derece
deki kadrolar arasında Basın ve Halkla ilişkiler Mü
şaviri Genel idarî Hizmetlerinde bir adet, artı 400 
olacaktır. Ayrıca birinci derecede yer alan «Emniyet 
Müdürü» ibaresi metinden çıkacaktır; çünkü bir ge
çici madde ile emniyet mensuplarının kadroları saklı 
tutulmaktadır. Ona da işaret edip, sonuncu düzelt
meyi yaptırıyorum; ikinci derecede kadrolar arasın
da dördüncü satırda «Basın ve Halkla ilişkiler Mü
şaviri» diye bir ibare var, o «Müşavir yardımcısı» ola
caktır. O da, Genel idare hizmetlerinde bir adet, öbür 
tarafta bir değişiklik yoktur. Sadece «Basın ve Halk
la ilişkiler Müşavir Yardımcısı» olacaktır o. Halbuki 
metinde «Müşavir» diye kalmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Geneli üzerinde yaptığım aydınlatıcı konuşma bu

rada sana ermektedir. Hepinize saygıyla arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın üyeler, Teklifin tümü üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Sayın Öztürk, Sayın Âyanoğlu. 
Başka sayın üyemiz?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir 

efendim. 
Sayın Öztürk buyurun. 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Hepimiz için olduğu ıkadar, özellikle bendeniz için 
son derece önem verdiğim bir konuyu görüşüyoruz. 
Ömrünü bu çatı altonda 'tamamlayan bir arkadaşınız 
olarak, yorgunluğunuzu ve zaımanın darlığını dikka
te alarak satırbaşları ille konuya değinmek istiyorum. 

Anayasamıza göre Devleti oluşturan üç kuvvetten 
birini teşkil eden yasama erki, önce Anayasa ile 'bi
çimlenir, içtüzükle çalışır, teşlkilat kanunu ile teknik 
bütünlüğünü temin eder. 

Teşkilat kanunlarını çıkarmak çoğu kez güç ol
maktadır. 5509 sayılı Kanundan sonra, 231 sayılı Ka
nunla (ki, kadro düzenlemesinden ibarettir.) bugüne 
değin derli toplu bir teşkilat kanununa parlamento 
sahip olamamıiştitr. Bunun güçlüğü binamın boş arsa
da yapılmaması, dolu alanda yeni düzeltmelere gidil
me zaruretidir. 

Parlamento içtüzükle çalışır, Anayasa ile biçim
lenir; ama seçim meydanlarında yorularak gelen de
mokratik parlamenter düzende daima uzmanların ta
mamının uzman olmasını beklemediğimiz parlamen
tonun iyi çalışması, verimli çalışması, teknik mükem
meliyette bulunması teşkilatıyla ve kamu görevlli'leri-
riin iyi yardımlarıyla mümkün olmaktadır. Bu neden
le Teşkilat Kanunu' son derece önem taşımaktadır. 

Meclisimizin yorgun ve zamanının darlığı dikka
te alınarak meşaleyi çok dağııfcmadan, satırbaşilan ile 
ve temenni olarak değineceğim. Çoğu kez şu anda 
düzeltme imkânı yoktur. 

'Parlamentoya verilen görevler arasında çikâyet, 
dilekçe hakkını kullanma biçimi, Kamu iktisadî 
Kuruluşlarının düzenleme 'biçimi, dış ilişikliler gibi 
konular da, gönül arzu ederdi iki Teşkilat Kanunun
da yer bulsun. Zira giderek, gelecek parlamentolar 
yeni Anayasıanın ışığında bu müesseseleri de düzen
lemek ihtiyacındadır. 

önümüze gelen Teşkilat Kanunu doğrudan doğ
ruya kamu görevlilerini, Parlamento içindeki kamu 
görevlilerini kapsayan bir biçimde düzenlenmiştir. Ön
celikle Komisyonumuza ve teklif sahibine teşekkür 
etmek istiyorum. Komisyonumuz vukufla yapılabile
ceğin en iyisini yapmıştır; ancak ne var ki, bir ömür 
boyu konunun ıstırabını çeken bendeniz, bir kaç te
mennimi dinlemekte sabırlı olmalarım istirham ede
ceğim. 

önce, Parlamentoda hizmet veren memurun çi
lesini dile getirmek istiyorum. Parlamentoda memuru 
sabit tutmak, vazifesinde devamlı tutmak çoğu kez 

mümkün olmamaktadır. Konu gayet basittir. Hizmet 
verdiği muhterem kişiler icrada etkin görevler al
maktadır, tanıdıkları seçkin insanları yanlarında gö
türmektedirler. Bu nedenle Parlamentoda istikrarlı 
memur tutma ancak özlük haklarının farklı biçimde 
düzenlenmesiyle mümkündür. Parlamentomuzda da bir 
miktar bu vardır. Teşkilat Kanunumuzda da bir kı
sım haklar ihmal olunma pahasına da olsa, bunların 
bir kısmı korunmuştur. Komisyonumuza teşekkür edi
yorum. 

Seçim meydanlarında yorulan parlamenterlerin gel
diğinde onların arzularını karşılama kamu görevlisi 
için, memur için oldukça güç olmaktadır. Pekçok 
fedakârlığı kendilerinden yaparak değerli üyelere, millî 
irade temsilcilerine en iyi hizmeti vermek için ken
dilerini zorlamaktadırlar. Bu nedenledir ki, özlük hak
larında farklılık düşünülmüştür. 

Parlamentomuz 1982 Anayasası ile iki kanattan 
tek kanada dönüşmüştür; cümlenizin malumudur. Do
layısıyla teşkilatta birleşmektedir. Ne var ki, bu bir
leşmede bir kısım kamu görevlisi dolaylı biçimde 
zarara uğramaktadır. Müktesep haklar korunsa bile, 
beklenen haklar kaybolmaktadır. Yine Komisyonumu
za teşekkürüme ilaveten, müktesep haklar üzerindeki 
hassasiyetini bir kere daha dile getirmek istiyorum. 
Bütün bunları Devletimizin en iyi hizmeti görmesi bi
çiminde anlıyor ve vurguluyoruz. Bu geneldeki söz
lerimden sonra belirli bir, iki noksanı dile getirmek 
istiyorum. 

Parlamentomuzun ilk teklifleri arasında olan 
mevzuat sorununa Teşkilat Kanunumuz da bir çare 
bulamamıştır, örneğin; uzman olmasını beklemediği 
miz, zaman yönünden elverişli bulunmayan ve de ka
nun konusunda ihtisası bulunmayan bir parlamente
rin siyasî tercihini teklife dönüştürecek belirli bir 
kuruluşu göremiyoruz. Raportörlük müessesi ile bu 
konunun halledilebileceğine naçizane bendeniz inana
mıyorum. Örneklerini batı parlamentolarında gördü
ğümüz gibi, parlamenterin sadece siyasî tercihini bil
dirmesi ve bütün hazırlıklarını ilgili teknik büroda 
yaptırması ve siyasî tercihi yönünde sadece imzasını 
kullanacak bir mekanizma bu Teşkilat Kanunu ile de 
maalesef gelmemiştir. Ümit ve temenni ediyorum ki, 
mevzuat sorunu kendi içinde ele alınıp bir çözüme 
bağlasın. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu sözlerimden sonra belirli bir konuya özellikle 

değinmek istiyorum. 
Teşkilat Kanunumuz içinde «Saraylar Müdürlüğü» 

unvanı altında bir kuruluş hâlâ muhafaza edilmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Saraylar, pekçok milletlerin gıpta ile baktığı ve 

tarihin bize lütfü, tarihî zenginliklerimizin gelecek 
kuşaklara intikal ettireceğimiz, iftihar edeceğimiz ata 
yadigârlarıdır. Fiziksel ve fonksiyonel hiçbir ilgisi 
Parlamento ile yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Söz buraya gelmişken bir başka şeye değinmek is

tiyorum: 

Parlamentoyu kendi fonksiyonu ile başbaşa bı
rakmak lazımdır. İcraya ait konular parlamentonun 
konusu değildir. Çeşitli zamanlarda ayrı makamlara 
bağlanan saraylar uzun süreden beri Parlanmentoya 
bağlıdır. Parlamentoda yönetim Başkanlık Divanı ve 
Başkan aracılığı ile yapılmaktadır. Çoğu kez Parla
mentoyu yıpratan, saraylara bol ödenek temininden 
öte hiçbir şey sağlamayan bir kuruluş biçimindedir. 
İlgililerden istirham ediyorum; sarayları icranın mesu
liyetinde bir genel müdürlük, bir başkanlık, eski eser
lerde olduğu gibi, bir idarî biçime mutlaka kavuştu
rulmalıdır ve Parlamentonun yönetiminden alınma
lıdır. 

1950'den bu yana zaman zaman kamuoyumuzun 
da malı olan isaray eşyasının kaybı ve yitirilmesi son 
ana kadar devam edegelmiştir. Son bir ayna hikâyesi 
hepimizin malumudur. Mesele böyle olunca; bu paha 
biçilmez ata yadigârlarını daha mesul, etkin denetime 
tabi bir kamu kuruluşu halinde Başbakanlığa bağla
mak veya bu mümkü olmuyorsa Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliğine bağlamak gibi bir yöntem mut
laka uygulanmalıdır. 

Dolmabahçe, Beylerbeyi, Küçüksu Kasrı, Ihlamur 
Köşkü, Aynalı Kavak gibi adetleri yedi, sekize varan 
ve her biri cidden paha biçilmez olan bu müesseseler 
hem turizm konusu haline getirilmeli, hem de kendi 
kendini finanse eder duruma iktisap etmelidir. 

Başlangıçta belirttiğim gibi, ne fiziksel, ne de fonk
siyonel hiçbir suretle parlamento kanun yapımıyla ilgisi 
bulunmayan ve ayrı bir yerde bulunan bu sarayların 
Parlamentoya bağlı bulunmasının izahı mümkün 
değildir. 

Bir zamanlar Mısır'da olduğu gibi, yazlıK ve kış
lık parlamentoyu hiçbir zaman düşünmedik, düşün
müyoruz. Esasında Anayasamız da buna elverişli de
ğildir. Başkentimiz Ankara, Parlamentonun çalışaca
ğı yer de yine Ankara'dır. O halde, sarayları Parla
mentoya bağlı tutmanın mantıkî bir izahım bulmak 
son derece güçtür. 

Zaman zaman çekilecek filmler, nakledilecek eş
yalar için Başkanlık Divanını saatlerce, günlerce uğ
raştıran ve de çoğu kez ihtisas dışında verilen karar
larla yönetilen bu müessese mutlaka Parlamentonun 
uğraşı alanı dışına çıkarılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyetten bu yana zaman zaman saray eşya

ları kamu hizmetleri için çeşitli yerlere verilmiştir. Bir 
fırsatınız düşer Gümrük ve Tekel Bakanlığına teşrif 
ederseniz, Dışişleri Bakanlığı olduğu dönemden kalma 
saraya ait bir miktar eşyayı orada müşahade edersiniz, 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bağlıyorum efendim. 
Binaenaleyh, sarayların binalarının yer yer kamu 

kuruluşlarına verilişi, eşyalarının dağılmış olması kar
şısında, bu eşyalar toplanmalı, saraylardan ayrılan ve 
bir kısım hizmetlere tahsis edilen kısımları da bir
leştirilerek bütün Ve beraber olarak turizmin emrine 
verilmeli, daha ciddî bir denetime tabi tutulmalı ve 
Parlamento ile uzak veya yakın ilişiği olmayan bu yö
netim Parlamentoya bağlı olmaktan alınmalıdır. 

Sayın Başkan; sözlerimi bitiriyorum. 

Son söz olarak size arz edeceğim husus; şu anda 
iki teşkilat halinde çalışan personelimizin müktesep 
haklarına hiçbir halel gelmeyecek biçimde, eğer var 
ise yüksek tetkiklerinizle bunların da telafi edilerek, 
bu teşkilatın Parlamentomuza ve ilgililere hayırlı ol
ması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk^ 
Sayın Âyanoğlu; buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 

Konseyi Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatı Ka
nununu görüşmeye başlamış bulunuyoruz. 

5509 sayılı Kanun 1950 yılında çıkmış ve ondan 
sonra yapılan değişikliklerle günümüze kadar gelmiş
tir. Bugünün şartlarına uygun ve Yeni Anayasamı
zın yasama faaliyetleriyle ilgili hükümlerine uygun 
bir teşküat kanunu çıkarılması gerekiyordu. İşte bu 
Teklifin, bu ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Tutum Komisyon Sözcüsü olarak Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Teşkilatı hakkında geniş izahat 
verdiğinden, bu kısımları tekrar etmek ve bu tekrar
larla da zamanınızı almak istemiyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkan- ı 
lığı, Türkiye'de karşılığı olmayan, kendine has özel- I 
likleri olan kuruluşlar olup, burada çalışan personelin I 
nitelikleri, yetişmesi ve çalışmaları ayrı bir özellik ta- I 
sımaktadır. I 

Uzun yıllar bu çatı altında çalışmış bir arkada
şınız olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi memur
larının mesailerinde göster dikleri gayret ve fedakâr- I 
lığı sizler de kısa zamanda da olsa takdir etmiş ol- I 
duğunuza inanarak, değerli arkadaşlarıma burada bu I 
vesileyle şükranlarımı arz etmek istiyorum. 

Sayın Öztürk'ün biraz evvelki beyanatında bah
settiği Millî Saraylar konusundaki fikirlerine katıl
madığımı arz etmek isterim. Millî Saraylar 1933 yi- I 
lında Atatürk'ün emriyle Türkiye Büyük Millet Mec- I 
lisine bağlanmış ve şimdiye kadar da ayakta 'kalabi- I 
len ve en iyi şekilde bakımı yapılan tarihî eserler 
olduğu kanaatindeyim. I 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Teklifte Emniyet Müdürlüğünün Türkiye Büyük 

Millet Meclisi bünyesi içinde kalması çok yerinde ve I 
isabetli bir karar olmuştur. Yalnız, bu Müdürlüğün 
geçici bir maddeyle değil, kadrolarının, kadro cet
vellerine eklenmesi suretiyle buraya gelmesi daha uy
gun olurdu kanaatindeyim. Burada, biraz evvel Sayın I 
Sözcünün belirttiği şekilde, yetişmiş ve Meclise inti
bak etmiş bir emniyet mensubunun rotasyona tabi 
olmasının da iyi olmayacağını ve bu fikre de katıl
madığımı arz etmek isterim. I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları, millî 
iradenin temsilcisi olanlara hizmet eden ve yasama I 
faaliyetlerine yardımcı olduklarından, istisnaî memu-
riyetliğe tabi olmalarını da isabetli bir karar olarak 
karşılıyorum. 

Burada çalışan değerli arkadaşlarımın müktesep I 
haklarının bu Kanunla korunacağına ben de inanı- I 
yorum,; I 

Bu Kanun Teklifini isabetli bulduğumu arz eder
ken, bu Kanun Teklifini daha da iyileştirerek huzu
runuza getiren Komisyona şükranlarımı sunuyorum. I 

Maddelerde unutulan veya eklenmesi gereken hu
suslar vardır. Bunları da maddeleri geldiği zaman tek
rar arz edeceğim. j 

Kanunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde her 
türlü takdirin üstünde bir gayretle çalışan arkadaşla
rıma hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, saygıla
rımı sunarım. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Komisyon; mevcut konuşmalara bir ceva

bınız olacak mı efendim? | 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Çok kısa cevabım olacak Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Sayın Öztürk arkadaşımıza ben de teşekkür edi
yorum. Mevzuat sorununa bu Teşkilat Kanunu çer
çevesinde çare bulunamadığından yakındılar. Kuş
kusuz, «Konuyu Teşkilat Kanunu çerçevesinde ele 
alabilir miydik?» diye kendi kendime sorduğumda, 
doğrusu çok rahatlıkla cevap veremedim. Ancak, Sa
yın Öztürk'ün büyük endişelerini giderecek olan ko
nu, bizim raportörlük müessesesine verdiğimiz değer
dir. Raportörlük müessesesinin, Sayın öztürk'ün ka
fasındaki soruların büyük bir kısmına, özellikle par
lamenterlere kanun teklifi hazırlama konusunda su
nacakları hizmet açısından büyük bir kolaylık ve ya
rar sağlayacağına inanıyorum. 

İkincisi, Millî Saraylar Müdürlüğü konusunda ile
ri sürdüğü tez, «Bence fiziksel ve fonksiyonel açı
dan hiçbir ilişkisi yoktur» dediler. Tabiî bunların 
sembolik değerleri var, doğrudur; fiziksel ve fonksi
yonel bir ilişki yok; ama bana da belirtildiğine göre, 
çok eski zamanlardan beri böyle bir bağlantı kurul
muştur. Ancak, bu müesseselerin daha etkin, daha 
sorumlu bir denetim altında yürütülmeleri konusun
daki temennisine katılıyorum; ama çok acele olarak 
Başbakanlığa veya Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliğine hemen bağlanmasının mümkün olacağını 
da düşünemiyorum. Bu, itinayla, özenle üzerinde ay
rıca durulması gereken bir konu. 

Sayın Âyanoğlu, «Emniyet Müdürlüğü kadrola
rının Kanuna eklenerek gelmesi doğrusu çok daha 
uygun olurdu, daha güvenceli ve Kanunun ana met
ninde yazılı rejime de uygun bir düzenleme olurdu» 
dediler. Ancak, değerli arkadaşlar; biz burada bu
lunan emniyet mensuplarının sayısının, rütbelerinin 
ve hizmetin gerektirdiği biçimde teşkilatla ilişkilendi-
rilmesi konusunun teknik bir konu olacağını düşün
dük. Gerçekten bizim yetki alanımızın dışına çıkar. 
Dolayısıyla, iç ve dış güvenliğinin nasıl sağlanacağı 
ve bunun kaç personelle ve hangi rütbedeki kimse
lerle sağlanacağı konusunda sanıyorum ki, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün, ihtisas kuruluşu olarak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığıyla yapacakları müşte
rek çalışmayla belirleyeceğini umduk ve o bakımdan 
geçici maddeyle, burada çalışmakta olan emniyet per-
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sonelinin her türlü kadro hakları burada kalmak kay
dıyla ve saklı kalmak kaydıyla ve bu protokolla yeni 
düzenleme yapılıncaya kadar her türlü özlük hakla
rında herhangi bir problem doğmaması açısından 
kadrolarının burada mahfuz tutulması; ancak yeni 
düzenlemede rotasyonun hangi ilkelere göre, eğitimin 
hangi ilkelere göre yapılacağı konusu ve nihayet sa
yısının tespiti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının göstereceği lüzum üzerine ilgili teknik daire 
olan Emniyet Genel Müdürlüğü ve içişleri Bakanlı
ğının müştereken yapacakları çalışma sonunda tespi
tinin daha uygun olacağını düşündük. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın üyeler; teklifin tümüyle ilgili olarak konuş

malar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Teklif üzerinde soru sormak ihtiyacını hisseden 

sayın üyemiz var mı?.. Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; değerli Ko

misyon Sözcümüzün lütfettikleri cevaba teşekkür 
ediyorum. Ancak ne var ki, Saraylar teşkilatıyla bir 
bütündür. Eğer burada ilke kararı alınabilirse, bu
nun kolayca düzenlenebileceği kanaatini taşıyorum. 
Acaba Komisyon da bu düşüncede midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Buyurun Sayın Tutum. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA

HİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Millî Saraylar konusunun gerçekten ayrı bir in

celeme, etüt konusu yapılması gereğine inanıyoruz; 
ama halen önümüzdeki Teşkilat Kanunu vesilesiyle 
bunun bağlantısının birdenbire kesilerek, icraya doğ
rudan doğruya bağlanması konusundaki temennisini 
ihtiyatla ve bir miktar da kuşkuyla karşılıyorum. Çün
kü, şu anda Millî Saraylar konusu sembolik bir bağ
lantının ötesinde, eğer daha etkin, daha verimli ve 
daha sorumlu bir denetim altında yürütülmesi söz 
konusu ise, olsa olsa Büyük Millet Meclisine bağ
lantılı olduğu sürece bunun yapılamayacağının ka
nıtlanmış olması gerekir ki, böyle bir durum söz ko
nusu olmadığına göre Sayın Başkanım, şimdilik ic
raya bağlanması konusunda değil, bu millî saray
larımızın, bu değerlerin, nasıl en iyi biçimde yöne
tileceğinin ve korunacağının ve bunun idarî bağlan
tısının en isabetli biçimde, neyle olması gerektiği ko

nusunun ayrı bir etüt konusu olduğu yolundaki te
mennisine katılıyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın üyeler, teklifin tümü üzerindeki görüşme

ler tamamlanmış bulunmaktadır. Teklifin maddeleri
ne geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursun... Kabul etmeyenler... 
Teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatı 
Kamum Teklifi 

Amaç 
MADDE-1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi idarî teşkilatının; kuruluş, görev 
ve yönetim esaslarını düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efen
dim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kuruluş 

' MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idarî teşkilatı; doğrudan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına bağlı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Baş
kanlık Müşavirleri, Hukuk Müşavirliği ye Emniyet 
Müdürlüğünden meydana gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.00 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.35 

BAŞKAN : Başkan ve kili Turhan GÜVEN 
KÂTÎP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 170 inci Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatı Ka
nun Teklifi üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır efendim. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Genel Sekreterlik 
MADDE 3. — Anayasa ile Türkiye Büyük Mil

let Meclisine verilen yetki ve görevlerin yerine geti
rilmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanına, Komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine her türlü destek hizmetleri sağla
mak üzere kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği aşağıdaki idarî birimlerden oluşur: 

— Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
— Bütçe - Plan Müdürlüğü 
— Tutanak Müdürlüğü 
— Kütüphane, Dokümantasyon ve Arşiv Mü

dürlüğü 
— Basımevi Müdürlüğü 
— Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü 
— Özlük işleri Müdürlüğü 
— Saymanlık Müdürlüğü 
— Donatım Müdürlüğü 
— işletme ve Yapım Müdürlüğü 
— Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
— Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
— iç Hizmetler Müdürlüğü 
— Sivil Savunma Uzmanlığı 
— Baştabiplik 
— Millî Saraylar Müdürlüğü 
Genel Sekretere görevlerinde yardımcı olmak üze

re üç Genel Sekreter Yardımcısı atanır. Eğitim, orga
nizasyon ve metot ve diğer idarî hizmetleri yürünmek 
üzere doğrudan Genel Sekreterliğe bağlı bir Genel 
Sekreterlik Bürosu kurulur. 

Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri ile idarî bi
rimlerin kuruluş, görev ve çalışma esasları kanunlar 
ve içtüzük hükümlerine uygun olarak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığınca çıkarılacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Tutum, bu madde ile ilgili bir diyeceğiniz 
var mı efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA-
HlT TUTUM — Yok Sayın Başkanım; yalnız oku
mada bir yanlışlık oldu efendim. 

BAŞKAN — Evet, «Müşavirliğini» kelimesini, 
«Müdürlüğü» diye okuduk; «Müşavirliği» oluyor. 
Aslında «Müdürlüklerin» arasında bir müşavirlik gir
miş durumda. Acaba Müşavirliği daha münasip bir 
yere koymak mümkün değil mi efendim?.. «Müdür
lük, müdürlük» diye giderken birdenbire müşavir
lik oldu. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu «Müşavirlik» 
ifadesinin, aslında en alta veya oraya girmesi ge
rekiyor. Bu, müdürlük düzeyinde müşavirlik olduğu 
için sokulmuştur oraya. 

BAŞKAN — Yani yerini beğeniyorsunuz?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA-

HtT TUTUM — Evet efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Yar-

kın. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan, tek

lif metninde 4 üncü madde «Genel Sekreterliğin gö
revleri» diyor ve bir bir bu görevler sayılmıştır. An
cak, Komisyonun kabul ettiği metinde, görevlerin ay
rıca sayılmasına gerek olmadığı gerekçesinde de açık
lanıyor. Bu görevlerin, bu yetkilerin yönetmelikte 
açıklanacağı, okuduğumuz 3 üncü maddede belirti
liyor. 

Maddenin girişinde, «Anayasa ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verilen yetki ve görevlerin yerine 
getirilmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lık Divanına, Komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine her türlü destek hizmetleri sağla
mak üzere...» şeklinde görev olarak yer alması bun
dan ibarettir; ama Anayasamızın, sanıyorum 128 inci 
maddesinde kamu hizmetlerinin, kamu görevlilerinin 
görev ve yetkilerinin kanunda gösterilmesini emreden 
hüküm vardır. 
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Bu hükmü dikkate alarak, Genel Sekreterliğin gö
revleri bir bir sayıldığı halde, bunun çıkarılıp sadece 
bu kadar çok genel bir şekilde bir görevin kalması
nı, acaba bu hükümle bağdaşır görmüşler midir?.. 
Komisyondan sormak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın, so

ralım. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkanım, aslında bu, uzun 
uzun tartışıldı ve şu noktadan hareket ettik; Kanun 
Teklifinin 3 üncü maddesinde bahsedilen görevlere 
bakıldığında, şurada zikredilen belli başlı anabirim-
lerin görevleridir; yani onların toplamıdır. 

Dolayısıyla biz, Kanunlar ve Kararlar Müdür
lüğünün yapacağı işlerin, Bütçe - Plan Müdürlüğü
nün yapacağı işlerin veya Tutanak Müdürlüğünün 
yapacağı işlerin veya diğer birimlerin yerine getire
ceği görevlerin ayrıca bir kompozisyonunu yaparak, 
ayrı bir madde düzenlemeyi gerekli görmedik; çün
kü bu tür hizmetler fevkalâde esnektir. Yapacağı şey 
bellidir, şuradan bellidir; çünkü bu tür görevler her 
şeyden evvel İçtüzükte belirlenebilir. 

İkincisi; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanının ne tür görevler yerine getireceğine dair 
esnek bir yetkisi vardır. Dolayısıyla, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanının öngöreceği görev
ler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin burada bizim 
bahsettiğimiz üyelerine sağlayacağı hizmetlerin çeşit
leri, tamamen bir iç düzenleme konusudur. Burada 
Yasa, Genel Sekreterliğin .niçin kurulduğunu söyle
mek zorundadır Anayasaya göre. Hangi tür görev
leri yerine getirmek için böyle bir Genel Sekreterlik 
kurulduğunu, onun kuruluş ve ihdas amacının ne ol
duğunu söylemek zorundadır; Anayasada bahsettikle
ri hüküm bize göre. 

Dolayısıyla, burada Türkiye Büyük Millet Mec
lisine verilen yetkiler vardır, Anayasal yetkiler var
dır ve görevler vardır. Bunlar Anayasada Büyük Mil
let Meclisine verilen yetkiler olarak bellidir; «Bu 
görevlerin yerine getirilmesinde idarî destek hizmeti
ni yerine getirmek üzere Genel Sekreterliğe ihtiyaç 
vardır» diyoruz. 

Dolayısıyla, «Genel Sekreterlik kanun tasarılarını 
hazırlar, Bütçenin gerekli hazırlıklarını yapar ve Ge
nel Kurula indirir, tutanakları tutar...» gibi görev
leri alt alta sıralamanın, tadat ilkesinin, hata yapa
bileceğimizi gösteren en güzel örneği; teklifte tuta-
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nak unutulmuştur. En önemli bir fonksiyon; sayar
ken unutulmuştur. Mümkündür; çünkü o tür sayma 
ilkesi daima hataya götürür. Eğer üçüncü maddenin 
birinci fıkrası maksadı ifadeye; Sayın Arkadaşımızın 
sorduğu soru karşısında yeterli olmadığı kanaatinde 
ise, burada bir düzenleme yapabiliriz; ama biz tadat 
ilkesini benimsemedik, idarî destek hizmetlerini sağ
lama amacının ve görevinin yeterli bir görev alanı 
belirlemesi olarak kabul ettik. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; başka soru da olma

dığına göre, bu madde ile ilgili önergeler var, oku
tuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 582 sıra sayılı Kanun Tekli

finin üçüncü madesindeki idarî birimler arasına, Ge
nel Sekreterlik Büro Müdürlüğünün» ilavesini arz 
ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 582 sıra sayılı Kanun 
Teklifinin üçüncü maddesinin birinci paragrafının 
«... aşağıdaki idarî birimlerden oluşur» ibaresinden 
sonra, «İdarî İşler Müdürlüğü» ibaresinin eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Bekir TÜNAY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte oln, Deniz Kuvvetleri Komutnı ve 

Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat Tü-
mer'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliği ve Teşkilat Kanunu Teklifi ile ilgili olarak 
Bütçe-Plan Komisyonu tarafından kabul edilen Ka
nun Teklifi metninin üçüncü mddesindeki idarî bi
rimlere, «Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü» biri
minin ilave edilmesini ve ek kadro cetveline de genel 
idarî hizmetler sınıfından birinci derecede bir müdür 
ve ikinci derece bir müdür yardımcısı kadrosu konma
sını arz ederim. 

Halil İbrahim KARAL 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, buyurun efendim? 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Teklifin üçüncü maddesinde idarî birimler teker 

teker sayılmış, Teklifin 29 uncu sayfasında da Bütçe-
Plan Komisyonunun kabul ettiği metinde, müdürler 
birinci dereceye ve ikinci dereceye ayrılmış bulun
maktadır. Birinci derece müdürler içinde olmayan, 
özel Kalem Müdürü, ve Genel Sekreter Büro Mü
dürü vardır. Burada da iki tane müdür ayrılmıştır, 
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Ben, müdürler arasındaki kadro ahengini sağlamak, 
bir ayrıcalığı da gidermek için bu teklifi yapmış bu
lunuyorum. 

Nitekim, üçüncü maddenin son fıkrasında, «Eği
tim, organizasyon ve metod ve diğer idarî hizmetleri 
yürütmek üzere doğrudan doğruya Genel Sekretere 
bağlı bir Genel Sekreterlik Bürosu kurulur» denmek
tedir. Bu büronun başında da bir müdür olması ge
rekmektedir. Teklifimin gayesi; (Altıncı maddede 
diğer müdürlük için de bir teklifim olacaktır) bu mü
dürlüğün diğer müdürlükler arasına ilavesini sağla
maktır. Altıncı maddedeki önergemde de müdür 
adedini artırmak suretiyle bunu düzenlemiş olaca
ğım. Bu önergem kabul edildiği takdirde, 6 ncı mad
dede de buna göre bir düzenleme yapılması gereke
cektir. 

Takdir, Yüce Kurulundur; arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu'nun önergesinin 

lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dimi. Yok. Sayın Komisyon?.. Buyurun Sayın Tu
tum. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CAHİT 
TUTUM — Sayın Başkan; tekif ettikeri unvanı uy
gun bulmuyoruz. «İdarî İşler Müdürlüğü» diye bir 
müdürlük tanımıyoruz. Bizim hukukumuzda yer al
mayan bir şeydir, zorlamadır İfade. Dolayısıyla Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, özür dilerim; o, Sa
yın Tünay'ın. Şu anda, Genel Sekreterlik 'Büro Mü
dürlüğü; yani üçüncü maddenin, bu isimler müdür
lükler sayıldıktan sonra, alttan bir üst fıkrasında, 
«doğrudan Genel Sekreterliğe bağlı bir Genel Sek
reterlik Bürosu kurulur.» varya efendim, ona bağlı 
olarak da bir müdür oluyor. Yani Genel Sekreterlik 
Büro Müdürlüğü kurulmasını istiyor Sayın Âyanoğlu. 
Şeflikten, müdürlüğe çıkarmak istiyor zannederim. 

BÜTÇBFLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CAHİT 
TUTUM — Efendim; verdikleri izahat doğrudur. 
Dediler ki, «Genel Sekreterlik Bürosu diye bir büro 
kuruyorsunuz. Bu büronun başında büyük bir ola
sılıkla müdür olacaktır» Nitekim de, kadro cetveli 
açıldığında orada bir müdür görülecektir yanılmı
yorsam ve yalnız birinci derecede değildir o, ikinci 
derecede bir büro müdürlüğü görülmektedir. Diğer 
ana hizmet birimleri gibi telâkki edilmemiştir; doğ
rudan doğruya Genel Sekretere yardımcı olmak üze
re, onun bir nevi kurmaylık hizmetlerini yerine ge
tirecek olan bir büro kurulmasını öngördük. Dola
yısıyla, eğer bu Genel Sekreterlik Bürosuna verile
cek olan hizmetlerde bir değişiklik yapılarak; Sayın 
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Tünay'ın ve diğer bazı arkadaşların ileri sürdüğü 
gibi, yeni bir birim kurularak ana birimler arasında, 
üçüncü maddenin birinci fıkrasının hemen ardında 
sayılan ana birimler arasında sayılmasını istiyorlar
sa, o takdirde Genel Sekreterlik Bürosu olarak de
recesinin birinci fıkrada yazılan müdürlükler arasına 
yükseltilmesi yolunda bir teklifin geçerli olmaması 
gerekir. O takdirde, bu Genel Sekreterlik Bürosunun 
fonksiyonunun ne olduğunun açıklığa kavuşturul
ması lâzım. 

Kendilerinin önerdiği; hiç bir değişiklik yapma
dan bugün bizim Bütçe-Pian Komisyonunun yaptığı 
değişiklikte olduğu gibi, «Genel Sekterlerlik Bürosu 
kurulmuştur. Bu büronun müdürünün derecesi yu
karıya alınsın» demek, kadroda değişiklik yapılsın de
mektir ki, orada konuşmamız gerekir. Burada ana 
birimler sayılmaktadır. Kendileri Genel Sekreterlik 
Bürosuna ana birim vasfı vermek istiyorlarsa, gö
revlerinde ve ona yükleyeceği hizmetlerde de bir şey
ler söylemeleri lâzım gerekçede. O gerekçede bunlar 
söylenmedikçe Sayın Başkanım, Genel Sekreterlik 
Bürosunun «Müdürlük» adı ile ana birimler arasın
da bu şekilde ve bu fonksiyona dahil edilmesini uy
gun bulmuyoruz ve önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun 
Komisyon katılmadığını beyan etmektedir, önerge
nin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tünay, buyurun efendim. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Sayın Tutum'un, geneli hakkında açıklamasında 

temel görüşüyle hemfikir olmadığım için, burada söy
leyeceklerim şimdi, daha başlangıçta kendisi tarafın
dan reddedildiği gibi, reddedilecektir. Aslında, «İdarî 
işler» denen hizmet, fonksiyon, bugün Türkiye Cum
huriyeti Devleti içerisinde yürütülmektedir; ama zor
lama, ama değil. Gerçek bu. 

Katılmadığım nokta şu : Devletde (kendileri ho
calığını yapıyorlar, mutlaka benden çok daha iyi bi
lirler; hürmet ederim) veya hükümette otorite asıl
dır. Hiyerarşi olmadan bir otoritenin sağlanabilece
ğini bunun hocasının daha iyi bilmesi iktiza eder. 
Başlangıçtaki verdiği izahatda «müdür, müdür mua
vini, şube müdürü gibi kademeleri kaldırıyoruz.» di
yor. O halde, bir koca hizmet; başına buyruk her
kes Genel Sekretere gitmek suretiyle bir anarşi ya
ratmayacak mıdır? Bu noktadan hareket ederek 
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«Ana birim» dediği yerde böyle bir hizmetin, ister 
idarî işler müdürlüğü, ister büro müdürlüğü olarak 

\ yer almasında elbette yarar vardır. Şunun için yarar 
vardır; çünkü Genel Sekreterliğin en önemli fonksi
yonu idarî fonksiyondur. Bu, yüzlerce insanın sici
lini tutacak, sicilini verecek, Başkanlık Divanının 
hizmetlerini gördürecek, ayrıca siyasî parti grupları
nın hizmetleri görülecek, politikacıların hizmetleri 
görülecek; yani bütün bunlar bir idarî işi gerektirir. 
Böyle koca bir kitlenin gelişi güzel hizmet olarak 
telâkki edilmesini de, doğrusu uygun bulmuyorum 
ve gönlüm buna razı değil. Lütfen bir kere daha 
Muhterem Hocamız dersini verdiği bu konular üze
rine eğilirse, biz de minnettar kalırız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. Ta

biî, bir cevap gibi oldu; aslında önergenizde yine 
Genel Sekreterliğe bağlı bir İdari İşler Müdürlüğün
den bahsetmek ve bunun savunmasını yapmak du
rumundasınız; teşekkür ederim. 

Sayın Tünay'ın önergesinin lehinde veya aleyhin
de söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Tutum, buyurun efendim. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA

HİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu «İdari İşler 
Müdürlüğü» deyimini beğenmedik baştan beri. Yap
tığı hizmetlerin niteliğinden hareket ederek, bunun 
bir büro olabileceğini düşündük. Şimdi eğer değerli 

arkadaşlarımız, (Bir önerge daha var Saym Başkanım) 
bu ikinci fıkrada, «Genel Sekretere görevlerinde yar
dımcı olmak üzere üç Genel Sekreter yardımcısı 
atanır.» dendikten sonra, eğitim, organizasyon ve 
metot ve diğer idarî hizmetleri yürütmek üzere bir 
büro kuruluyor; bu büroyu istemiyorlar da, «Bun
lar, 3 üncü maddede belirtilen ana birimler düzeyin
de hizmettir» diyorlarsa, lütfen bunun bir ismini ge
tirmeleri lazım. Hepsi idarî işlerdir burada yapılan
lar; idarî işlerin müdürü olmaz. 

Dolayısıyla, istirham ediyorum, eğer bu hizmeti 
yükseltmek istiyorlarsa, ana birimler arasına almak 
istiyorlarsa, bu şekilde unvanları karşımıza çıkarma
sınlar, bize yardımcı olsunlar. Komisyon olarak da 
biz bunu dikkate alırız; ama evvela değerli arkadaş
larımızın burada sayılan, «Eğitim, organizasyon, me
tot ve diğer idarî hizmetleri yürütmek üzere.,.» diye 
teşkil ettiğimiz büronun görevlerinin ana birim ola
cak kadar önemli olduğunu söylesinler; onu tartışa
lım. Ancak ondan sonra bunun dikkate alınmasını 
isteyebiliriz Komisyon olarak. 

Teşekkürler. 
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, BAŞKAN — Yani katılmıyorsunuz?.. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA

HİT TUTUM — Evet efendim. 
'BAŞKAN — 'Sayın üyeler, Sayın Tünay'ın öner- • 

gesine, biraz evvelki önergeyle irtibatlı olarak, Ko
misyon katılmadığını beyan etmektedir, önergenin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sayın Karal, bir açıklamanız olacak mı efendim?.. 
Buyurun. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

3 üncü maddede çok önemli gördüğümüz bir bi
rimin çıkarılmış olması sebebiyle söz almış oluyo
rum. Sayın Komisyonumuzun Değerli Sözcüsü, te
ker teker idarî birimleri ve onların göreceği fonksi
yonları açıklayarak, bunların gereğini savundu ve 
hatta gelen Teklifte idarî birimlerin sayısı 1, 8 veya
hut 9 olduğu halde, iki misline çıkan bu idarî birim
lerin bütçe açısından herhangi bir mahzur doğurdu
ğunu da söylemedi; fakat çok önemli, Teklifteki çok 
önemli bir birimi çıkararak yeni maddeye dahil et
memelerinin sebebini de söylemedi, bunun gerekçe
sinden hiç bahsetmedi. Neden dolayı bu derece 
önemli (Bu önemli dediğim birim Dış İlişkiler ve 
Protokol Şubesi veya Müdürlüğü) müdürlüğü mad
deden çıkarmış olduklarını ne gerekçede açıklamış
lar ne de herhangi bir sebep beyan ettiler. 

Evvela, bu Dış İlişkiler ve Protokol Şubesi yahuıt 
Müdürlüğü dediğimiz binim, bir diplomatik 'ilişkiler 
sefcreteryası' olarak vazife görmüş, senelerce 'hizmet 
etmektedir, 1960'tan beri de mevcuttur. Hatta bu 
hususta ilgili kaınunların yürürlükte olduğunu da bil
mekteyiz; 16.1.1964 tarihli, 378 sayılı Kanun; Yasa
ma Meclisleri Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun; bunun bir de yönetmeliği var. Bü
tün; bu Kanunlarla getirilen fonksiyonların idarî ya
pısını, yürütmesini sağlayan bir birim olanak, Dış 
İlişkiler Bürosu veyahut 'şubesi, müdürlüğü hep ola
gelmiştir. 'Bunun hiçbir gerekçe gösterilmeden çtka-
rılıması yadırgatıcıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada şunu belirtmek 'istiyorum : Uluslararası 

politikada yasama organları gittikçe önem 'kazan
maktadır. Hatta ve hatta, klasik diplomasinin hükü
metlerden hükümetlere oliduğu şeklindeki anlayış da 
değişmekte, onun yerine bambaşka bir yapı doğmak
tadır. Çok iyi hatırlayacağız, bir büyük devlet parla-
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men'tosuyla yaihut Ikongıresiyle hükümet . arasındaki 
farJdılıklaırı oynayarak uzun seneler dış politikamızı 
meşgul etmiştir. 'Parlamento başka türlü rol almak
tadır, 'başka türlü ifade etmektedir, hükümet başka 
türilü davranmaktadır diplomasisinde. 

'Bunun dışında, uluslararası organlar gittikçe ço
ğalmaktadır. Yalnız Avrupa Konseyi, AET, NATO, 
Kuzey Atlantik Assamblesi değil, hergün yeni bir bi
nim doğmaktadır parlamentolar dünyasında ve bun
ların herbiriyle ilişkiler içimdedir parfameritolaır doğ
rudan doğruya. Demokratik dünyada halkın temsil
cisi olamllarla doğrudan doğruya ilişkilere girmek iste
mektedirler. 

İşte böylesine önemli bir fonksiyonu gören, onun 
sekreteryasını gören Duş İlişkiler ve Protokol Mü
dürlüğünü Bütçe Komisyonumuz kaldırmıştır. 

Daha da ilginç bir nokta; (Değerli bütçeoi arka
daşlarımızın bunu görmemesine imkân yok) gelecek 
parlamentolarımızın dış ilişkileri son derece önemli 
olacaktır. Daha şimdiden onun işaretllerini görmek
teyiz. tşte, böylesine önemli bir fonksiyonu gören bir 
yapıyı, bir birimi, bir müdürlüğü, mevcut iken kal
dırmanın medenini anlamak mümkün değildir. Bu 
gerekçesizdir, bu savunulamaz. 

Onun için, önergemizde belirttiğimiz gibi, 3 üncü 
maddeye «Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğümün 
ilave edjtaesıini Yüce Kurulunuzun desteklemesini, 
oylarınızı rica ediyoruz. 

Teşekkür ©derim, ısaygılar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Karal 
Sayın Karal'ın önergesinin lehinde?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, lehinde. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, le

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, Sayın Yolga. 
Sayın öztürk, müsaade ederseniz Sayın Yoiga'ya 

söz verelim. Buyurun Sayın Yolga. 
KÂZIM ÖZTÜRK — O zaman üzerinde konu

şayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Üzeri yok efendim önergenin; her 

tarafı açık. 
Buyurun Sayın Yolga. 

önerge sahiplerinden olmak, hem de mesleğim itiba
riyle birkaç kelime arz etmek istedim. 

Sayın Başkanım; 
Biraz önce Kâzım Öztürk arkadaşımız bu Mec

listeki çok uzun ve engin tecrübesinin mahsullerini, 
çoğu zaman arkadaşların istifadesine sunan yeni bir 
konuşmasında böyle bir kuruluşun Mecliste lüzu
muna değindiler. Kendileri söz alsalardı, tahmin 
ederim daha çok bu Meclisle ilgili tecrübelere daya
narak izahat verebileceklerdi, O bakımdan benim ta
kaddüm etmiş olmamı bir -bakıma üzüntüyle düşünü
yorum. Her halükârda kendi açımdan da şunları 
arz etmek isterim : 

Yine, benden önce konuşan Sayın Karal arkada
şımız çok önemli bir noktaya değindi. Zamanımızda 
meclisler, yalnız iç yasamayla uğraşan, dış fonksiyon
ları olmayan organlar olmaktan çıkmıştır. Bugün bir
çok konular milletlerarası parlamentolar içimde cere
yan ediyor; orada memleketimizi ilgilendiren en 
önemli konular görüşülüyor, dostilarısmız, düşmanla-
rıımız kendilerine göre, temayüllerine göre o parla
mentolarda rol oynuyorlar. Dolayısıyla Meclisimizin 
o parlamenter organilara katılması da büyük önem 
taşıyor. Bunların misalleri malumdur. Avrupa Kon
seyi her günkü haberler arasında yer alan çalışma
larıyla, aksiyomuyla memleketimiz bakımından ne ka
dar önemli olduğumu göstermiştir. NATO'nun keza 
Avrupa Konseyi gibi bir Assamblesi vardır; ortak 
üyesi olduğumuz Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
parlamenterler seviyesinde keza organı vardır. Bütün 
bunlara katılma memleketimiz bakımından büyük 
önem taşıyor ve değerli bir hizmet teşkil ediyor. Bu 
katılmanın sadece şeklî bir mahiyeti olmadığını da 
belirtmek gerekir. Çünkü sırf oraya gidip bir ispatı 
vücut etmekle kalmıyor, orada Türkiye'nin davaları
nı, meselelerini anlatımak ve dış politikamızı geneliy
le, tümüyle orada, o çerçeve içinde de yürütmeye ça
lışmak söz konusu oluyor. Bunun mazide değerli ör
nekleri vardır; yani bundan önceki M'eclislerin üye
leri bu arz ettiğim, değindiğim milletlerarası parla
mentolarda çok değerli hizmetlerde bulunabilmişjier-
dir, 

Sonra Sayın Başkanım, Milletlerarası Parlamento
lar Birliği var. Keza bütün dünya parlamenterlerinin 
bir araya geldiği bu 'toplantılarda yine Türkiye'nin 
davalarının tanıtılması, dış politikamıza parlamenter 
seviyede hizmet edilmesi için çok değerli fırsat teşkil 
eden toplantılardır bunlar. 

Tabiri caizse Sayın Başkanını, diğer bir kalem; 
muhtelif memıleketılerle parlamentolar içinde karşılıikılı 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkam, de
ğerli arkadaşlar; 

Sayın Karal'ın çok haklı gerekçelere dayanarak 
önerdiği ilaveye, ben de önergesine imza koymak 
suretiyle katılanlardanım. Ayrıca, mesleğim 'itibariy
le de beni bir ölçüde ilgilendiren bir konudur. Do
layısıyla, önerge lehinde her iki bakımdan; hem I 
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dostluk 'grupları kurulması mutattıır. Bunlar ilgili 
memleketlerle olan üMşkiileıimiz bakımından değerli 
hizmetler ifa eder. 

Ayrıca Meclis Başkanının, Meclis üyelerinin ve
ya Meclis üyelerinden oluşan grupların yabancı mes
lektaşlarıyla karşıHıMı Ziyaretlerde bulunmaları mu
tattır ve bunlar da, tekrar ediyorum, Türkiye'nin 
umumî dış politikası, dış münasebetleri çerçevesi için
de önemli bir yer İşgal eder. 

Hulasa Sayın Başkanım, bugünkü geçici duruma 
bakarak hükmetmemek lazım. Bilindiği gibi üyesi bu
lunduğumuz Avrupalıılararası kuruluşlar Meclisimizin 
gerçekte sahip bulunduğu milletin temsilcisi sıfatını 
kaale almadılar, menfi bir tutum içine girdiler. Bun
lar hepimizin malumu olan hususlar. Dolayısıyla bu 
12 Eylül sonrası devrede Meclisimiz bu dış ilişkiler 
bakımından yeterince faal olamadı; bu konudaki ça
lışmalar birkaç ziyaretin kabulüne İnhisar etti. Hal
buki bundan sonra normal devreye giriyoruz ve bu 
dış ilişkiler gerçekten büyük önem taşıyacaktır. Öyle 
olunca da, bu öneme tekabül eden bir teşkilata ihti
yaç vardır. Çünkü devamlı aynı görsvd.3 çakışarak b:-
bilgi ve tecrübe birikimi edinımıiş insanlar olmazsa, dış 
ilişkiler gibi ayrı bir vulkuf, dil bilgisi, ayrı bir tec
rübe isteyen bir konuda hizmet gereği gibi yürütüle
mez. Böyle bir hizmetin sümmettedarik vasıtalarla 
umumî bir çerçeve erimiş adı belli olmayasn yahut 
kendisi mevcut olmayan bir kuruluşla yürütülmesi 
hakikaten düşünülemez. Dolayısıyla benim de imzam 
bulunan Sayın Karal'ın önergesinin kabul edilımesıini 
temenni ediyorum. 

Eğer Yüce Meclis böyle yeni bir birimin ilave
sini ıkabul buyurursa, sanıyorum yer bakımından, bi
raz önce Sayın ve Değerli Arkadaşımız Cahit Tu-
tum'un listeye ilave ettirdiği «Basın ve Halkla ilişki
ler» biriminden sonra yahut ondan önce yer alması 
faydalı olur. 

Bütün arkadaşlardan bu önergeye desteklerini lüt
fetmelerini rica ederek saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Tutum, Sayın Tümer'm Teklifinde zaten 

böyle bir binim var. Bunun yanında, zannederim 
Bütçe - Plan Komisyonunda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 1984 Malî Yılı Bütçe Teklifinin de görüş
mesinin yapıldığına dair bilginiz olsa gerek. Çok en
teresan bir durum var : 1984 yılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçesinde birimler sayılmış ve san
ki Kanun çıkmışçasına bir Dış Münasebetler Mü
dürlüğü burada yer alıyor. Bütçe - Plan Komisyonu 

bu Teklifi görüşürken acaba bunları da inceledi mi 
efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu soruyu birkaç 
arkadaş Bütçe müzakereleri sırasında sordu. Haklı bir 
soru. İlk bakışta bir çelişkidir, yalnız şöyle düşün
dük : Bütçe daha evveli çıkacaik. Bütçede bağlı olan 
kadrolar eskisi gibi aynen geçiyor orada, herhangi 
bir değişiklik yapılmıyor; ancak o kadrolarda değiş
lik yapacak olan (kanun bu Kanun. Bunun daha sonra 
yürürlüğe gireceği varsayılıyor. Çünkü aksi hailde bir 
çelişki ortaya çıkar; dediğiniz haklıdır. 

Bu nedenle biz oradaki kadrolara hiç dokunma
dık. Teklif çok eskiden yapıldığı, Bütçe de süratle 
yürürlüğe gireceği ve bu da şu anda kabul edilmediği 
için, orada buraya bakarak bazı değişiklikler yap-
mıalk işi büsbütün karıştırabilir. O bakımdan, orada
ki 'kadroları aynen Ibanunlaştırıyoruz; ama Bütçeden 
hemen sonra yürürlüğe gireceğini varsaydığîimız bu 
hükümler Bütçe Kanunundaki kadroları bağlayıcı 
olacaktır. Zaten kadrolar oraya eklenmeyecek efen
dim, onların 'kadroları Bütçe Kanununa eklenmiyor. 
Dolayısıyla burada yapacağımız değişiklikler, bunun 
kanunlaşması, Bütçe dolayısıyla bizim önümüze ge
tirilen ve bizim onayımızdan geçirilen kadroları de
ğiştirecektir. Böyle .düşünüyoruz. Doğrusu bu soru 
çetin bir soru; yani hukukî bir sorudur. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, Bütçe Kanunu kabul 
edilecek; ama yürürlük tarihi 1.1.1984 olacağına ve 
bu arada da Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teş
kilat Kanunu daha önce çıkıp, Kasım ayı sonunda 
Millet Meclisi toplandığında yürürlüğe gireceğine gö
re, acaba hangi kanun daha sonra yürürlüğe girmiş 
sayılacak?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM. — Sayın Başkanım, bu da haklı bir 
soru. Bunun da cevabını şöyle verdik: Maddelerimize 
göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilat Kanu
nunun hemen çıkar çıkmaz uygulanması isteniyor. 
Dolayısıyla intibakların yapılabilmesi için kadroların 
olması lazım. Bizim önerimiz şu: Bu Komisyondan 
önce bitirilirse, ki bitirilmesi mümkün gözükmüyor; 
ama bitirilebilirse mesele yok. Bitirilemezse, yukarı
dan inecek olan, yani Bütçe - Plan Komisyonunun 
onayından inecek olan o metinde, Genel Kurul mü
zakeresi sırasında Yüce Kurulumuzun burada kabul 
ettiği esaslara göre değişiklik yapmamız gerekir. Aksi 
halde uygulamada dediğiniz çelişki doğabilir. 

BAŞKAN — Yani bir sakınca yok, düzelecektir 
diyorsunuz; çünkü görebildiğim kadarıyla bu Tek-
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lifte isim değişiklikleri olduğu gibi, görev değişiklik- ı 
leri de var, çok değişik görevler; yani Genel Sekre- I 
terliğe bağlı teşkilatlar ıç'inde bile görev değişiklikleri I 
var. O zaman ileride bu da bir kanun olacağına göre, I 
iki kanun arasında bir çelişki ve bir uygulama zor- I 
luğu doğmasın diye soruyorum Sayın Tutum, zabıt- I 
lara geçmesi bakımından. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkanım, dediğiniz doğru; I 
yalnız Meclisin iki kanadına ait kadrolar var, tevhit I 
edilmemiştir oradakiler; ilginç taraf da o, aynen eskisi I 
gibi devam ediyor, çünkü henüz daha tek hale gelmiş I 
değil, tek hale getirecek olan bu Kanun. Bana göre I 
bu Kanunun önce çıkması ve onu bağlaması gerekir I 
diye düşünürüm. I 

BAŞKAN — Önergeyle ilgili görüşünüz nedir Sa- I 
yın Tutum? I 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkanım, biz Sayın Karal'ın 
dediği gibi, bu hizmeti, yani «Dış İlişkiler Müdürlüğü» 
denilen birime tevdi edilen hizmetleri ortadan kaldır
mış değiliz. O kadar kaldırmadık k'i, Bütçe - Plan 
Komisyonunda kabul edilen metinde olduğu gibi, | 
Teklif metnine ekli kadro cetveline biz, «Başkanlık I 
Dışişleri Özel Müşaviri» diye bir adet, kadrosu Dışiş
leri Bakanlığından sağlanacak olan, dışişlerinde uz- I 
manlaşmış bir kişinin Başkanlığa danışmanlık yap
masını uygun gördük. Bu danışmanın bahsettiği 
uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunlar konusunda 
ve özellikle bunun sekreteryasının yürütülmesi konu
sunda danışmanlık hizmeti sağlayacaktır. Şimdi, bu 
müşavirin elbet bir sekreteryası olacaktır. 'Bu sekre-
ıteryanın ne olabileceğini düşündük, tartışmalarda. Bu
nun için elimizde gerek 1983, gerek 1984 Malî yıl- j 
larına ait Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 
Bütçesinde yer alan Dış Münasebetler Müdürlüğüne 
baktığımızda; bir müdür, bir şef çevirmen, bir İn
gilizce çevirmen, bir Fransızca çevirmen ve bir Al
manca çevirmenden ibaret 5 adet kadro konduğunu 
gördük. 

Şimdi, burada bugünkü fiilî duruma baktığımızda 
aslında Dış Münasebetler Müdürlüğü denilen birim | 
içinde sadece iki kişi çalışmakta gözükmektedir. Ka- I 
bul ettiğiniz takdirde böyle bir birimi, Dış Münasebet
ler Müdürlüğü diye 5 adet kadrosu olan bir müdür
lüğü anamüdürlükler arasında saymak gibi fevkalade 
bana idare hukuk açısından ters gelen bir müdürlük | 
ihdas etmiş olursunuz. Müşavirliğin genel sekreteryası 
olabilir, o Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı- j 
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nın onayı ile kurulabilir, sekreterya hizmeti verilebi
lir; uzman raportör görevlendirilebilir. Nitekim, biz 
bu çevirmenleri aynen muhafaza ediyoruz. 5 -15 kad
rolar arasında çevirmenler vardır, muhafaza edilmek
tedir. Demek bunların fonksiyonu olacaktır. Şimdi, 
bu üç kişinin başına bir müdür yerelim mi vermeye
lim mi?.. Arkadaşlarımız bunu söylesinler. Biz bu
nun müdürlük olmayacağını belki birinci derecede 
dışişlerinde uzmanlaşmış müşavire sekreterya hizmeti 
ihdas edilecekse ki, edilecektir, onu biz anabirimler 
arasında göstermeyi gerekli görmüyorum, orada 10 
kişi mi görevlendirilecek, daktilo mu, çevirmen mi 
görevlendirilecek kararlaştırılacaktır. Başına mutlaka 
müdür diye birisinin getirilmesi gerekmeyebilir; bunu 
düşündük. Müşavir varken bir de bir müdür, kendi 
düzeyinde bir müdür daha getirmeyelim, 5 kişiden 
ibaret bir müdürlük ünitesi kurmayalım. Kurduğumuz 
anabirimler, müşavirlikler dışında oldukça fonksiyonel 
ve icraya dönük olan birimlerdir. Eğer burada yerine 
getirilecek olan hizmet üç tane çevirmenden' de başka 
birtakım raportörlerin de kullanılmasını gerektiriyorsa 
sekreterya teşekkül edecektir. O sekreterya teşekkül et
tikten sonra bunun başına bir müdürlük getirilmesi 
gerekmeyebilir. 

Sayın Başkanım; 
Dolayısıyla eğer izin verirlerse, birinci derecede 

kadrolar arasına yer aldığımız müşavirliği, o müşavirlik 
olamaz diyorlarsa, ayrıca bir müşavirlik ihdasını is
tiyorlarsa ona katılırız, yani Halkla İlişkiler ve Pro
tokol Müşavirliği diye bir müşavirlik belki kurulabilir; 
•ama 3 - 4 kişinin çalışacağı veya bilemediğiniz bu
rada öngörüldüğü gibi, en çok 5 kişinin1 çalışacağı bir 
yeri müdür; yarın oraya müdür yardımcısı da is
tenebilir. Onu yapmayalım. Bir Kanunlar Müdürlü
ğümüz var, bir Basımevi Müdürlüğümüz var, bir 
Kütüphane Müdürlüğümüz vardır; anabirimler fark
lıdır. Dolayısıyla biz burada müdür yerine müşavirli
ğin daha geçerli olacağını düşündük. Bu nedenle bu 
hizmeti ortadan kaldırmadık, önemli görüyoruz, önemli 
gördüğümüzün en güzel delili de dışişlerinde uz
manlaşmış birinin Dışişleri Bakanlığınca detaşe edil
mesidir. Türkiye Büyük Milet Meclisinin Başkanlığının 
emrine. O kişi AET ile NATO ile Avrupa Konseyi ile 
olan ilişkilerin düğüm noktası olacaktır. Zaten o nite
likte olmayan bir kimseyi, bir memuru görevlendirerek 
yaptıramazsınız. Onun emrinde belki sekreterya olacak
tır. O sekreteryada çevirmen olabilir, raportör olabilir, 
bunlar olabilir; ama mutlaka ille müdür diye böyle bir 
birim ihdasını doğrusu kabul edemedik efendim. 
Önergeye katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Sonuç olarak önergeye katılmıyor- | 
sunuz. Teşekkür ederim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir soru 
sorabilir miyim?.. 

- BAŞKAN — Önergelerde soru sormak mümkün 
değildir Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Niye efendim?.. 
BAŞKAN — Bunun niyesini de lütfen sormayın. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, son derece 

önemli bir konuyu geçiyoruz. Usul bir imkân yaratın 
ve fırsat verin söyleyeyim efendim. Bu hususu arz 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Usulî bir imkân yaratmam mümkün 
değildir. Bugüne kadar önergeler üzerinde lehte aleyhte 
konuşmalarım dışında ki, bazı arkadaşlar çıktılar usul 
bakımından sadece önerge sahibi konuşsun, lehte 
aleyhte konuşmaya dahi yer verilmesin dediler, Mec
liste engin tecrübeniz olduğunu biz de biliyoruz, siz 
de biliyorsunuz. Önergeler üzerinde konuşma var mı
dır efendim?.. Kaldı ki, soru nereden çıkıyor?.. Müsaa
de buyurun efendim. Genel Kurul oylarıyla bu ko
nuyu halledecektir efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Karal'ın önergesine Komis
yon katılmadığımı beyan etmektedir. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir efendim. 

Sayın Tutum, önerge Hükümet olmadığına göre 
kabul edilmiştir. Tekrar Komisyona gidip bir görüşme 
yapmak durumu olmasın. Lütfen efendim, burada 
görüşünüzü bildirin, üçüncü madde içinde nereye 
monte edeceğimizi de lütfen söyleyiniz. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu birimin düzeyi
nin ne olacağı konusu kararlaştırılmadan sadece şu 
Yüce Kurul bunun anabirimler arasında olmasını 
uygun görmüştür. Binaenaleyh, bunun kadro derece
sinin ne olacağı ayrı bir konudur. Binaenaleyh, biz 
burada eğer bu maddeye ilişkin olarak kesinleştir
mek isteniyorsa, anabirimler arasında yer alınması 
konusundaki görüşe ancak dikkate alınmak üzere, 
Komisyonumuza verilip, kendi aramızda konuştuktan 
sonra bir statüsünün belirlenmesini uygun buluyoruz. 
Müdürlük demeyebiliriz, ısrar edebiliriz müşavirlikte; 
bu takdirde Komisyonumuza bu hakkı bağışlayınız 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın (Tutum, Komisyonunuzun Büt
çe çalışmaları nedeniyle çok yoğun bir faaliyet içinde 
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olduğu görüşümden hareketle ve bugün Yüce Genel 
Kurulun almış olduğu karar ışığı altında beklemeye 
tahammülü olmayan bir durum olduğunu herhalde 
lütfen takdir buyurun. Çünkü bundan sonra daha 
60 - 70 madde ihtiva eden 4 ila 5 kanunu bu Genel 
Kurul çıkarmak durumundadır. Bu Kamunun bir mad
desinin bir şube müdürlüğü kurulması yönünden bek
letilmesi keyfiyetini, bilemiyorum, zaten bunu görüş
mek imkânınız olacak mı Bütçe - Plan Komisyonun
da, sizin yetkiniz var, komisyonlarda bu yetkiyi rahat 
kullanmak imkânı her zaman mevcuttur; lütfen kul
lanınız efendim. Arkadan önergeler gelir, herhalde 
arkadaşlarımız birinci derece mi, ikinci derece mi 
buna göre bir önerge de vermişlerdir. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkanım, anlıyorum ki, siz 
Başkan olarak bu arkadaşlarımızın genel görüşleri doğ
rultusunda bir ağırlık koyuyorsunuz. Buna saygılıyım, 
kabul ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. Me
sele anlaşılmıştır ve açıklığa kavuşmuştur. Kaldı ki, 
bendeniz de bir nebze kabul ettiğimiz için söylüyorum 
dış ilişkilerle ilgili bir iki toplantıda bulundum, Da
nışma Meclisi adına bir hanımefendiden başka dış 
ilişkileri yürüteoek kimse yok. Bu hususta büyük 
sıkıntılar görülmüştür, o nedenle bir zaruretin ge
reğidir bu. Zannederim gelecek Türkiye Büyük Millet-
Meclisinde bu konu daha detaylı olarak incelene
cektir. Hakikaten de 3-4 kişi ile değil de biraz 
daha geniş bir kadro ile bu ıkonu çözümlenecektir 
efendim. 

Sayın Tutum, üçüncü maddenin neresine koya
cağız?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkanım, sanıyorum ki, Ba
sın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden hemen sonra 
olabilir. Bnlar tamamen istişarî ve icraî nitelikte ku
ruluşlarım1 arasına girebilir. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Önce olsun efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, öncesi falan yok, bun
ların hepsi müdürlük, yani bunun daha önemi var, 
daha önemi yok 'diye bir şeye girmeyelim. Bunu ka
bul ettik. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden 
sonra Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünü ilave 
ediyoruz efendim. Bunu da oylayacağım efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, kadro 
cetveliyle mi?.. 
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BAŞKAN — Kadro cetveline sıra gelecek efendim. 
Zannederim bu konuda Sayın Karal bir önerge verdi
ler veya verecekler. 

Sayın üyeler; bu madde üzerinde görüşmeler 
tamamlanmış ve önergeler de işleme konumuştur. Sa
yın Karal'ın önergesine Komisyon da katıldığından 
Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü ile Basın ve 
Halkla ilişkiler Müdürlüğünü de. zaten Komisyon 
kendisi getirmişti; bu ilavelerle birlikte bu maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Personel hükümleri 
MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

idarî teşkilatında çalışan personel hakkında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun istisnaî memurlukla 
ilgili hükümleri uygulanır. İstisnaî memurluklara ata
nacaklarda aranacak özel şartlar ile atamalarda uy
gulanacak esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Yasama faaliyetleriyle doğrudan ilişkili idarî hiz
metleri yürüten raportörlerle stenograflar birer meslek 
sınıfı oluştururlar. Bu sınıflara yükseköğrenim görmüş 
kişiler özel yarışma sınavı ile alınırlar. Bunlarda ara
nacak nitelikler, hizmete alınmaları, yetiştirilmeleri, 
yeterliliklerinin tespiti ve meslek içi ilerlemeleri Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca çıkarılacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen' sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın 

Devrimsel. Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; 657 

sayılı Kanun temel bir yasa olduğuna göre ve bu
rada «Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatında 
çalışan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun istisnaî memurlukla ilgili hükümleri 
uygulanır» dediğine göre, acaba ikinci, fıkradaki, 
bu nitelikleri belirtilen kişilerin' dışındaki tüm per
sonel istisnaî memur statüsüne mi tabi tutulmktadır; 
öyle bir anlam çıkıyor da Sayın Başkanım, acaba bu 
hususu açıklarlar mı?.. 

BAŞKAN — Efendim, gerçi Sayın Tutum bunu 
umumî görüşmeye başlarken açıklamışlardı; ama bir 
daha kısaca tekrarlasın Sayın Tutum. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın 'Başkanım; Sayın Devrimsel'in 
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belirttikleri gibi, kariyer sınıfı dışında olanların hepsi 
istisnaî memuriyet hükümlerine tabi olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.. 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum. 
Atama esasları 
MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge

nel Sekreteri, Başkanlık Divanının görüşü alındıktan 
sonra Türkiye Büyük Millet Meelisi Başkam tara
fından atanır. Hukuk Müşaviri, Başkanlık Müşavir
leri ve özel Kalem Müdürü doğrudan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı tarafından atanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kad-
rolarındaki personel, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterinin önerisi üzerine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı tarafından atanır. 1 - 4 dere
cedeki kadrolara yapılacak atamalarda Başkanlık Di
vanının görüşü alınır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, uz
manlıkları dolayısıyla ihtiyaç halinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde altı ayı aşmamak üzere geçici ola
rak görevlendirilebilirler. Bu tür personelin ismen gö
revlendirilme istekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınca Başbakanlığa yapılır. Görevlendirilme 
istekleri, ilgili personelin atanmalarındaki usul ve şart
lara bakılmaksızın kurum ve kuruluşlarınca yerine ge
tirilir. Bu personel kurumlarından izinli sayılırlar ve 
bu süreler görev ve mesleklerinde geçmiş kabul edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye 

var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Kadrolar 
MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi kad

roları ekli cetvelde gösterilmiştir. Başkanlık Divanı cet
velde belirtilen kadro sayısı ile sınırlı kalmak kaydıy
la yılda bir defa kadrolarda gerekli değişiklikleri yap
maya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı efen
dim?.. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkanım demin sizin sordu-
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ğunuz sorunun emniyet sübabının bu olabileceğini dü
şündük efendim. Bu, «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kadroları ekli cetvelde gösterilmiştir»; nerede gösteril
mişse, bu kadroda gösteriyoruz; ama eğer Bütçe Ka
nununa eklenmiş olsa, «Başkanlık Divanı cetvelde be
lirtilen kadro sayısı ile sınırlı kalmak kaydıyla yılda 
bir defa kadrolarda gerekli değişiklikleri yapabilece
ği» için belki bu açıdan da bir emniyet sübabı vazi
fesini görecektir bu madde. Aynen kabulünü arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye var 

mı?.. Sayın Yarkın, Sayın Cebeci. 
Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTtN YARKIN — Sayın Başkanım, ge

rekçesine bakamadım; bu «kadrolarda gerekli deği
şikliği yapma yetkisi» neleri kapsamaktadır?.. Bunun 
açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Buyurun Sayın Tutum. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA

HİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu aslında öteden 
beri bütçe kanununda Millet Meclisine verilmiş bir 
özel yetki maddesidir; biz de onu benimsedik. Kad
rolarda değişiklik yapma; kadro derecesinde değişik
lik yapmadır, kadro unvanlarında değişiklik yapmadır 
ve kadroların ek göstergelerinde değişiklik yapmadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Cebeci, sorunuzu buyurun sorun efendim. 
ABDÜLBAKt CEBECİ — Sayın Başkanım, 6 

ncı maddede «Türkiye Büyük Millet Meclisi kadroları 
ekli cetvelde gösterilmiştir» diyor; Meclisin kadrosu 
değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kad
roları olabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA

HİT TUTUM — Efendim, Eaym Cebeci'nin hatırlat
masına teşekkür ederiz; çünkü orijinali öyle idi, bu 
yine baskıda düştü : «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idarî teşkilat kadroları ekli cetvelde gösterilmiştir.» 

Sayın Başkanım usul yönünden; bu kadroları bir 
hayli zaman alacağı için en sona bırakabilir miyiz 
bu 6 ncı madde vesilesiyle?.. 

'BAŞKAN — Efendim, bu madde vesilesiyle öner
geler var. O kadroları okutmayacağımız için, o kad
rolardaki vaki değişiklikleri bu madde üzerinde gö

rüşüyoruz, karara bağlayacağız; daha evvel de böyle 
işlemler yaptık. Çünkü, kadroları tek tek okutmaya
cağız efendim; mevcut değişiklikleri sadece işleyece
ğiz. 

EÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Peki efendim. Yalnız, izin verirse
niz o arada düzeltmeleri ben de yapmak isterim efen
dim. 

BAŞKAN — Tabiî; bu arada siz de düzeltmeleri 
yaparsınız. 

Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili önergelerden Sa
yın Karal'ın önergesinde biliyorsunuz iki fıkra vardı. 
Birisi, (Yeniden okutacağım) «Birinci derecede bir mü
dür ve ikinci derecede bir müdür yardımcısı» demiş; 
ama okutmadan evvel Sayın Karal'a sormak istiyo
rum : Bunların artıları falan yok mu efendim?.. Bi
rinci dereceye bir müdür koyacağız : Dış ilişkiler ve 
protokol müdürü; yanında artışız mı oluyor?.. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Efendim, onlar 
zaten cetvellerde düzenlenmiş; aynı esasa göre ola
cak. 

BAŞKAN — Cetvelde yok efendim. Şimdi ilave 
ettiğimiz zaman, artısının da ne olacağını belirtmedi
ğiniz takdirde yarın artıdan diğer müdürler yararla
nır... Zannederim kadroya ilave edeceğiz. Çünkü ba
kınız; müdürlerin artı 400 alanı var, artı 500 alanı 
var mesele Genel Sekreter Yardımcısı... Bir şey söy
lemek lazım. Mamafih önergeleri okutalım, ona göre 
hallederiz efendim. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, di
ğer müdürler emsali şeklinde anladım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; önergeleri okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu Teklifinin 6 ncı 
maddesine ekli kadro cetvelinde, ikinci derece 300 
ek gösterge ile gösterilen Özel Kalem Müdürü kadro
sunun kaldırılarak, birinci derece 400 ek göstergeli 
özel Kalem Müdürü kadrosunun konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Mehmet HAZER 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 6 ncı mad
desine ekli ek kadro cetvelindeki müdürlerin ek gös
tergelerinin 500, müdür yardımcılarının 400 olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 582 Sıra Sayılı Kanun Tekli

finin 6 ncı maddesine bağlı ek kadro cetvelindeki aşa
ğıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

(Sayfa 30'daki unvanların sonuna ilave edilecek.) 

Unvanı Sınıfı Adet Ek gösterge 

Yangın Söndürme 
Ekip Amiri G.t.H. 1 100 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 582 Sıra Sayılı Kanun 

Teklifinin 6 ncı maddesine bağlı ek kadro cetvelin
deki aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

«1. İkinci derecede yer alan özel Kalem Müdürü 
ile Genel Sekreter Büro Müdürünün kaldırılarak bi
rinci derecedeki müdür adedinin 14 olarak düzeltil
mesi, 

2. 31 inci sayfadaki kadro cetvelinde : 
Musahhih kadrosunun 7 rici dereceden bir musah

hih kadrosu ilavesiyle «7» olarak düzeltilmesi; 
Musahhihten evvel 5 inci dereceden 2 adet baş-

musahhih yardımcısı kadrosunun ilavesi; 
«Tertipçi»den önce 5 inci dereceden 1 adet Baş-

tertipçi kadrosuyla, tertipçiden sonra 14 üncü derece
den 3 adet tertipçi yardımcısı kadrosunun ilavesi; 

Ciltçiden sonra 15 inci dereceden 3 adet ciltçi yar
dımcısı kadrosunun ilavesi, 

3. 32 nci sayfadaki kadro cetvelinde : 
«Dizgi Operatörü»nden sonra 15 inci dereceden 

3 adet Dizgi Operatör Yardımcısı kadrosunun ilavesi; 
Makinistten sonra 15 inci dereceden 2 adet ma

kinist yardımcısı kadrosunun ilavesi, 
4. Bu değişikliklere göre kadro cetveli toplam

larında değişiklik yapılması.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Deniz Kuvvetleri Komuta

nı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat 
Tümer'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliği Teşkilat Kanunu Teklifi» ile ilgili olarak 
Bütçe - Plan Komisyonu tarafından kabul edilen ka
nun teklifi metninin 3 üncü maddesindeki idarî bi
rimlere «Dışilişkiler ve Protokol Müdürlüğü» biri
minin ilave edilmesini ve ek kadro cetveline de 
G. t. H. sınıfından 1 inci derece bir müdür ve ikin

ci derece bir müdür yardımcısı kadrosu konmasını 
arz ederim. 

Halil ibrahim Karal 
Şerafettin Yarkın 
Doğan Gürbüz 

Muammer Yazar 
İbrahim Göktepe 

Remzi Banaz 
Osman Yavuz 

Namık Kemal Yolga 
Ali Dikmen 

Mahmut Akkılıç 
Muhsin Zekâi Bayer 

Necip Bilge 
Bahtiyar Uzunoğlu 
Feridun Ş. öğünç 

Nermin Öztuş 

BAŞKAN — Sayın Hazer... Yoklar mı efendim?.. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım; 

Sayın Hazer'in önergesi benim önergemle birleştiri
lerek görüşülebilir. 

BAŞKAN — Siz bütün müdürlerin ek gösterge
lerini 500, müdür yardımcılarına da 400 olarak... 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Hayır, Özel Ka
lem Müdürünün birinci derece olması ile ilgili bir 
önergem daha var. 

BAŞKAN — Evet. Sekreter, Büro Müdürü yok; 
ama. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Büro Müdürü de 
var; teklifte yok, onunla birleştirilebilir Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız şimdi burada, «Ge
nel Sekreter, Büro Müdürünün ikinci dereceden kal
dırılarak» diyorsunuz, «Birinci derecedeki müdür 
adedinin 14 olarak düzeltilmesi» diyorsunuz. Yani, 
ikinci dereceden birinci dereceye. Biraz evvel bir mü
dür kadrosu vardı; fakat sizin bu müdürlerin arası
na konulmasına ilişkin önergeniz reddpldu. O bakım
dan bunu böyle işleme koymak mümkün olacak mı? 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım; 
o Genel Sekreter Büro Müdürünü birimler arasına 
konmak idi; bu, derecesini düzeltmektir, ayrı bir 
önergedir. 

BAŞKAN — Evet, onun da derecesini bir yapa
lım diyorsunuz. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Evet. 
BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Hazer'in önergesi ile Sayın 

Âyanoğlu'nun önergesinin birinci bölümü aynıdır. 
Yani özel Kalem Müdürüne ikinci derece yerine bi
rinci derece verilmesine ilişkin bir durum vardır. Ay
rıca, Genel Sekreter Büro Müdürü de kaldırılarak 
birinci derecedeki müdür adedinin 14 olarak düzel
tilmesine ilişkindir; fakat bunu kadroda yapacağız, 
diğer tasnifte böyle bir şey söz konusu olmayacaktır. 
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Sayın Hazer yoklar. Bu iki önergeyi birlikte işle- j 
me koyacağım. Önergenin bir diğer sahibi burada 
olduğuna göre, Sayın Âyanoğlu'na bir açıklama hak
kı da vereceğiz tabiî. 

Buyurun Sayın Âyanoğlu. Bu önergenizi beş da
kikalık süre içinde lütfen açıklayın efendim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; ben zamanınızı uzun müd
det almamak için diğer tekliflerim hakkında da kısa
ca malumat verip kürsüden ineceğim. 

Bu birinci teklifimde iki hususu düzeltmek istiyo
rum : Birincisi; kadro cetvelinde müdür olarak belir
tilen, ancak kadro derecesi iki olan Özel Kalem Mü
dürü ile Genel Sekreter Büro Müdürünün kadrosu
nu birinci dereceye yükseltmek istiyorum. Çünkü, ı 
teklifte müdürler tamamen birinci derecededir. İki 
tane müdür bunlardan ayrılmış bulunmaktadır. Bu I 
müdürler arasındaki ayrıcalığı ve haksızlığı önlemek I 
için bu hususu dile getirmiş ve bir önerge ile huzu- I 
runuza sunmuş bulunuyorum. I 

Muhterem arkadaşlarım; ikinci olarak da, matbaa I 
kısmında hakikaten büyük fedakârlıklar içinde çalı- I 
şan arkadaşlarımız vardır. Bu matbaacılık sanatını I 
öğreten bir kurum Türkiye'de yoktur. Bu sanata in- I 
tisap edenler ilkokulu bitirdikten sonra çırak olarak I 
işe başlamakta, beş altı sene çırak ve yardımcı işçi I 
olarak çalıştıktan sonra becerileri varsa usta olabil
mektedirler. Bu nedenle matbaacılık mesleğinin icra
sında yardımcı personele ihtiyaç vardır. Teklifte bu I 
yardımcı personel unutulmuştur. I 

Tashih kısmında, dizgi kısmında, tertip kısmında, 
makine kısmında ve cilt kısmında yardımcılar yok- I 
tur. Bu yardımcılar olmadan bu hizmetlerin yürütül- I 
mesi mümkün olmadığı kanaatindeyim. Halihazırda I 
tashih kısmında iki raportör, bir şef, üç başmüsahhih, I 
beş musahhih olarak 11 kişi bu hizmeti yürütmekte- I 
dir. Buna uygun olarak teklifimiz iki başmüsahhih, I 
iki başmüsahhih, yardımcısı ve yedi musahhih şek- I 
linde olup bu şekilde kademelenmesi memur, hiyerar- I 
şi ve eğitim yönünden de yerinde olacaktır. 

Operatörler aynı şekilde dizdikleri satırları sayfa I 
ve kolon haline getirmek, dizgi makinelerinin kur- I 
şun ihtiyacını karşılamak, operatörlerin her türlü des- I 
tek hizmetini yapmak için ve operatör yetiştirmek I 
üzere de yardımcılara ihtiyaç vardır. I 

Yine tertipçilerde de aynı şekilde yapılan tertip 
işlerini koordine etmek üzere bir baştertipçiye mut
laka ihtiyaç vardır. J 
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Sayfa kolonlarının provasını çekmek ve tertipçi-
lere destek hizmeti yapmak ve tertipçi olmak üzere 
yine üç tane yardımcıya ihtiyaç olduğu kanaatinde
yim. 

Makinistlerde de aynı şekilde; makinelerin bakımı, 
makinelere kâğıt yüklemek, makinistlere destek hiz
metlerini sağlamak üzere yine de yardımcıya ihtiyaç 
vardır. Bunlar şimdiye kadar olağan şekilde vardı; 
fakat Teklifte her nasılsa unutulmuştur. 

Ciltçi olarak da aynı şekilde, cilt makinelerinin ba
kım ve temizliğini, çiltçilere destek hizmeti yap
mak üzere üç tane yardımcı teklif etmiş bulunmak
tayım. 

Matbaamıza teknik eleman yetişmesi ve bu müdür
ler arasında da farklılığı giderecek olan bu teklife 
Sayın Genel Kurulumuzun iltifat etmesini saygıla
rımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, önergeye katılacağınızı işaretle 

beyan buyurdunuz, o yüzden önergenin lehinde aley
hinde söz vermeden evvel sizin görüşünüzü alalım 
da efendim. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Evet, teşekkür ederim Sayın Baş
kanım, çabuklaştırmak bakımından uygun olacak. 
Gerek Sayın Hazer'in, gerekse Sayın Âyanoğlu'nun 
birinci fıkrada özel Kalem Müdürünün kadro dere
cesinin bir olarak tespitine ilişkin önerisine katılı
yoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının du
ruma göre Cumhurbaşkanına vekalet edeceği göz 
önünde tutulursa, böylesine önemli bir makamın Özel 
Kalem Müdürünün kadro derecesinin bir olmasın
da bir sakınca görmüyoruz. Bilakis katılıyoruz efen
dim, bunda yarar görüyoruz. 

«Birinci fıkranın ikinci cümlesinde Genel Sek
reter Büro Müdürünün kaldırılarak» denmektedir, 
herhalde ikinci derecedeki kadrosunun oradan çıka
rılarak bire yükseltilmesini öneriyorlar. 

BAŞKAN — Evet. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA

HİT TUTUM — Ona da katılıyorum Sayın Baş
kanım. 

Saygıdeğer Başkanım, yalnız burada bir küçük 
husus var. Sayın İbrahim Karal ve arkadaşlarının 
verdiği önergeye katıldık ve Yüce Kurulumuz da 
kabul ettiler, yalnız orada, ifadede, «Birinci derece
de bir müdür ve ikinci derecede bir müdür yardım
cısı kadrosu konması» deniyor. Biz müdür yardımcı
sını daima ikinci dereceye koyduk; ama müdür yar
dımcıları hangi ünitenin müdür yardımcısı olduğu-
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nu belirtmediğimiz için bu ibareye, yani bir mü
dür yardımcısı kadrosu konması yolundaki ibareye 
katılamayacağız; çünkü böyle bir şey fiilen müm
kün değil. Biz diyelim ki 17 adet müdür yardımcısı 
kadrosu verdik. Bu müdür yardımcılarının hangi üni
telere verileceğini idare tespit edecektir. Dolayısı ile 
bir müdürlük yolundaki konuda birinci derecede bir 
müdürü kabul ediyoruz; koyduk kadroya. Müdür 
yardımcısı sayısında bir adet artırma yapabiliriz; ama 
bunun dışında filan ünitenin, müdür yardımcısı di
yemeyiz; onu arz edecektim. 

BAŞKAN — Kadroyu bir artırırız efendim. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Âyanoğlu'nun musahhih kad
roları ile ilgili, tertipçi kadroları ile ilgili, dizgi ope
ratörleri, makinistlerle ilgili önerilerinin tümüne ka
tıldığımızı arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu arada Sayın Âyanoğlu'nun ek göstergelerde 

müdürlerin 500, müdür yardımcılarının tümünün 400 
olarak düzeltilmesine ilişkin bir önergesi var. Konuş
muş oldular, ona da görüşünüzü belirtirseniz daha 
iyi olur. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu bir ilke me
selesidir. Biz Genel Sekreteri (+ 600), Genel Sek
reter Yardımcısını (+ 500), müdürler {+ 400) ve mü
dür yardımcılarını ( + 300) olarak tespit ettik. Bu 
saptamayı, biz bu ilkeyi kabul ettiğimiz takdirde, bu 
ilkeler dışında bir ilkeyi kabul ettiğimiz takdirde 
kadro cetvelinin tümünü gözden geçirmemiz gerekir; 
çünkü raportörlerin ve tutanakta çalışan stenograf
ların ek göstergelerini buna göre yeniden düzenle
memiz ve uzman diye koyduğumuz bazı kadrolara 
verdiğimiz ek göstergelerin de tahsisli ek gösterge 
haline getirip yeniden düzenlememiz gerekir. Sanıyo
rum ki, bütün. sistemi yeniden gözden geçirmemizi 
gerektirebilir; ama değerli arkadaşlarımız Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilat Kararnamesine 
bakarak bu sonuca varıyorlar; saygı duyuyorum. Ben 
de ilke olarak onu benimsediğimiz takdirde tüm bu 
çalışmaların yeniden yapılmasını gerektireceği için şu 
durumda bu önergeye bu şekilde katılmam mümkün 
gözükmüyor. 

BAŞKAN — Ona katılmıyorsunuz. 
Teşekkür ederim. 
Sayın Âyanoğlu'nun bir de yangın söndürme ekip 

amiri teklifi var; aynı şekilde ona da katılıyorsunuz 
değil mi? 
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BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Evet aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler;... 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım; 

müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Bunun dışında bir eksik mi var? 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım; 

ben ek göstergelerle ilgili hiçbir kelime konuşmadım. 
Ek göstergelerde, halihazırda müdür arkadaşlarımız 
ve müdür muavini arkadaşlarımız 500 ve 400 almak
tadır. Eğer bu arkadaşlarımız 500'den 400'e düş
tükleri takdirde emekli kesenekleri yönünden en az 
100 farkı ödemek durumunda kalacaklar ve Emekli 
Sandığı ile arada bir çelişki olacaktır. Bu bakımdan 
bu arkadaşlarımızın halihazırda hukuk müşavirine ve 
öze,l müşavire, Başkanlık müşavirine 500 verilmekte
dir. Bu arkadaşlarımıza kadar, burada mesuliyet yük
lenmiş müdür arkadaşlarımız ve müdür muavini ar
kadaşlarımıza da bu ek göstergenin verilmesinin ye
rinde olacağı kanaatındayım; çünkü emeklilik yö
nünden bunlar zarara gireceklerdir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, zaten Komisyon 
diğerlerine katıldığını beyan ettiği için müsaade eder
seniz onları kesin oylayacağım. Bu arada sizin ka
tılmadıkları önergeniz üzerinde görüşme açacağım 
efendim. Müsaade buyurun. 

Sayın üyeler, Sayın Hazer ve Sayın Âyanoğlu' 
nun birinci önergesine Komisyon katıldığını beyan 
ettiğinden kesin oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kesin olarak ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Sayın Karal ve arkadaşlarının mü
dürler kadrosuna bir müdür ilavesini ve ikinci de
rece kadroya da bir ilave hakkındaki önergelerine 
yine Komisyon katıldığını beyan etmektedir. Yalnız 
birincisinde isim yazılacak; fakat ikincisinde müdür 
muavinleri kadro olarak gösterildikleri için, adet 
olarak gösterildiği için bir (+) koyacağız, buna göre 
bunu da kesin olarak oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu da ka
bul edilmiştir. 

Sayın Âyanoğlu'nun yangın söndürme ekip amir
liğine ilişkin önergesine de Komisyon katıldığını be
yan ettiğinden kesin olarak oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu da kabul 
edilmiştir. 

Bu arada Sayın Âyanoğlu, açıklamasını yerinden 
yaptılar. Müdürlerin ek göstergelerinin 500, müdür 
muavinlerinin 400 oluşuna Komisyon da katılmadı-
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ğını beyan etmektedir. Bu önergenin dikkate alınıp I 
alınmamasını oylarınıza sunuyorum efendim. Dikka
te alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Tutum, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkanım, bir diyeceğimiz 
olabilir mi Yüce Kurul böyle karar verdikten sonra. 
Yalnız buna dayanarak diğer uzmanlıkların ve ra
portörlerin kadro derecelerini düzenlememiz gerekir. 
izin verirseniz bunu dikkate alınmak üzere alalım, 
hemen yarın getirelim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz size bir 15 daki
ka verelim. («20 olsun» sesleri) 

Efendim, çok değerli bir zaman içinde çalışıyo
ruz. Biraz sonra bu Kanun biterse bir başka kanuna 
başlama durumundayız. Bu nedenle süremiz çok kı
sıtlı. Efendim, müsaade ederseniz size 15 dakika sü- I 
re verelim, bu 15 dakika içinde görüşünüzü lütfedin 
Sayın Tutum. Biz de bu maddeden geçehm; çünkü 
daha önümüzde 15 madde var. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Diğer maddelere 
geçelim. 

BAŞKAN — Efendim, diğer maddelere nasıl ge
çelim. Zaten Komisyon bir kişiyle burada duruyor; 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 170 inci Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî Teşkilatı Ka
nun Teklifi üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon yerinde. 
Sayın Komisyon, Sayın Âyanoğlu'nun önergesi 

üzerindeki görüşünüzü lütfedin efendim ve bununla 
da ilgili olarak tabiî kadro cetvellerinde bir deği
şiklik yapacağınızı beyan etmiştiniz. 

Buyurun efendim. 

5*10 ,1983 0 : 3 

ama Sayın Tutum, (Biraz önce ben de onu izah et
tim) şu anda yetkilisiniz, «Evet» derseniz geçeriz de
dik; fakat bir tereddütleri olduğu için mecburen ara 
veriyorum. Yoksa diğer maddelere geçelim diyeceğim; 
ama kim kalacak Komisyonu temsilen? 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkanım, izin verirseniz bu 
500 önergesini kesin olarak oylatalım. Onu kabul 
edelim, Başkanlık Divanında buna uygun redaksiyon 
yetkisini alsın efendim, Başkanlık. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, Kanun çıktıktan 
sonra yeniden... 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Yalnız şudur redaksiyon efendim. 
Şu anda sistem birbirine bağlıdır; yani uzman ve 
raportörler ve stenograflara verdiğimiz ek gösterge
ler, doğrudan doğruya müdürlerle ilgili ek gösterge
lere oranlanmıştır. Biz bu oranlamayı redaksiyon 
olarak yapalım, mekanik bir işlemdir. Herhangi bir 
özel şey değildir efendim, yeni bir şey ihdası değil
dir. 

BAŞKAN — Onun için müsaade ederseniz 15 da
kika ara verelim efendim. 

Sayın üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 17.45 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkan; Bütçe - Plan Ko
misyonunun kabul ettiği metne bağlı cetvel : (Sayfa 
29.) 

Burada birinci derece kadrolar arasında Başkan
lık Müşaviri iki adet; bir gözüküyor, iki adet olacak 
efendim. 

Hukuk Müşavirinden sonra Basın ve Halkla İliş
kiler Müşaviri var; bir adet, artı 500. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 18.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTtP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, A. Güngör ÇAKMAKÇI 
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Müdür kadrosu 12'den 15'e çıkmıştır; artı 500. I 
Uzman Raportörün hemen altında başstenograf 

var Sayın Başkanım; Baştabibin hemen üzerinde baş
stenograf, iki adet, artı 400. 

Özel Kalem Müdürü birinci dereceye alınmıştı I 
zaten. Bir de Genel Sekreter Büro Müdürü de birinci I 
dereceye alınmıştı; artı 500 Bunlar «Müdürler» kıs- I 
mında, yalnız özel Kalem Müdürünün ayrı ifade edil- I 
mesi lazım; çünkü doğrudan doğruya Başkanlığa 
bağlı. 

Hukuk Müşavir Yardımcısı artı 400; 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir Yardımcısı, artı j 

400; 
Sivil Savunma Uzmanı, artı 400; 
18 adet müdür yardımcısı, artı 400; 
Başraportör sekiz adet, artı 400: 
Stenograf altı adet artı 300. 

BAŞKAN — Mal Saymanı?.. 
BÜTÇE-PLAN KOMISYONO SÖZCÜSÜ CA

HİT TUTUM — Onlarda değişiklik yok. 
Dördüncü derecede şef 28 adet, artı 300; 
Yangın Söndürme Ekip Amiri ilave edilmişti bir 

adet dördüncü derecede, artı 100. 
Sayın Başkanım; uzman raportörde, birinci dere

cede bir atlama var, düzeltiyorum : Uzman raportör 
metinde onbir adet, doğru, değişiklik yok; ama 400 
rakamı 500 oluyor ek gösterge. Uzman raportör de 
500 oluyor. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Yani Komisyon, Sayın Âyanoğlu'nun önergesine 

katılmış bulunmaktadır ve buna göre kadroda ge
rekli düzeltmeyi yapmıştır efendim. 

Bu düzeltilmiş kadro ile birlikte ve kabul edilen 
önergelerin ışığında 6 ncı maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde 
kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri 
MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinin iç ve dış gü
venliği ile ilgili kolluk hizmetleri Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. 

Kolluk hizmetleri için Genelkurmay Başkanığın-
ca askerî bir birlik ve İçişleri Bakanlığınca bir polis 
kuvveti tahsis edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tah
sis edilen emniyet kuvvetleri Türkiye Büyük Millet t 
Meclisi kadrolarında, askerî birlik ise bağlı olduk- I 
lan kuvvet kadrolarında yer alır. | 
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Kolluk hizmetleri için tahsis edilen kuvvetlerin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından kul
lanılmasına ilişkin esaslar Genelkurmay Başkanlığı ile 
içişleri Bakanlığının görüşü alınarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığınca hazırlanacak bir yönet
melikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyonun bir diyeceği var mı?.. Yok. 
Hükümetin bir diyeceği var mı?.. Buyurun efen

dim; sizinle ilgilidir Sayın Genel Müdür Muavini. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ REFET 
ERDOĞAN — Sayın Başkanım; Sayın Komisyon 
Kanun Teklifinin 7 nci maddesinde yeni bir düzen
leme yapmış ve espriyi tümüyle değiştirmiştir. 

Kanun Teklifi, Anayasanın 95 inci maddesine uy
gun olarak içişleri Bakanlığı tarafından Meclis em
niyet hizmetleri için bir polis kuvvetinin tahsis edil
mesini öngördüğü halde, Sayın Komisyon bu kadro
nun Meclis kadroları içinde bulunmasını öngörmek 
suretiyle tahsis deyimine yeni bir anlam vermiştir. 

Bilindiği üzere 1961 Anayasasında, Meclisin kol
luk hizmetlerinin Başkanlar eliyle düzenleneceği ön
görüldüğü halde, 1982 Anayasamızda bir tahsis un
suru getirilmiştir. Bu tahsis kelimesinin anlamına gö
re kadroların esas kuvvetin kaynağı olan Emniyet Ge
nel Müdürlüğünde bulunması gerektiği halde Komis
yon 'bu görüşe itibar etmemiş ve emniyet hizmetleri
ne ait kadroları Meclis Başkanlığı kadroları arasın
da görmüştür. 

Bu, şüphesiz ki, Tekliften tümüyle ayrılan ve espri
yi değiştiren bir değişiklik olmaktadır. Biz bu deği
şikliği Anayasamızın 95 inci maddesine uygun gör
müyoruz ve Kanun Teklifindeki metnin benimsen
mesini arz ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür .ederim Sayın Erdoğan. 
Sayın üyeler, maddeyi Komisyondan geldiği biçi

miyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Malî hükümler 
MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi büt

çesi genel bütçeye dahildir. İta Amiri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı, ita Amirliği yetkilerinin bir kısmını iç
tüzük hükümlerine uygun olarak devredebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — Genelkurmay Başkanlığınca Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edi
len askerî kuvvetin ulaştırma, barınma, bakım ve ona
rım ve diğer yönetim giderleri Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığı tarafından, özlük hakları da
hil diğer her türlü ihtiyaçları bağlı bulundukları kuv
vetlerce karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — İçişleri Bakanlığınca Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen emni
yet kuvvetlerinde görevlendirilecek personel mesle
kî açıdan emniyet mensuplarına uygulanan mevzuat 
hükümlerine tabidir. Bunların atanmaları görev sü
releri, yer değiştirmeleri meslek içi eğitimleri ve ben
zeri hususlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı ile içişleri Bakanlığı arasında düzenlenecek bir 
protokolla belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

idarî teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara yaptı
rılacak fazla çalışma için yılda altı aylık tutarı gek-
memek üzere, bu hususta hazırlanacak yönetmelikle 
belirlenecek esaslara göre aylık, ek gösterge ve zam 
ve tazminatlar ile diğer malı ve sosyal hak ve yar
dımlardan ayrı olarak fazla çalışma ücreti ödenir. 
Bu personele bunun dışında özel hizmet tazminatı 
ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üye?.. 
Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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12 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 12. — Kamu kurum ve kuruluşların

dan özel bilgi ve uzmanlık isteyen görevler için ge
çici olarak görevlendirilecek personelin aylık ve öde
nekleri ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları ku
rumlarınca ödenmeye devam olunur. Bunlara Türki
ye Büyük Millet Meclisinde çalışmaları dolayısıyla ve
rilecek fazla çalışma ücreti; Başkanlık Divanınca Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki emsali kadro per
soneline uygulanan esaslara göre tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 13. — Millî Saray, köşk ve kasırların 

gezi ücretleri Hazineye irad kaydolunur. Bunların ba
kım, onarım ve muhafazaları için gerekli masraflar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine konulacak 
ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Denetim 
MADDE 14. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

harcamalarının denetimi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinden oluşacak Hesapları İnceleme Komis
yonu tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. .Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum. 
Kütüphane hizmetleri 
MADDE 15. — Kütüphane hizmetlerinin yürü

tülmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na yardımcı olmak üzere İçtüzük hükümlerine göre 
seçilecek 5 milletvekilinden oluşan bir Kütüphane 
Komisyonu kurulur. Kütüphane Komisyonu, Kütüp
hanenin amacına uygun biçimde çalışmasını gözetir, 
yerli ve yabancı her türlü yayın ile gerekli araç ve 
gereçlerin seçilmesini ve satın alınmasını sağlar. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi için yapılacak her | 
türlü satın almalar, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununa ve 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye 
Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Kütüphane Komisyonunun çalışma ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri ile eski üyelerinin ve di- I 
ğer kişilerin Kütüphaneden yararlanma esasları Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca çıkarılacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA

HİT TUTUM — Sayın Başkanım; 15 inci maddede 
«Artırma, Eksiltme, İhale Kanunu» deyimi geçiyor. 
«2886 sayılı Devlet İhale Kanununa...» denilmesi la
zım efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim; zaten 2490 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırıldı. 

Sayın Komisyon, burada Başkanlık Divanının dik
katini çeken bir konu oldu : «İçtüzük hükümlerine 
göre seçilecek 5 milletvekilinden oluşacak...» diyorsu
nuz. İçtüzükte, ne biliyoruz ki, 5 milletvekilinden olu
şan bir Kütüphane Komisyonu olacak? Gelecek Mec
lisin böyle bir İçtüzük yapacağına dair bir işaret 
mi var efendim? 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu milletvekilinden 
oluşan Kütüphane Komisyonu, halen yürürlükte bu
lunan Kanunda var; ama bu şekilde değil, karma bir I 
komisyon. İki Meclisli olduğu için çok karışık ve 
maalesef iyi yürütülememiş bir Komisyondur. I 

Bu defa tek Meclis olacağına göre, Teşkilat Ka
nununda böyle 5 milletvekilinden oluşan bir Kütüp
hane Komisyonunun kurulması; yani oradaki kanun 
sistematiğini aynen taklit ederek konulmuş olan bir 
hükümdür. Kuşkusuz, buyurduğunuz gibi, «İçtüzüğü 
mü bağlıyoruz?» sorusu sorulabilir; ama bu tama
men milletvekillerinin kütüphane hizmetleriyle ilişki- I 
lendirilmesi açısından, Meclis yasama hizmetlerinin le- I 
hine bir hüküm olduğu için İçtüzüğe konulacağı var
sayılıyor. İçtüzüğe konulmadığı takdirde böyle bir 
komisyon olamaz. I 

Zaten istişarîdir Sayın Başkanım. I 
BAŞKAN — Hayır, sayısını belirtmekte bir ya

rar var mı? «İçtüzük hükümlerine göre seçilecek mil
letvekillerinden oluşan bir Kütüphane Komisyonu» 
şeklinde olursa daha iyi olmaz mı? «5 milletvekili» I 
deyince, şimdiden 5 milletvekilini ille de seçeceksiniz 
gibi sanki İçtüzüğe bir hüküm koymuş oluyoruz. | 
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BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başkanım, katılırım. O za
man şöyle yapalım : «içtüzük hükümlerine göre seçi
lecek milletvekillerinden oluşan...» şeklinde olsun efen
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim, içtüzükte ister üç 
yapar, ister beş yapar, isterse 10 yapar; şimdiden bağ
lamayalım müsaade ederseniz. 

Evet efendim «İçtüzük hükümlerine göre seçile
cek milletvekillerinden oluşan...» şeklinde yapıyoruz 
ve «2886 sayılı Devlet ihale Kanunu» olarak, «2490 
sayılı Kanun» ifadesini değiştiriyoruz. 

Soru sormak üzere Sayın Gelendost, buyurunuz. 
HALİL GELENDOST — Sayin Başkan, zabıtla

ra geçmesi bakımından bir hususu sormak istiyorum, 
cevap istirham edeceğim. 

Kütüphaneden faydalanacak kişiler tespit edilir
ken, sayılırken, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri ile eski üyelerinin ve diğer kişilerin kütüphane
den yararlanması esasları» deniliyor. Bu «Eski üyele
rinin» tabiri içerisine Danışma Meclisi üyeleri de da
hil midir, değil midir? Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Soralım efendim. Aslında Başkanlık 
Divanı dahil olduğu görüşündedir. Çünkü dün böyle 
bir Kanun geçirdik; «Yasama Organı» dedik, «Da
nışma Meclisi üyeleri de yönetim kurullarında görev 
alamayacak» dedik. 

Sayın Tutum buyurunuz. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA

HİT TUTUM — Sayın Başkanım; aslında «Eski üye» 
tabiri, 2485 sayılı Kanunda, yanılmıyorsam, «Danış
ma Meclisi üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri gibi işlem göreceğini» belirttiği için, onu koy
mayı gerekli görmedik; ama dahildirler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yayın temini 
MADDE 16. — 2527 sayılı Basmayazı ve Resim

leri Derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü 
basmayazı ve resimlerden birer nüshayı basımevci-
ler, adıgeçen Kanun hükümlerine göre Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kütüphanesine gönderilmek üze
re, Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine vermek zo
rundadırlar. 

Bu yolla derlenen yayınlar, Kitaplık Komisyonu 
tarafından değerlendirilir ve amaç dışı kalanlar Kü
tüphaneler Genel Müdürlüğüne devredilir. 



BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelik 
MADDE 17. — Emniyet ve diğer kolluk hizmet

leri için tahsis edilen kuvvetlerin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı tarafından kullanılma ve idame 
esaslarına ilişkin hususlar Genelkurmay Başkanlığı ve 
İçişleri Bakanlığının görüşleri alınarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığınca hazırlanacak yönet
melikte düzenlenir. 

Bu Kanuna göre hazırlanacak yönetmeliklerde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 
görüşü alınır. 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl 
içinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
MADDE 18. — 5509 sayılı Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Memurları Teşkilatı Hakkında Kanun ile 
1934 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
Kanunu ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

1322\ sayılı Genel Kadro Kanunu ile Danışma 
Meclisi ve Millet Meclisine tahsis edilmiş ve 1983 yılı 
tekliflerine ekli kadro cetvellerinde değişikliğe uğra
tılmış olan kadrolardan şahsa münhasır olanlar dışın
da kalanlar iptal edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici birinci maddeyi okutuyorum. 
Atama ve intibaklar 
GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi Genel Sek
reterliği kadrolarında görevli memurlar bu Kanuna 
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ekli kadrolara kanunun yayımı tarihinden itibaren 
iki ay içinde atanırlar. Bu atamalarda öğrenim du
rumu, kamu hizmetlerinde ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi idarî teşkilatında geçirilen hizmet süreleri, sicil 
ve benzeri faktörler göz önünde tutulur. 

Bu madde gereğince atama ve intibakları yapmak 
üzere Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri tara
fından görevlendirilecek Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreter Yardımcısının başkanlığında yasama or
ganının idarî kuruluşlarının Genel Sekreterleri, özlük 
işleri Müdürleri ve Danışma Meclisi Başkanlığı Hu
kuk Müşavirinden oluşan bir Komisyon kurulur. Ko
misyon kararları Millî Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterinin onayı ile kesinleşir. 

Atama işlemleri tamamlanıncaya kadar personelin 
malî, sosyal ve her türlü özlük haklarına ilişkin eski 
hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanuna göre yapıla

cak yeni düzenlemeler nedeniyle kadro unvan ve de
recesi değişen görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, 
ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları Tür
kiye Büyük Millet Meclisi görevlerinde kaldıkları sü
rece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 3. — Cumhurbaşkanlığı Ge

nel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Dairesi inşaatı bi
tinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin halen kul
landığı bölümden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin diğer kolaylıklarından faydalanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 
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Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 4. — İlk genel seçimler sonu

cu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık 
Divanı oluşuncaya kadar bu Kanunun uygulanması 
Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince yürü
tülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter
liği, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği bün
yesi içinde görevine devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun uyarınca yeni 

düzenleme yapılıncaya kadar Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliği ve Danışıma Meclisinde görevli em
niyet personeline ilişkin kadrolar yürürlüktedir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum.-
Yürürlük 
MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 20. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Sayın Başikanım; izin verirseniz, 
Başkanlık Divanından bir uyarı aldım, bir yanlış oku
ma olmuş. Düzeltebilir miyiz bu vesileyle?. 

BAŞKAN — Maddî hata ise tabiî, içtüzüğün 80 
inci maddesine göre düzeltmek mümkün efendim. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Birincisi; üçüncü derecede şef kad
rosu 10! adet artı 300 olacak. Dördüncü derecede şef 
28 adet, artı 200 olacak. Tersine okunmuş düzeltiyo
ruz efendim. 

Bir de Sayın Başkanım, yine 16 ncı maddede «Ki
taplık Komisyonu» deniyor, 15 inci maddede «Kü
tüphane Komisyonu» olduğu için, bir redaksiyon ha
tası olmuştur; «Kitaplık», «Kütüphane» olarak dü
zeltiliyor; ikinci fıkrada efendim. 

BAŞKAN — «Kütüphane Komisyonu» değil de 
«Kitaplık Komisyonu» mu efendim; 15 inci madde 
var?. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CA
HİT TUTUM — Hayır. 15 inci maddede var «Kü
tüphane» var; fakat 16 ncı maddenin ikinci fıkrasın
da «Kitaplık» geçmiş, onu da «Kütüphane» yapaca
ğız efendim. 

BAŞKAN — Onu da «Kütüphane» mi yapacağız 
efendim? Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; maddî hatalar var. Kadroları zaten 
daha evvel oylamıştık. 6 ncı maddeyle ilişkili olarak 
bunlarda üçüncü derecedeki şeflerin 200'ü, 10 adet 
genel idarî hizmetler sınıfından 300 yapıyorlar ek 
göstergelerini, dördüncü derecedeki şeflerin ise 200 
olarak yeniden düzeltiyoruz. 6 ncı maddeyi bu dü
zeltmeyle birlikte yeniden oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler; 16 ncı maddede bir maddî hata ol
duğunu söylüyor Komisyon; «Kitaplık Komisyonu» 
nun, «Kütüphane Komisyonu» olarak düzeltiyor ve 
bize gönderiyor. 

16 ncı maddeyi bu düzeltmeyle yeniden oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, Teklifin tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum efendim : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Teklifin tümü kabul 
edilmiştir. Gelecek Millet Meclisine ve onun tüm per
soneline hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
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4. — Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı ve Ana
yasa; Bütçe - Plan; Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları. (11747) (S. Sayısı : 587) 
(D 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bugün aldığımız ka
rar gereği görüşülmesi söz konusu olan Millî Güven
lik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği Kanun Tasarısı için, Sayın Akıncı imzalı bir 
tezkere var okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Ku

rulu Genel Sekreterliği Kanun Tasarısı basılmış ve 
sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Tasarının 
öncelikle görüşülmesi Genel Kurulca da kabul edil
diğine göre, Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Eşref AKINCI 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Efendim; Kanun Tasarısının Gelen 
Kâğıtlardan gündeme alınması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Gündeme 
alınması kabul edilmiştir. 

Gündemin birinci maddesine alınması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Birinci maddeye alınması kabul edilmiştir efendim. 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği Kanun Tasarısı üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet hazır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon bir açıklamanız olacak mı. efen
dim?.. Buyurun Sayın Tuğ. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Malumlarınız olduğu üzere 12 Eylülden sonra 
Devletin bazı kurumları düzenlemeye tabi tutulmuş
tur. Devletin yapısında önemli yeri olan müessese
lerin daha sağlıklı işlemesine çaba gösterilerek yeni 

(7) 587 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Anayasamızın uygulandığı bu dönemde Anayasanın 
118 inci maddesine göre Millî Güvenlik Kurulu ve 
Genel Sekreterliğinin fonksiyonlarını etkili ve yeterli 
bir tarzda yerine getirebilmesi için temel ve yapısal 
bir kanun hazırlanması öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi Millî Güvenlik Kuruluna benzer 

bir kuruluş aslında ilk önce Büyük Atatürk'ün di
rektifleriyle 24.4.1933 tarih ve 14443 sayılı Kararna
me ile Yüksek Müdafaa Meclisi olarak kurulmuştur. 
Bu Meclisin müzakere mevzuu, kararlarının tatbik 
suretini gösteren talimatnamenin meriyete konulma
sı İcra Vekilleri Heyetinin 10.8.1933 tarihli toplantı
sında kabul edilmiştir. Bu talimatname sekiz madde
yi kapsamaktadır ve 8 inci maddesinde; «Yüksek 
Müdafaa Meclisinin kararlan ve bu Meclise müteal
lik sorulacak suallere verilecek cevaplar süratle ye
rine getirilir.» hükmü yer almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Malumlarınız olduğu gibi Millî Güvenlik Kuru

lu 1961 Anayasası ile Anayasal bir organ olarak dü
zenlenmiştir. 12 Eylül 1980 tarihine kadar devam 
eden görevi süresi içinde edinilen tecrübeler, uygu
lamaların değerlendirilmesi bilgilerin toplanması dik
kate alınarak, Millî Güvenlik Kurulu ve Genel Sek
reterliği görev, yetki ve çalışma usulü ve esasları ile 
teşkilatlanması yeniden düzenlenmiştir. 

Yine bildiğiniz gibi yeni Anayasamız 118 inci 
maddesiyle Millî Güvenlik Kurulunun kuruluş ve 
görevleri konusunda anahatlarıyla bir düzenleme ge
tirilmiştir. 

Ayrıca Anayasamızın (104/b) maddesinde Cum
hurbaşkanının görevlerini tadat ederken, Millî Gü
venlik Kurulunu toplantıya çağırmak ve Millî Gü
venlik Kuruluna Başkanlık etmek görevleri de kendi
lerine verilmiştir. 

120 nci maddede de, şiddet olaylarının yaygın
laşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması 
sebepleriyle olağanüstü hal ilanında Cumhurbaşka
nı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Millî 
Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra 
yurdun bir veya birden fazla yerinde veya bütünün
de süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan 
edebilir, demektedir. 

122 nci maddede de, sıkıyönetim, seferberlik ve 
savaş halinden bahsedilerek yine Kurulun görevleri ve 
fonksiyonları ifade edilmiştir. 

Anayasamızda bu düzenlemelerle Millî Güvenlik 
Kuruluyla ilgili maddeler vazedilmiş bulunuyor, 
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Değerli arkadaşlarım; 
12 Eylül öncesi Devlete yönelik iç ve dış tehdit

lerin ulaştığı boyutlara karşı Millî Güvenlik Kuru
lunun önerdiği tedbirlerin zamanında yerine getirile
memesi veya uygulamaya konulamamasından hâsıl 
olan durumlarla tekrar karşılaşmayı önlemek için, 
Anayasanın öngördüğü esaslar çerçevesinde Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görev, yetki ve 
çalışma usulleri yeni Tasarıda yer almış bulunmak
tadır. 

Yeni Tasarıda, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliği görev ,yetki bakımından iki yönlü fonksiyona 
sahip bulunduğundan, düzenlemeler buna göre yapıl
mıştır. Millî Güvenlik Kurulunun görevleriyle ilgili 
hükümler yanında, millî güvenliğin sağlanmasından 
sorumlu olan Bakanlar Kurulunun bu konudaki gö
revlerinin yerine getirilmesinde araştırıcı, inceleyici, 
düzenleyici, yönlendirici ve koordine edici teşkilat ola
rak Genel Sekreterliğe görev ve yetkiler verilmiştir. 
Bugün bu görevler yürütülmektedir. Bu görevler bu 
Tasarı ile yasal bir mesnete oturtulmaya çalışılmak
tadır. 

Değerli eleştirileriniz ve önerilerinizle bu Tasarı
nın daha mükemmel bir hale getirileceğine inancımla 
hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yok. 
Tasarı ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı Millî Güven

lik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usulleri ile 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat, 
görev, yetki ve çalışma usullerini düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Saym Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen var mı?.. Yok. 
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Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci 
madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, Devletin millî güven

lik siyasetinin tayini, tespiti, uygulaması ve koordinas
yonuna esas teşkil edecek görüşlerin belirlenmesi, 
millî güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi, yönlendiril
mesi ve takibinde yapılacak çalışmaları ve bu çalış
maları yapacak kuruluşları kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar 
MADDE 3. — a) Millî Güvenlik : 
Millî Güvenlik; devletin anayasal düzeninin, mil

lî varlığının, bütünlüğünün korunması, milletlerarası 
alanda siyasî, ekonomik ve diğer çıkarlarının ve ahdî 
hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı ko
runması ve kullanmasıdır. 

b) Devletin Millî Güvenlik Siyaseti : 
Devletin millî güvenlik siyaseti, millî güvenliğin 

sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile Mil
lî Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, 
Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen, iç, dış ve 
savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsar. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ KISIM 
Millî Güvenlik Kurulu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevleri 

Kuruluş 
MADDE 4. — Millî Güvenlik Kurulu, Cumhur

başkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay 
Başkanı, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Kara, De
niz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma 
Genel Komutanından oluşur. 
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BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Hükümetin, Sayın Komisyonun 'bir diyece
ği?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
4 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Görevleri 
MADDE 5. — Millî Güvenlik Kurulu, 
a) Devletin Millî Güvenlik siyasetinin tayini, tes

piti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve 
gerekli koordinasyonun «ağlanması konusunda görüş
lerini tespit eder; 

b) Millî Güvenlik siyaseti kapsamına giren ko
nularda, ülkenin içinde bulunduğu veya karşılaşabi
leceği siyasî, iktisadî, sosyal, öğretim, eğitim, kültü
rel, asayiş ve diğer durumları devamlı takip ederek 
inceler, millî güvenliğe etkilerini değerlendirir, alın
ması gerek tedbirleri tespit eder; 

c) Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütün
lüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliği
nin korunması hususunda alınmasını zorunlu gör
düğü her türlü tedbiri tespit eder; 

d) Anayasal çerçevede millî birlik ve bütünlüğü 
sağlamayı, geliştirmeyi, Türk milletini millî ülküye 
yönlendirmeyi, millî hedefleri desteklemeyi, Türkiye' 
ye yönelik psikolojik tehdide karşı koymayı ve diğer 
hususları kapsayan topluma yönelik hizmetler ilgili 
anafikir, strateji ve temel esaslarla birlikte planlama 
ve uygulama hizmetleri konularında görüşlerini, ihti
yaçları ve gerektiğinde alınmasını lüzumlu gördüğü 
tedbirleri tespit eder; 

e) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya 
savaş ilanı için görüş tespit eder; 

f) Olağan hal ile savaş, savaşı gerektiren ve sa
vaş sonrası hallerde kamu kuruluşları, özel kuruluş
lar ve vatandaşlara düşecek topyekûn savunma, millî 
seferberlik ve diğer konularda hizmet ve yükümlü
lükler ile bu hususlarda yapılacak planlara temel teş
kil edecek esasları tespit eder; 

g) Devletin millî güvenlik siyasetinin öngördüğü 
hususlar ve topluma yönelik hizmetler ile topyekûn 
savunma hizmetlerinin gerektirdiği malî, ekonomik, 
sosyal, kültürel ve diğer konularla ilişkin tedbir ve 
ödeneklerin kalkınma plan, program ve yıllık bütçe
lerde yer almasını sağlamak üzere gerekli esasları 
tespit eder; 

h) Millî güvenlik kapsamına giren konularda ya
pılan ve yapılacak milletlerarası andlaşmalar hakkın
da görüş tespit eder; 

Tespit «dilen bu görüş, tedbir ve esasları kurul 
kararı halinde Bakanlar Kuruluna bildirir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; maddenin <(b) fıkra
sında «...alınması gerekli tedbirleri...» değil, «...alın
ması gereken tedbirleri...» olacak. «Gereken» ola
rak lütfen düzeltin Zaten Hükümet teklifinde de bu 
böyledir, bir düşme olmuştur orada. 

Madde ile ilgili söz isteyen var mı?.. Yok 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bunun dışın

da bir ilaveniz?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Al

paslan, buyurun. 
TEVFİK FİKRET AUPA'SLAN — Sayın Baş

kan; Anayasa Komisyonunun 5 inci madde hakkın
da bazı mütalaaları var. Acaba Komisyonumuzca 
bu husus göz önünde bulunduruldu mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Komisyon, «Anayasa Komisyonunun 5 inci 

maddeyle ilgili görüşleri göz önüne alındı mı?» diye 
soruyorlar efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım; Anayasa Komisyonunun görüşlerini biz 
kendi Komisyonumuzda enine boyuna tartıştık ve 
ona paralel hususları buraya getirdik efendim. Yani, 
dikkate alınmıştır. 

BAŞKAN — Alınmıştır deniyor efendim. 
TEVIFÎK FİKRET ALPASLAN — Teşekkür 

ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan; 

teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
5 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BOLÜM 
Çalışma Usulleri 

Kurulun toplanması 
MADDE 6. — Kurul ayda bir defa olağan top

lanır. Ayrıca Cumhurbaşkanının gerekli gördüğü ve 
ıBaşbakan veya Genelkurmay Başkanının önerilerini 
uygun bulduğu hallerde olağanüstü de toplanabilir. 

Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlı
ğında yapılır. Cumhurbaşkanının katılmadığı zaman
lar kurula Başbakan başkanlık eder. 
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BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Toplantılara katılacak diğer bakan ve kişiler 
MADDE 7. — Kurul toplantılarına üyeler dışın

da, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler 
de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri toplantı
lara katılır, fakat oylamaya katılmaz. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

'Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
' Gündem 

MADDE 8. — Kurulun gündemi Cumhurbaşka
nı tarafından düzenlenir. Gündemin hazırlanmasın
da Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri 
dikkate alınır. 

Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların günde
me girmesini istedikleri konular, Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreteri vasıtasıyla Başbakanın da gö
rüşü alınarak Cumhurbaşkanına iletilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayrn üye..? Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 8 in
ci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Kararlar 
MADDE 9. — Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. 

Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf 
çoğunluğu sağlamış sayılır. 

Kurul kararları, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar 
Kurulunda görüşülmek üzere Başbakanlığa, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gön
derilir. 

Kararların birer, sureti Genelkurmay Başkanlığı, 
üye bakanlıklar Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma 
Genel Komutanlığı ile üye olmayan, konu ile ilgili 
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bakanlığa gönderilir. Bu karar suretileri özel olarak 
saklanır ve görev değişikliklerinde yeni görev alan
lara teslim edilir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
9 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Kararların Bakanlar Kurulunda görüşülmesi 
MADDE 10. — Millî Güvenlik Kurulu kararla

rı, Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemi
ne öncelikle alınmak suretiyle görüşülür. Gerekli ka
rarlar alınır ve ivedilikle uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum. 
Kararların dağıtım ve takibi 
MADDE 1<1. — Millî Güvenlik Kurulu karar

larıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının dağıtımı 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafın
dan yapılır. 

Bu kararların uygulamaları Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterliği tarafından takip edilerek uy
gulama sonuçları ile Bakanlar Kurulu kararı haline 
getirilemeyen Millî Güvenlik Kurulu Kararları hak
kında Başbakana, Cumhurbaşkanına ve Kurula bel
li süreler içinde bilgi verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 
Görüşme tutanakları 
MADDE 12. — Millî Güvenlik Kurulu toplantı

larında yapılan görüşmeler, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uy
gun şekilde tutanakla tespit edilir. 

Kararların asılları ve görüşme tutanakları genel 
sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açık-
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lanamaz ve yayınlanamaz. Kararlar Kurulun verece
ği karara göre açıklanabilir ve yayınlanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Buyurun Sayın 

Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım; 

maddenin son fıkrasında, «Kararların asılları ve gö
rüşme tutanakları genel sekreterlikte saklanır. Tu
tanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayınlana
maz.» deniyor. Yani, öyle zannediyorum ki, bu usul 
toplantıyı müteakip olan devreyi kapsıyor; toplan
tıdan hemen sonra açıklanamaz ve yayınlanamaz.^ 
Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bir tarihî bel
ge olarak bunların açıklanması veya yayınlanması 
mümkün müdür, değil midir? Bunun açıklanmasını 
rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
•Buyurun Sayın Komisyon. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ .VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — 
Sayın iBaşkanım; biz bunu son cümlede tamamlıyo
ruz. Aslında pek tabiî açıklanamaz ve yayınlanamaz 
genel bir kuraldır; ama Kurulun vereceği karar, ba
zı kararların açıklanmasında herhangi bir sakıncayı 
doğurmuyor efendim. Kurul kararıyla bu açıklana
bilir. Zamanı ve açıklanacak kararların tayini Kuru
lun alacağı karara bağlıdır, onun takdirine bağlıdır. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Yalnız, burada «Kararlar» ve «Karara göre» 

sözcükleri var. Burada «Kurulun vereceği karara 
göre açıklanabilir ve yayınlanabilir» demek yetmi
yor mu acaba efendim? Yani, «Kararlar Kurulun 
vereceği karara göre» deyince, «karar», «karara gö
re» gibi bir tekrar oluyor. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLEP' 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — 
Müsaade buyurulursa izah edeyim efendim. Karar
lar var, bir de tutanaklar var. Burada tutanakları 
açıklamıyoruz, sadece Kurulun aldığı kararları açık
lıyoruz. Bu nedenle bir ayrım yaratılsın diye «Karar
lar» kelimesini zikretmek lüzumunu hissettik efen
dim. 

BAŞKAN — Yani, tutanaklar o zaman kesin ola
rak açıklanmıyor efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — 
Açıklanmayacak tabiî; ama kararları Kurul açıkla-
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ma kararı alırsa, bunda bir beis görmüyoruz. O ne
denle «kararları» kelimesini zikretmekte fayda var. 

BAŞKAN — Demek ki, bu cümle tutanaklarla 
ilgili değil, doğrudan doğruya (Sayın Uyguner'in sor
duğuna da bir cevap oluyor) sadece kararlar için bir 
açıklama söz konusu, tutanaklar hiçbir şekilde açık
lanmayacak diyor Komisyon. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım; za
manla tarihî belge oluyor. Mesela bütün dünya mil
letlerinde bu yerleşmiştir. Mesela, İngiltere İmpara
torluğu dahi en gizli belgelerini, zaman içerisinde 
arşivlerini açmıştır, tarihçilere, eleştiricilere, araştır
macılara bunları inceletmiştir. (Burada tutanaklar da 
aynı şey, kararlar da aynı şey. Aradan 40-50 sene« 
lik bir zaman geçtikten sonra bu tarihî belge niteliği
ni kazanıyor; ondan sonra da açıklanmayacak gibi 
bir anlam çıkıyor. Ben bunu anlamadım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
50 sene sonra da belki bu Kanunu bir daha değişti
ririz efendim, o zaman açıklanır. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNOÜ KISIM 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Teşkilat 

Genel Sekreterlik 
MADDE 13. — 'Başbakana bağlı Millî Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı kurulmuştur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Komisyon ve (Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Genel Sekreterliğin birimleri 
MADDE 14. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği Teşkilatı Genel Sekretere bağlı Genel 
Sekreter Yardımcıları, genel sekreterlik bürosu ile 
aşağıda belirtilen birimlerden oluşur. 

a) Hukuk Müşavirliği, 
b) Millî Güvenlik Siyaseti Başkanlığı, 
c) Toplumla İlişkiler Başkanlığı, 
d) Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Baş

kanlığı, 
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e) Personel ve İdarî işler 'Dairesi »Başkanlığı, I 
Görev ve hizmetlerin gerektirdiği hallerde Millî 

Güvenlik 'Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve 'Baş
bakanın onayı ile yukarıda belirtilenler dışında yeni 
birimler kurulabileceği gibi, bu birimlerin alt kuru
luşları ile Genel 'Sekreterlikte çalışan veya diğer ka
mu kuruluşları personelinden faydalanılarak aynı 
usulle geçici veya sürekli görevli, tetkik, araştırma 
ve danışmanlık birimleri de kurulabilir. 

Genel Sekreterlik birimlerinin kuruluş, kadro, gö
rev ve yetkileri ile diğer hususlar yönetmelikte dü- I 
zenlenir. 

-BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sorum vardı Sa

yın Başkan; işaret ettiğim görmediniz. 
BAŞKAN — Oylamaya geçtik Sayın Karal, işa

ret ettiğinizi görmedim haklısınız; fakat oylamaya 
geçtiğimiz için bir sonraki özel ihtisas komisyonlarıy
la ilgili maddede sorunuzu bağlantı kurarak sorarsı
nız efendim. I 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. I 
Özel ihtisas komisyonları | 
MADDE 15. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliğinin 16 ncı maddede belirtilen görevleriyle 
ilgili olarak, Genel Sekreterlik teşkilatı içerisinde, 
ihtiyaç duyulacak konularda, geçici çalışmalar yap
mak üzere Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
nin teklifi ve Başbakanın onayı ile özel ihtisas ko
misyonları kurulabilir. 

•Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği perso
neli dışında, Komisyona katılacak diğer bakanlık, 
kurum ve kuruluş personeli Millî Güvenlik Kurulu I 
Genel Sekreterinin teklifi ile Başbakan tarafından 
görevlendirilir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. I 
Sayın Karal; sorunuzu bu maddeye uygun ve 

yukarıyla bağlantılı olarak sorun efendim. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Soru şeklini de

ğiştirmeye çalışayım efendim. I 
Bu özel ihtisas komisyonlari'nın çalışması sırasın

da «Toplumla İlişkiler Başkanlığı» birimindeki, 
«Toplumla lilişkiler» terimi bizim literatürümüze bi- I 
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raz yabancı gibi geliyor bana. Bundan kasıt, çok özel, 
teknik bir kavram da olabilir bu. Bir de, hiç böyle 
bir teknik kavram değildir; «Halkla ilişkiler» deyim 
olarak yabancı dillerde bir tek kelimedir yahut bazen 
«Halkla ilişkiler», bazen «'Kamu ilişkileri» denir. 
öyle bir kavram mıdır? ki, hepsi toplumla ilişkili
dir. Onun hakkında biraz bilgi verirlerse iyi olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sayın 'Komisyon; Sayın Karal, «Halkla ilişkiler 

varken, toplumla ilişkiler ne oluyor?» diyor. Tabiî 
bu soru ihtisas komisyonlarıyla da ilgili oluyor. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — 
Sayın Başkanım; bu konuda gerçekten çok açık bir 
izahatta bulunmak mümkün olamayacak; fakat Sa
yın Karal'ın anladığı gibi toplumla ilişkiler, halkla 
ilişkiler dairesi olarak düşünülmemiştir bu, psikolo
jik harekâtın yapılabileceği, planlanabileceği veyahut-
ta değerlenidirilebileceği bir daire olarak düşünül
müştür. İnceliği ve önemi nedeniyle bu tabir kullanıl
mıştır. Bu kadar izahat vermek mecburiyetindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev ve Yetkiler 

Genel Sekreterliğin görevleri 
MADDE 116. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği; 
a) Millî Güvenlik Kuruluna ait görevlerle ilgi

li olarak gerekli çalışmaları yapar, incelemelerde bu
lunur, teklifleri hazırlar, Kurul kararlarını ilgililere 
ulaştırır, Bakanlar Kurulunca kabul edilen kararla
rın uygulamalarını takip eder, sonuç ve gelişmeler 
hakkında Kurula bilgi verir. 

b) Kurulun Sekreterlik hizmetlerini yürütür. 
c) Bakanlar Kurulunun millî güvenliğin sağlan

ması sorumluluğuna ilişkin olarak; devletin savun
ma siyaseti dışında millî güvenlik siyasetini tayin, 
tespit, uygulama ve gerektiğinde düzeltme ve değiştir
me görevlerini doğrudan veya Bakanlık, kurum ve 
kuruluşlarla da yapılacak müşterek çalışmalarla araş
tır, , inceler, planlar hazırlar ve bu konudaki uygu
lamaları izleyerek sonuçlan değerlendirir. 

d) Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bü
tünlüğü ve bölünmezliği, toplumun refah, huzur ve 
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güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi ile anayasal • 
düzenin korunmasını, millî birlik ve bütünlüğü sağ
layıcı, Türk Milletini Atatürkçü düşünce ve O'nun 
ilke ve inkılapları doğrultusunda millî ülküler etrafın- I 
da birleştirici ve millî hedeflere yönlendirici ve bun- I 
lara yönelik iç ve dış tehditleri etkisiz kılıcı ve yok I 
edici hizmet ve faaliyetleri planlar, Bakanlar Kurulu 
kararma iktiran eden hususları yürütür ve bu konu
daki Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer I 
kurum ve kuruluşlardaki uygulamaları yönlendirir I 
takip, kontrol ve koordine eder. 

e) Silahlı Kuvvetler görev alanı dışında kalan I 
topyekûn savunma hizmetlerine koordine ve düzen
lenmelerini takip eder. Bu hizmetlerle ilgili plan ve I 
esasların tespiti, düzeltmeleri ve değişiklik işlemleri- I 
ni yürütür. Bu esaslara göre, Bakanlık, kurum ve ku- I 
ruluşların yapacakları planların gerçekleşmesi ve uy
gulamalarını temin ve takip eder. Milletlerarası ant
laşma ve anlaşmalar gereğince aynı konu ile ilgili I 
hizmetleri yerine getirir ve getirilmesini sağlar. Ola
ğan hal ile savaş savaşı gerektiren ve savaş sonrası I 
hallerde topyekûn savunma sivil hizmetleri yönünden 
kamu ve özel kuruluşlara düşecek görev ve yüküm
lülüklere ait kanunî ve idarî tedbirleri tespit ederek 
gerçekleşmesi için faaliyette bulunur. 

f) Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu dü
zeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle ilan edi
len olağanüstü hallerde alınacak tedbir, yapılacak iş 
ve işlemleri tespit çalışmalarını yapar uygulamada 
işbirliğinin sağlanabilmesi için gerekli tedbirleri tes
pit eder ve bu konudaki tekliflerini Başbakana su
nar. 

g) Millî güvenlik siyasetinin öngördüğü tedbir
lerin alınması ve hizmetlerin yürütülmesi ile toplu
ma yönelik hizmetler ve topyekûn savunma sivil hiz
metlerinin gerektirdiği malî, ekonomik, sosyal ve di
ğer tedbirlerin kalkınma plan ve programlarında yer 
alması, yıllık bütçelerde bunlar için ödenek ayrılma
sı konularında Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile 
işbirliği ve koordinasyonda bulunur. Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreteri bu konular için Yüksek Plan
lama Kurulu toplantılarına üye olarak katılır. 

h) Yukarıdaki görevleri ile ilgili olarak, Millî 
Güvenlik yönünden mevcut siyasî, iktisadî, sosyal ve 
diğer durumları, devamlı takip eder, inceler, araştırır, 
değerlendirir ve alınması gereken tedbirleri tespit I 
ederek ilgililere teklif eder. | 
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BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Sayın Uyguner ve Sayın Yarkın 
söz istemişlerdir. 

Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım; bu

rada «Savunma sivil hizmetleri» olarak bir tabir ge
çiyor. Şimdiye kadar alışılmış bir tabir vardı; «sivil 
savunma hizmetleri» diye. Acaba bunun değiştiril
mesine neden lüzum görüldü; yoksa bir tabı hatası 
mıdır?... 

Bunu anlamak için söz almıştım. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon? 
MÎLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — 
Efendim; bu şümullü bir tabirdir. İçerisinde sadece 
sivil savunma değil, koruyucu hizmetler, savunma 
ve sivil hizmetler gibi bir çok şeyleri kapsamakta
dır. Tabir yerindedir efendim. Savaş planları da bu
nun içerisine girer. Sadece tek anlamda sivil savun
mayı kapsamıyor, hepsini kapsıyor. 

O nedenle, bu tabir bu şekilde kullanılmıştır; top
yekûn savunmanın sivil kısmını ifade eder efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Yarkın, buyurun. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Anayasa Tasarısı müzakere edilirken, Millî Gü

venlik Kurulunun aldığı kararları, (Bazı kararları, 
şimdi Anayasadan okuyacağım): «Devletin varlığı ve 
bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, top
lumun huzuru ve güvenliğinin korunması hususunda 
uyulması zorunlu tavsiye kararları alınır.» şeklinde 
idi ve denilmişti ki, icrai bir kuruluş değildir, istişa-
ri bir kuruluştur; en yüksek düzeyde bir istişari ku
rulmuştur; ama; Uyulması zorunlu tavsiye kararı» 
şeklinde bir şey olmaz denilmişti ve madde şöyle de
ğişmişti. 

«Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütün
lüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliği
nin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördü
ğü tedbirlere ait kararlar, Bakanlar Kurulunca ön
celikle dikkate alınır.» 

Biraz Önce Millî Güvenlik Kurulunun görevleriy
le ilgili madde görüşülürken; «Anayasa Komisyonu
nun kararlarında belirttiği hususa uyulmuş mudur?» 
diye soruldu ve Komisyon da uyularak düzenlendi
ği söylenildi. 
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Şimdi, görüştüğümüz madde, Genel Sekreterli
ğin görevleriyle ilgilidir. Genel Sekreterliğin görevle
ri, bu en yüksek düzeydeki istişari organın görevle
rinin yerine getirilmesinde hazırlayıcı birtakım gö
revler niteliğinde olması lazım; yani bunlara yardım -
cı hazırlıklar yapacak, Kurula getirecek. Vani nite
liğinin daha çok buna göre olması lazım; fakat mad
delerin bir kısmı öyle düzenlenmiş ki, >(Şu anda tespit 
edebildim, şu anda okudum. Tabiatıyla bir önergem 
de yok; ancak tekliflerimi yapacağım) tamamen ic-
rai bir kuruluş niteliğini aldırmış. Şimdi onları arz 
edeceğim: 
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yor. Bu faaliyeti icrai kuruluşlar yapacak; ama «Ka
nunî ve idarî tedbirleri tespit eder.» diye noktalan
ması lazım. Diğer fıkralar da böyledir zaten. Aslında, 
bir (h) bendi var. Orada; «Yukarıdaki görevleri ile 
ilgili olarak, Millî Güvenlik yönünden mevcut siya
sî, iktisadî, sosyal ve diğer durumları, devamlı takip 
eder, inceler, araştırır, değerlendirir ve alınması ge
reken tedbirleri tespit ederek ilgililere teklif eder.» 
diyor, işte nitelik bu. Görevleri bu nitelikte olması 
lazım. Bu (h) bendinde topladı niteliğini. Dolayısıy
la, biraz evvel okuduğum (d) bendindeki «Bakanlar 
Kurulu kararına iktiran eden hususları yürütür» 
cümlesiyle (ki, takip eden kısımla beraber), (e) ben
dinde okuduğum kısmın da şöyle düzelmesi lazım; 
«Kanunî ve idarî tedbirleri tespit eder» şeklinde olur
sa; yani Millî Güvenlik Kurulunun Genel Sekreter
liği görevleri de daha uygun şekle gelmiş olur. 

Bununla ilgili olarak, tabiatıyla bu madde ile 
ilgili olduğu için ikinci bir önerim de şu olacak: 17 
nci madde ile ilgilidir. /17 nci maddeye gelmedik; 
ama 17 nci maddenin çıkarılmasını teklif edeceğim 
için arz ediyorum: 

16 nci madde, «Genel Sekreterliğin görevleri ve 
yetkileri» olmalıdır. 17 nci maddeye de gerek olma
dığını arz edeceğim. 17 nci maddede aynen şöyle 
diyor: 

«Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 16 nci 
maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesi, hiz
metlerin yürütülmesi, takip, kontrol ve denetimin
de Millî Güvenlik Kurulu, Bakanlar (Kurulu ve Baş
bakan adına yetkilidir.» 

Bana çok yanlışlıklara yol açacak bir ifade gibi 
geldi bu; yanlış uygulamalara yol açabilir Bakanlar 
Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu arasında Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliği yanlış anlamalara 
ve uygulamalara yol açabilir. Aslında Genel Sek
reterliğin görevleri çok geniş şekilde düzenlenmiştir 
de. Görev ve yetkiler genellikle kanunlarımızda ay
nı başlık altında yürütülmektedir. Bu itibarla bu iba
relerin yanlış uygulamaları, yanlış şeylere yol açma
mak bakımından «Genel sekreterliğin görevleri ve 
yetkileri» şeklinde madde başlığının düzeltilmesi ve 
onun için de 17 nci maddeye de bu sebeple zaruret 
olmadığı kanısındayım. 

Önerilerimi sözlü olarak, yapmış bulunuyorum. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın üyeler; çalışma süremiz dolmuştur. Ancak, 

bu maddenin bitirilmesine kadar ve ayrıca bir de İBaş-

<d) Bendini üçüncü satırdan itibaren okuyorum: 
«Türk Milletini Atatürkçü düşünce ve O'nun il

ke ve inkılapları doğrultusunda millî ülküler etrafın
da birleştirici ve millî hedeflere yönlendirici ve bun
lara yönelik iç ve dış tehditleri etkisiz kılıcı ve yok 
edici hizmet ve faaliyetleri planlar...» Buraya kadar 
•tamam, burada durması lazım; ama devam ediyor. 
«Bakanlar Kurulu kararına iktiran eden hususları 
yürütür ve..» (Bu yürütmenin niteliği nedir?.. Bakan
lar Kurulunun aldığı kararlan Bakanlar Kurulu yü
rütür, ilgili bakanlar yürütür, «...bu konudaki Ba
kanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum 
ve kuruluşlardaki uygulamaları yönlendirir...» Bu 
yönlendirme de öyle; yani bunu Bakanlar Kurulu iz
leyecek, Bakanlar Kurulu takip edecek; ama bu gö
revlerin yerine getirilmesinde bir takip görevi varsa, 
o belirtilebilir. «... Takip, kontrol ve koordine eder.» 
diyor. 

Yani, şimdi okuduğum «planlar» dan sonraki kı
sım; oraya kadar doğru; zaten diğer nitelikler de, 
görevler de bu şekilde düzenlenmiştir, iki tane fıkra
sında önemli bir hataya düşülmüş; yani teklifim, «'Ba
kanlar Kurulu kararına iktiran eden hususları yürü
tür...» cümlesinin ve devam eden kısmın çıkarılma
sıdır. 

Sayın Başkan; önergem olmadığı için ve metin 
şimdi elimize geçtiği için, tekliflerimi de sözlü ola
rak arz edeceğim. 

BAŞIKAN — Buyurun efendim. 
ŞBRAFETTÎN YARKIN — Diğer bir husus (e) 

bendi ile ilgilidir, (e) Bendinde de yine son cümleyi 
okuyorum; 

«Olağan hal ile savaş, savaşı gerektiren ve savaş 
sonrası hallerde topyekûn savunma sivil hizmetleri 
yönünden kamu ve özel kuruluşlara düşecek görev 
ve yükümlülüklere ait kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit ederek gerçekleşmesi için faaliyette bulunur.» di-
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kanlığın bir sunuşu olacak, o sunuşun yapılması için 
sürenin uzatılması 'hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kaimi «edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Sayın Komisyon, cevabınızı lütfedin efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİSIBRt VE DDŞtŞLERt 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — 
Sayın Başkanım; değerli arkadaşım Sayın Yarfcm'ın 
dikkatini çeken (d) bendindeki hükmün, «...faaliyet
leri planlar» bölümünden itibaren o tamamen icracı 
bir kuruluş haline geliyor, önerisine veyahatta tek- , 
lifine biz katılamıyoruz. Şu bakımdan: 

Bir kere burada, direkt olarak Genel Sekreterli
ğin görevleri sıralanmıştır; yani istişarî kuruluş ola
rak kurulu zikretseydi belki yaklaşımı biraz daha 
gerçekçi olabilirdi. Pek tabiî Genel İSekreterlik bir 
kurul adına görev yapacak, hatta Başbakanlık adına 
onun birtakım görevleri olacak, koordinasyon görev
leri vardır. Bu birçok kuruluşlarımızda var. 'Meselâ, 
Devlet Planlama Teşkilatı da millî seviyede bir koor
dinasyonu, bir izlemeyi ve değerlendirmeyi Başba
kanlık adına yapıyor; yani şimdi bu istişarî mahiyet
te olan kuruluş mutlaka icracı bir fonksiyon ifa et
miyor. Yasalarla da biz bunu görüyoruz. 99 sayılı 
Kanunda Başbakan adına koordinasyon hizmetlerini 
ekonomik planm yapılmasında, izlenmesinde ve de
ğerlendirilmesinde pek tabiî bu görevi ifa edebiliyor. 

Burada «Planlar» kelimesinden sonraki gelen kı
sım değerli arkadaşımızın «Yönlendirir, takip eder, 
kontrol eder, koordine eder» gibi sözlerinde o şekil
de bir icracı fonksiyonu değil de, Başbakan adına 
yapabileceği bir izlemeyi, değerlendirmeyi, koordi
nasyonu ifade ettiği için alınmıştır. Bizce ve kanı
mızca yerindedir, sakıncalı bir husus yaratmaz efen
dim. 

Yine (e) bendindeki bölüme gelirsek; yukarıda 
«Bunları tespit eder» olarak zikretmiştik efendim; 
yani yine biraz evvelki izahatımda belirttiğim gibi 
idarî tedbirleri tespit ederek gerçekleşmesi için faa
liyette bulunur. iBir Genel Sekreteryayı düşünün; 
mutlaka bir Başbakanın kalkıp bu gibi önemli fonk
siyonların takipçisi olması her zaman için müm
kün değil, olamaz. Tabiî onun adına bu görevleri ifa 
edecek bir kuruluş olacaktır. Genel Sekreterliğin 
esas görevleri zaten bu faaliyet içerisinde münde
miçtir ve bunların gerçekleşmesinde bir faaliyet ola
cak tabiî, başka türlü nasıl ifade edilebilir?.. Bu faali
yetin izah tarzı da bu maddede açıkça belirtilmiştir. 
Faaliyeti yapmadan, bir usulün, bir işin gerçekleşti
rilmesi de mümkün değildir. Sekreterya hizmetleri-
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nin başlı başına derlenmesi, toplaaması, izlenmeli, 
değerlendirilmesi bir faaliyettir. Burada da bu ifade 
edilmiştir; yani arkadaşım Anayasanın dışına çatı
ğımız gjfei bir zehaba kaptlıyorsa, müsterih olsun, 
biz bunu çok değerlendirdik -ve kendi komisyonla
rından gelen; yani Anayasa Komisyonunun değer
lendirmelerinde tabiî hepsini kelime kelime değerlen-
dinmeye aldığımızı söylemeyin; ama bütün ruhunu 
'burada 'biz zikrettik, k*bul -ettik efendim. 

Genel Sekreterliğin yetkileri konusuna gelince; 
17 nci maddenin buradan çıkarılmasını, tabiî önerge 
olmadığı için sadece teklif ediyorlar; ama o madde
ye de sıra gelmediği gibi biz şu anda da fikrimizi ifa
de edelim. 

Bu daha ziyade, biraz evvel de ifade ettiğim gi
bi bu görevler IBaşbakan adına oluyor; yani birta
kım kuruluşlarımızın böyle görevleri var, kanunlarla 
verilmiş. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 
Başbakan adına bu görevleri yapıyor. Hatta resmî 
yazışmalarda dahi 'Başbakan adına bu imza ve yet
ki veriliyor. Burada bu görevin ifası da mutaka Baş
bakan adına yapılacaktır. 

O nedenle, «Millî Güvenlik Kurulu, Bakanlar 
Kurulu ve Başbakan adına yetkilidir» şeklinde anla
tılmak istenilen görevin daha iyi, daha süratli ve da
ha gerçekçi olabilmesi bakımındandır ve bu nedenle 
madde getirilmiştir. (Kanaatime göre yerindedir. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın üyeler, madde ile ilgili soru var mu efen

dim?.. 
TEVFÎK FİKRET ALPASLAN — Bir sorum 

olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İBuyurun efendim. 
TEVFÎK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan; ikinci defa söz alıyorum. Gene Anayasa Ko
misyonunun V6 ncı maddenin l(f) ve (g) fıkraları hak
kında bir mütalaası vardır. Kurucu Meclis tarafın
dan yapılan ve milletçe onaylanan Anayasaya bü-
'tün kanunların ve kararların uygun olması lazım. 

Bu yönü ile üzerinde ısrarla duruyorum. Aksi 
halde ihlal olur. O yönüyle nazarı itibare aldılar 
mı, almadılar mı?.. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — 
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Sayın Başkan; biraz evvel, aldığımızı ifade ettim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 16 ncı maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 16 ncı madde kabul edilmiştir efen
dim. 

Sayın üyeler; biraz evvel de ifade ettiğim ve bu
gün Yüce Genel (Kurulun aldığı karara göre bu Ka
nundan sonra Kamulaştırma Kanun Tasarısı üzerin
deki görüşmelere başlamamız söz konusudur. Bayın
dırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu raporunda bunun gündeme alınarak, ön

celikle ve ivedilikle görüşülmesi hususunda bir pa
saj da yer almıştır. 

Gelen kâğıtlara ekten bu Tasarının gündeme alın
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bu Tasarının şu anda görüşmekte olduğumuz Ta
sarıdan sonra ikinci sıraya getirilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 
' Sayın üyeler; günlük çalışma süremiz dolmuş
tur. Bu nedenle 6 Ekim 1983 Perşembe saat 10.00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

170 inci BİRLEŞİM 

5 Ekim 1983 Çarşamba 

Saat : 14.06 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU* 
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî istih

barat Müsteşarlığı Teşkilatı Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan; Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/740) (S. Sayısı : 585) (Dağıt
ma tarihi : 30.9.1983) 

(2) Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komis
yonları raporlan. (1/708) (S< Sayısı : 546) (Dağıtma 
tarihi : 18.8.1983) 

(3) Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat TÜMER'in 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teş
kilat Kanunu Teklifi ve Anayasa; Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları ra
porları. (2/124) (S. Sayısı : 582) (Dağıtma, tarihi : 
28.9.1983) 

(4) 9,10.1935 Tarihli ve 2825 Sayılı Gümrük ve 
inhisarlar Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bir Mükerrer Madde Eklenmesi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığına Kadro Verilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Malî iş
ler Komisyonu Raporu. (1/737) (S. Sayısı : 562) (Da
ğıtma tarihi : 13.9.1983) 

(5) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve iş Birliği Ka
nunu Tasarısı ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(6) tpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(7) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 

Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(8) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Soyal Sigor
talar Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(9) Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka
nunu (Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu, 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(10) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı Dev-
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

X (11) Tünkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın idarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(12) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayııı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(13) 23.4.1981 Tarihli ve 2543 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
decine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi ; 
20.7.1983) 

X (14) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adi! 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine ilişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 



X (15) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi: 21.7.1983) 

(16) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir Eıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

(17) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi : 21.7.1983) 

X (18) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(19) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

,(20) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi: 27.7.1983) 

(21) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

X (22) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
islam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

ı(23) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(24) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(25) 19.3,1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(26) Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarı
sı ve Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

(27) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(28) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 

X (29) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy-
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(30) Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet
meliklere ÎMşkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 

X (31) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişki
ler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(32) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler, 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 



(33) İstanbul Belediyesi Havagazı İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve, Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

(34) 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5681 Sayılı Mat
baalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/724) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
17.8.1983)' 

(35) Yurt Yüzeyinde ve Denizlerde Görülen veya 
Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas
lara İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma; Malî 
İşler; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları. (1/657) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 29.8.1983) 

(36) 26 Ekim 1983 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bentler Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları. 
(1/711) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

(37) Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis DA-
BAKOĞLU ve 10 arkadaşının, Kurucu Meclis Üye
lerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun 
Teklifi ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (2/130) (S. 
Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(38) 27.4.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet; Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (1/734) (S, Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
13.9.1983) 

(39) Osmanlı Arşivinin Günümüze Kazandırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve 'Millî Eğitim; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/746) (S. Sayısı : 
565) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(40) 25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 Sayılı Er Ka
zanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanuna 3 Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/754) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(41) 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
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Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/768) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1983) 

(42) Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borç
larının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî 
İşler, Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/742) 
(S, Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

(43) Millî Mukavemet Birlikleri Kanunu Tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/812) (S, Sayısı : 570) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1983) 

(44) 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 
5 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/813) (S. Sayısı : 571) (Dağıtma ta
rihi : 22.9,1983) 

X (45) 16.7.1956 Tarihli ve 6812 Sayılı Kanunla 
Katılmamız Kabul Edilen Devletlerarası Istişarî De
nizcilik Teşkilatının Kurulmasına Mütedair Sözleş
mede Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/807) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

X (46) Denizde Arama ve Kurtarma Uluslar
arası Sözleşmesi (1979)'ne ve Eki Kararlara Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/808) (S. Sayısı : 573) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1983) 

X (47) 28.1.1964 Tarihli Ek Protokol ile Değişik 
29.7.1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü 
Şahıslara Karşı Yasal Sorumluluk Hakkındaki Söz
leşmenin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğun^ Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu. (1/806) (S. Sayısı : 576) (Dağıtma tarihi : 
27.9.1983) 

(48) 24.4.1969 Tarih ve 1163 Sayılı Kooperatif
ler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Ka
nuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet, Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve Isk^n, Turizm ve Tanıtma, İktisadî İşler, 
Millî Eğitim, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Koo
peratifler komisyonları raporları. (1/716) (S. Sayısı-
574) (Dağıtma tarihi: 30.9.1983) 
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X (49) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür

lüğü 1967 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk . 
Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1967 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/190) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (50) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1968 Bütçe Yılı Kesirihesabına Ait Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/195) (S. 'Sayısı : 418) (Dağıtma ta
rihi : 3.10.1983) 

X (51) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1969 Bütçe Yılı Kesirihesabına Ait Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkere
si ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma 
Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Raporu. (1/206) (S. Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 
3.10.1983) 

X (52) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1970 Bütçe Yılı Kesirihesabına Ait Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkere
si ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu (1/224) (S Sayısı : 420) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (53) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 Bütçe Yılı Kesirihesabına Ait Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/238) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (54) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/262) (S. Sayısı : 422) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (55) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1973 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/271) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (56) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1974 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/310) (S. Sayısı : 424) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (57) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı üe Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/298) (S. Sayısı : 425) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (58) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/198) (S. Sa
yısı : 426) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (59) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/217) (S. 
Sayısı : 427) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (60) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/225) (S. Sayı
sı : 428) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X ı(61) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu-
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nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/240) (S. Sa
yısı : 429) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (62) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Keşinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını incele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/269) (S. Sa
yısı : 430) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (63) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Keşinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/278) (S. Sa
yısı : 431) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (64) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Keşinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/313) (S. Sa
yısı : 432) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (65) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Keşinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/293) (S. Sa
yısı : 433) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (66) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Keşinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/318) (S. Sa
yısı : 434) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (67) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Ke
şinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/193) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (68) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be

den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Ke
şinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/203) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (69) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 197Q Bütçe Yılı Ke
şinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/230) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (70) IBeden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Ke
şinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/244) 
(S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (71) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Ke
şinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/257) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (72) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Ke
şinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/281) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (73) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı 
Keşinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/306) (S. iSayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 3,10.1983) 

X (74) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Ke
şinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/300) (S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (75) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 
Bütçe Yılı Kesinhesafbına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Beden 
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Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapla
rını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/335) 
(S. Sayısı : 443) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (76) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1974 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1974 Bütçe 
Yılı Kesirihesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını înceleme ve -Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/288) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X ı(77) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 Bütçe 
Yılı Kesirihesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/316) (S. Sayısı : 460) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (78) Toprak ve Tarım Reformu M üsteşarlığı 1976 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Toprak ve Tarım Reformu Başkanlığı 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını înceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/345) (S. Sayısı : 461) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (79) Orman Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Genel 
Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesirihesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/211) (S. Sayısı : 445) 
(Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (80) Orman Genel Müdürlüğü 197Ö Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu 

ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman 
Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını ince
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/226) (S. Sa
yısı : 446) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (81) Orman Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Genel 
Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/241) (S. Sayısı : 447) 
(Dağıtma tarihi: 3.10,1983) 

X (82) Orman Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu

na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Ge
nel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/260) (S. Sayısı : 448) 
(Dağıtma tarihi : 3.10.1983) . 

X (83) Orman Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı 
İK es i n'hesabına Ait Uygunluk B'ild ir iminin Sunulduğ u -
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Ge
nel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/304) (S. Sayısı : 449) 
(Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (84) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Dev
let Su işleri Genel Müdürlüğü 1967 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/189) (S. Sayısı : 451) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (85) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1968 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu, 
(1/199) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (86) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/213) (S. Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (87) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 
Bütçe Yılı Kesirihesalbına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/223) (S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (88) İDevlet Su İşleri Geneli Müdürlüğü 1971 
Bütçe Yılı Kesirihesaıbına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru. (1/245) (S. Sayısı : 455) (Dağıtma târihi : 3.10.1983) 



X (89) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 
Bütçe Yılı Kesinhesaibına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Daıir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı. 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/264) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (90) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 
Bütçe Yılı Kesinhesaibına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/286) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (91) Devlet Su. İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/339) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (92) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1967 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
Danışma Meclisi Hesaplarını x İnceleme ve Sayış
tay Komisyonu Raporu. (1/188) (S. Sayısı : 473) 
(Dağıtım târihi : 3.10.1983) 

X (93) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1968 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 

1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/196) (S. Sayısı : 474) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (94) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1969 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/204) (S. Sayısı : 475) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (95) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1970 iBüt-
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/259) (S. Sayısı%: 477) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (96) Genel'Bütçeye Dahil Dairelerin 1971 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/259) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (97) Genel Bütçeye .Dahil Dairelerin 1972 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/252) (S. Sayısı : 478) (Dağıtım 
tarihi : 3.10.1983) 

(X) Açık oylama.) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 546 

Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve Adalet; Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /708) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 24 Mayıs 1983 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1517/02129 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.5.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyetinin bekası, Türk Milletinin bölünmezliği, birlik ve beraberliği için yurt içinde ve 
dışında üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösterenlere keza ilim, sanat ve spor alanlarında başarılı 
olanlara Devletçe verilecek madalya ve nişanlara duyulan ihtiyaç sebebiyle bunların verilme usul ve esaslarının 
düzenlenmesi amaçlanmış ve bu Tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarıda önce Devlet Madalyaları ele alınmıştır. Devlet Şeref Madalyası, Devlet övünç Madalyası ve 
Devlet Üstün Hizmet Madalyası olarak belirtilen Devlet Madalyaları ile Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı 
ve Liyakat Nişanı olarak saptanan nişanların verilebilme kıstasları ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Tasarıda ayrıca, madalya ve nişanların verilmesi, taşınması, geri alınması ve intikaline ilişkin esaslar ile 
başka devletlerce verilen madalya ve nişanların takılması hususu düzenlenmiştir. 

Bunun yanında, madalya ve nişanları kayba uğrayanlardan kusursuz oldukları anlaşılanlara bedeli muka
bilinde tören yapılmaksızın ikinci defa madalya ve nişanlarının verilebileceği esası getirilerek madalya ve ni
şanlara ilişkin giderlerin Başbakanlıkça karşılanacağı belirtilmiştir. 

'Madalya ve nişanların hak sahiplerince satılması, devredilmesi ya da bağışlanması hallerinde cezaî müey
yide öngörülmüş; Madalya veya nişanlara hakarette bulunanların hak sahibi olmaları halinde ise öngörülen 
hapis cezasına ilaveten madalya ya da nişanlarla bunların berat ve rozetlerinin geri alınabileceği hükmü getiril
miştir. 

Son olarak, tasarıda yer almayıp Kanunun uygulanmasını sağlayacak diğer hususlar yönetmeliğe bırakıla
rak bunların neler olabileceği de belirtilmiştir. 



I 
, — 2 — 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Madalya ve Nişanlar Kanun Tasarısının bu maddesiyle sözkonusu tasarının amacı belirtile
rek, yürürlükte bulunan diğer kanunlardaki bu konuya ilişkin hükümlerin saklı tutulduğu vurgulanmıştır. 

Ezcümle, istiklal Madalyası Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bu konu
daki hükümleri saklı tutulmuştur. 

Madde 2. — Sözkonusu madde ile tasarının; madalya ve nişanların çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tes
cil, taşınma ve geri alınma usûllerini, mirasçılara intikal şeklini, bunların kaybı hallerinde yapılacak işlemleri, 
madalya ve nişanlara ait giderler ile cezaî müeyyidelerin yanında diğer hususları kapsadığı belirtilmiştir. 

Madde 3. — Bu madde ile Devlet Madalyaları elt alınarak bunlar; Devlet Şeref Madalyası, Devlet Övünç 
Madalyası ve Devlet Üstün Hizmet Madalyası olarak üçe ayrılmıştır. 

Maddenin (a) bendinde Devlet Şeref Madalyası ele alınarak bu madalyanın, Bakanlar Kurulunun teklifi 
ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyetinin bekası, Türk Milletinin bölünmezliği, birlik ve be
raberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragt, fedakârlık başarı ve yararlık gösteren asker veya sivil 
kişilere verileceği belirtilmiştir. 

Maddenin (b) bendinde Devlet övünç Madalyasının, ilgili Bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve 
Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışının bilincinde 
feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ya da Türk Milleti adına onur 
vesilesi durumuna gelerek şehit olan asker veya sivil kişilerin bu Kanunun 6 ncı maddesinde sırası belirtilen 
yakınlarına verileceği açıklanmıştır. 

'Maddenin (c) bendinde ise, Devlet Madalyalarından son olarak, Devlet Üstün Hizmet Madalyası ele alın
mış ve ilgili Bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dı
şında herhangi bir alanda (bilim, sanat, spor gibi) feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık dolu çalışmaları neti
cesinde emsallerine kıyasla çok üstün derecede başarılı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yücelmesin?. 
veya ulusal menfaatlere önemli ölçüde katkısı olan asker veya sivil vatandaşlara bu madalyanın verileceği açık
lanmıştır. 

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, Devlet Madalyalarından sadece Devlet Üstün Hizmet Madalyası 
vatandaşlara hasredilmiştir. Devlet Şeref Madalyası ya da Devlet övünç Madalyasının vatandaşlara olduğu 
gibi yabancı kişilere de verilmesi esası getirilmiştir. 

Madde 4. — Bu madde ile Nişanlar ele alınarak bunlar, Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı ve Liyakat Ni
şanı olmak üzere üçe ayrılmıştır. 

Maddenin (a) bendinde Devlet Nişanının Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihiyle Tür
kiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasındi dostane ilişkilerin kurulması ya da geliştirilmesini sağ
layan veya milletlerin birbirine yakınlaşmalarında katkısı olan ülkelerin devlet başkanlarına verileceği belirtil
miştir. 

Aynı maddede daha sonra Cumhuriyet Nişanına yer verilerek bu nişanın, Bakanlar Kurulu Kararı ve 
Cumhurbaşkanının tevcih ivle Türkive Cumlhuriveti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin gelişti
rilmesinde ya da milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarında katkısı olan ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına 
ya da elçi, konsolos, ataşe, temsilci gibi diplomatik misyon mensuplarına verileceği vurgulanmıştır. 

Bu maddede son olarak (c) bendi başlığıyla Liyakat Nişanı ele alınarak bu nişanın, ilgili Bakanın teklifi, 
Başbakanın onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile ilim ve sanatta Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda 
tanıtılmasını ve yücelmesini sağlayan yabancı kişilere verileceği belirtilmiştir. 

Bu Kanuna göre verilebilecek Devlet Madalyaları ve Nişanların tek dereceli olma esası getirilmiştir. 

Madde 5. — Tasarının bu maddesiyle hak kazananlara verilen madalya ve nişanların kayıtlarının tutula
rak, bunların beratlarına dayanılmak suretiyle tescillerinin tek elden yürütülmesi uygun görülmüştür. Bu Kanu
na göre verilecek olan madalya ve nişanların kayıt ve tescilleri Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce 
yapılacağı hususu benimsenmiştir, 
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Madde 6. — Bu madde ile madalya ve nişanların bir tören düzenlenerek Cumhurbaşkanı ya da Cumhur

başkanının yetkili kılacağı bir temsilci tarafından, beratı ve rozetiyle birlikte, hak edene, hak edenin ölümü ha
linde ise büyük oğluna, yoksa büyük kızına, çocuğu yoksa babasına, babası yoksa anasına, o da yoksa eşine ve
rileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 7. — Tasarının bu maddesiyle madalya ve nişanların geri alınması düzenlenmiştir. Buna göre, Türk 
Ceza Kanununda belirtilen «Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden» dolayı hüküm giyenlerin mahke
me kararı ile madalya ve nişanları geri alınır. 

Madde 8. — Bu madde ile madalya ve nişanların, hak edenin ölümü halinde büyük oğluna, yoksa büyak 
kızına, çocuğu yoksa babasına, yoksa anasına, o da yoksa eşine; bunların ölümlerinde varislerine intikal edece
ği hükme bağlanarak mirasçıların kendilerine miras kalan madalya ve nişanlar ile nişan rozetlerini takamaya-
cakları belirtilmiştir. 

Madde 9. — Tasarının bu maddesi ile başka devletler tarafından Türkiye Cumhuriyeti mensuplarına veri
len madalya ve nişanların Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce tescil edileceği ve tescili yapılmamış 
madalya ve nişanların takılamayacağı belirtilmiştir. 

Böylelikle, Devletimizce verilen madalya ve nişanlar ile başka devletlerce verilen madalya ve nişanların ka
yıt ve tescilleri konusunda paralellik sağlanarak Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğü bu konuda yetkili 
kılınmıştır. 

Madde 10. — Bu madde ile madalya ve nişanların kaybı halinde yapılacak işlemden sözedilmiştir. Butu 
göre, Madalya ve nişan sahiplerinden nişan veya madalyası yok olan, kaybolan veya çalınan durumu en kısa 
zamanda madalya ve nişanları veren makama bildirmekle mükelleftir. Başbakanlık Personel Genel Müdürlü
ğünce yaptırılacak inceleme sonucu idarece kusursuz oldukları anlaşılanlara, bedeli mukabilinde, ikinci defa 
madalya veya nişanlarının verileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 11. — Tasarının bu maddesi ile, madalya ve nişanların verilmesi ile ilgili giderlerin Başbakanlık 
bütçesince karşılanacağı belirtilmiştir. 

Madde 12. — Bu madde ile yasak tasarruflar düzenlenmiştir. Böylece, bu Kanuna göre verilmiş olan 
madalya ve nişanların hak edenlerce satılması, devredilmesi, bağışlanması ya da şeklinin değiştirilmesi yasak
lanmıştır. 

Madde 13. — Tasarının bu maddesiyle bu Kanunun 12 nci maddesindeki hükümlere aykırı hareket 
edenler hakkında cezaî müeyyide getirilmiştir. Aykırı hareketin müeyyidesi bir aydan altı aya kadar hapis 
cezasıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, madalya ve nişanlara küçük düşürücü mahiyette sözle veya fiille hakaret 
edenler hakkında getirilen cezaî müeyyide ise altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır. 

Maddenin son fıkrasında bir özel müeyyide getirilerek, ikinci fıkrada adı geçen hakaret fiilinin madal
ya ve nişan sahibi tarafından işlenmesi halinde, cezaî müeyyideye ilaveten mahkemece, madalya ve nişanlar 
ile bunların berat ve rozetlerinin geri alınarak Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğüne verilebileceği be
lirtilmiştir. 

Madde 14. — «Yönetmelik» başlığını taşıyan bu madde ile Kanunda belirtilmesine lüzum görülmeyen ayrın
tıların söz konusu Tasarının kanunlaşmasını müteakip altı ay içinde, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konacak 
bir yönetmelikle belirleneceği saptanmıştır. 

Madde 15. — Tasarının bu maddesi yürürlük tarihini göstermektedir. 

Madde 16. — Bu madde ile yürütme düzenlenmektedir. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri 13 Haziran 1983 
ve Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 165 
Esas No. : 11708 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Madalya ve Nişanlar Hakkında Kanun 
Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi 
içtüzüğünün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince Kanun Tasarısı hakkında görüşlerinizin Komisyonumuza 
bildirilmesini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Eşref AKİNCİ 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 6 Temmuz 1983 
Esas No. : 11708 
Karar No. : 95 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Madalya ve Nişanlar Hakkında Kanun 
Tasarısı» 13.6.1983 günlü ve 165 sayılı yazınız gereğince ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de katılmasıyla Ko
misyonumuzca incelenip görüşüldü: 

1. Tasarının 1 inci ve 2 nci maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
2. Tasarının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki «ulusal» kelimesinin «millî» olarak de

ğiştirilmesi, 
3. Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki birinci «ile» kelimelerinin «ve» 

şeklinde yazılması, (c) bendindeki «Liyakat Nisam» kelimelerinden sonra «Dışişleri Bakanlığının görüşü alı
narak» ibaresinin eklenmesi ve aynı bentdeki «uluslararası» kelimesinin yerine «milletlerarası» kelimesinin ko
nulması. 

4. Tasarının 5 inci maddesinin kenar başlığının «Tescil ve terkin» şeklinde düzenlenmesi, «Hak kaza
nanlara verilen» kelimelerinden sonra «veya geri alınan» kelimelerinin ilave edilmesi, «ve bu Genel Müdürlükçe 
beratlarına dayanılarak tescilleri yapılır.» ibaresinin gereksiz görülerek madde metninden çıkarılması ve bu 
maddenin kanun tekniğine daha uygun olması bakımından 10 uncu maddeden sonra yer almasının daha doğru 
olacağı, 

5. Tasarının 6 ncı maddesinin aynen benimsenmesi, 
6. Tasarının 7 nci maddesinin «Devletin şahsiyetine karşı işlenen veya ağır cezalı bir suçtan dolayı hü

küm giyenlerin madalya ve nişanlarının geri alınmasına da mahkemece hükmolunur.» şeklinde düzenlenmesi, 
7. Tasarının 8 ve 9 uncu maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
8. Tasarının 10 uncu maddesinin son kısmındaki «ikinci defa» kelimelerinden sonra «madalya ve» keli

melerinin eklenmesi, 
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9. Tasarının 11 ve 12 nci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
10. Tasarının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki «hapisle» kelimesinin «hapis cezası ile» şeklinde 

değiştirilmesi, ikinci fıkradaki «harekette bulunanlara» kelimelerinden sonra «fiil daha ağır bir cezayı gerek
tirmediği takdirde» ibaresinin ilave edilmesi, 

1.1. Tasarının 14 üncü maddesindeki «Devletimizce ya da» kelimeleri yerine «Devletçe veya» kelimelerinin 
yazılması, maddenin son kısmındaki «yürürlüğe konacak» ibaresinin «hazırlanacak ve resmî gazetede yayım
lanacak» şeklinde yazılması, 

12. Tasarının yürürlüğe ilişkin 15 ve yürütmeye ilişkin 16 ncı maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
Uygun görülmüştür. 
Saygıyla arz olunur. 

Af. Fevzi UYGUNER 
Başkan 

Halil GELEN DOST 
Başkanvekili 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

Serda KURT OĞLU 
Kâtip 

Söz hakkım saklıdır 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunamadı 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Bulunamadı 

Necip BİLGE 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Halil ERTEM 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Bekir TÜNAY 
Üye 

Bulunamadı 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Şerafettin YARK1N 
Üye 

Bulunamadı 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
T.C. 

Danışma Meclisi 
Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu 

Esas No : 1/708 
Karar No. : 74 

15 Ağustos 1983 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve gerekçesi ile konuya ilişkin Adalet Komisyonu raporu, ilgili 
Bakanlık temsilcisinin de katılması ile Komisyonumuzda incelenip görüşülmüştür. 

Tasarının gerekçesi Komisyonumuzca olumlu bulunarak maddelere geçilmiştir. 
Tasarının 1 inci, 2 nci, 7 nci, 11 inci, 12 nci, 15 inci ve 16 ncı maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen 

şekli ile aynen benimsenmiştir. 
Tasarının üçüncü maddesinin birinci fıkrasının «c» bendindeki «ulusal» kelimesi «millî» olarak değişti

rilmiştir. 

Tasarının dördüncü maddesinin birinci fıkrasının «a» bendindeki «Cumhurbaşkanının tevcihi» sözcük
lerinden ve «b» bendindeki «Türkiye Cumhuriyeti» kelimelerinden sonra gelen «ile» bağlacı «ve» olarak 
değiştirilmiş, «c» bendinde yer alan «Liyakat Nişanı» kelimelerinden sonra «Dışişleri Bakanlığının görüşü 
alınarak» ibaresi eklenmiştir. 
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Tasarının beşinci maddesinin kenar başlığı «Tescil ve Terkin şeklinde düzenlenmiş, «hak kazananlara 
verilen» kelimelerinden sonra madde başlığına uyum sağlamak için «veya gefi alınan» sözcükleri eklen
miş, «beraatlarına dayanılarak» kelimeleri tasarı metninden çıkarılmış ve «tescilleri yapılır» tabiri «tescil 
veya terkinleri yapılır» şeklinde düzeltilmiştir. 

Tasarının altıncı ve sekizinci maddelerinde geçen «büyük oğluna» İbaresinden sonra örf ve adetlerimi
ze göre ailenin soyadını erkek çocuklar sürdürdüğünden «oğlu yoksa» sözcükleri eklenmiştir. 

Tasarının dokuzuncu maddesindeki «Türkiye Cum ıuriyeti mensuplarına» ibaresi «Türk vatandaşlarına» 
şeklinde değiştirilmiş ve bu kanun kapsamına giren ve eskiden verilmiş olan madalya ve nişanların kayıt 
ve tescil dışı kalmamaları için düzenlenecek yönetmelikte buna uygun bir kayıt bulunması Komisyonumuz
ca gerekli görülmüştür. 

Tasarının onuncu maddesinin kenar başlığı «Kayıp halinde yapılacak işlem» şeklinde değiştirilmiş ve 
«ikinci defa» kelimelerinden sonra «madalya ve» söz mkleri eklenmiştir. 

Tasarının onüçüncü maddesinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca aynen be
nimsenmiştir. 

Tasarının ondördüncü maddesinde bulunan «devletimizce ya da» kelimeleri yerine «devletçe veya» ke
limelerinin yazılması uygun görülmüştür. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Avni MÜFTÜOGLU 
Kâtip 

Toplantıda Bulunamadı. 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ender CINER 
Üye 

Toplantıda Bulunamadı. 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

İmzada Bulunamadı. 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; madalya ve nişan verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir. 
Diğer kanunlardaki madalya ve nişan hükümleri saklıdır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; madalya ve nişanların çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tescil, taşınma ve 
geri alınma usullerini, mirasçılara intikal şeklini, kaybı hallerinde yapılacak işlemleri, bunların giderlerini, ce
zaî müeyyideleri ve diğer hususları kapsar. 

Devlet madalyaları 

MADDE 3. — Devlet madalyaları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Devlet Şeref Madalyası : 
Devlet Şeref Madalyası, Bakanlar Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriye

tinin bekası, Türk milletinin bölünmezliği, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya dışında üstün feragat, 
fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren kişilere verilir. 

b) Devlet övünç Madalyası : 
Devlet Övünç Madalyası, ilgili Bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi 

ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat, fedakârlık, başarı ve ya
rarlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek şehit 
olan kişilerin bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir. 

c) Devlet Üstün Hizmet Madalyası : 
Devlet Üstün Hizmet Madalyası, ilgili Bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının 

tevcihi ile yurt içinde veya dışında herhangi bir alanda feragat, fedakârlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalar
da emsallerine nazaran üstün derecede başarı göstererek Devletin yücelmesine ve ulusal menfaatlere önemli 
ölçüde katkısı olan vatandaşlara verilir. 

Nişanlar 

MADDE 4. — Nişan çeşitleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Devlet Nişanı : 
Devlet Nişanı, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti ile men

sup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan 
ülkelerin devlet başkanlarına verilir. 

b) Cumhuriyet Nişanı : 
Cumhuriyet Nişanı, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti ile 

mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağla
yan ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına ve diplomatik misyon mensuplarına verilir. 

c) Liyakat Nişanı : 
Liyakat Nişanı, ilgili Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile ilim ve sanatta 

Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılmasını ve yücelmesini sağlayan yabancı kişilere verilir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 546) 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLER VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet madalyaları 

MADDE 3. — Devlet madalyaları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Devlet Şeref Madalyası : 
Devlet Şeref Madalyası, Bakanlar Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriye

tinin bekası, Türk Milletinin bölünmezliği, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya dışında üstün feragat, 
fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren kişilere verilir. 

b) Devlet övünç Madalyası : 
Devlet övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi 

ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat, fedakârlık, başarı ve ya
rarlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek şe 
hit olan kişilerin bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir. 

c) Devlet Üstün Hizmet Madalyası : 
Devlet Üstün Hizmet Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının 

tevcihi ile yurt içinde veya dışında herhangi bir alanda feragat, fedakârlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda 
emsallerine nazaran üstün derecede basan göstererek devletin yücelmesine ve millî menfaatlere önemli ölçü
de katkısı olan vatandaşlara verilir. 

Nişanlar 

MADDE 4. — Nişan çeşitleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Devlet Nişanı : 
Devlet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ve Türkiye Cumhuriyeti ile mensup 

olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan ülke
lerin devlet başkanlarına verilir. 

b) Cumhuriyet Nişanı : 
Cumhuriyet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti ile men

sup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan ülke
lerin başbakanlarına, bakanlarına ve diplomatik misyon mensuplarına verilir. 

c) .Liyakat Nişanı : 
Liyakat Nişanı, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak ilgili bakanın teklifi, Başbakanın onayı ve Cum

hurbaşkanının tevcihi ile ilim ve sanatta Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılmasını ve yücelme
sini sağlayan yabancı kişilere verilir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 546) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Tescil 

MADDE 5. — Hak kazananlara verilen madalya ve nişanların Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce 
kayıtları tutulur ve bu Genel Müdürlükçe beratlarına dayanılarak tescilleri yapılır. 

Madalya ve nişanların verilmesi 

MADDE 6. — Madalya ve nişanlar, düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı veya O'nun yetkili kılacağı 
temsilci tarafından, beratı ve rozeti ile birlikte, hak edene, hak edenin ölümü halinde büyük oğluna, yoksa bü
yük kızına, çocuğu yoksa babasına, babası yoksa anasına, o da yoksa eşine verilir. 

Madalya ve nişanların geri alınması 

MADDE 7. — Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm giyenlerin mahkeme kararı 
ile madalya ve nişanlarının geri alınmasına hükmolunur. 

Madalya ve nişanların intikali 

MADDE 8. — Madalya ve nişanlar, hak edenin ölümü halinde büyük oğluna, yoksa büyük kızma, ço
cuğu yoksa babasına, yoksa anasına, o da yoksa eşine intikal eder. Bunların ölümlerinde varislerine, aynı 
şekilde verilir. Mirasçılar, kendilerine miras kalan madalya ve nişanlar ile nişan rozetlerini takamazlar. 

Başka devletlerce verilen madalya ve nişanların takılması 

MADDE 9. — Başka devletler tarafından Türkiye Cumhuriyeti mensuplarına verilen madalya ve nişanlar, 
Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce tescil edilir. Tescili yapılmamış madalya ve nişanlar takılamaz* 

Zayii halinde yapılacak işlem 

MADDE 10. — Madalya ve nişan sahiplerinden nişan veya madalyası yok olan, kaybolan veya çalınan
lar durumu en kısa zamanda bunları veren makama bildirmek zorundadır. Başbakanlık Personel Genel Mü
dürlüğünce kusursuz oldukları anlaşılanlara, bedeli mukabilinde, tören yapılmaksızın ikinci defa nişanları ve
rilir. 

Giderlerin karşılanması 

MADDE 11. — Madalya ve nişan verilmesi ile ilgili giderler Başbakanlık bütçesinden karşılanır. 

Yasak tasarruflar 

MADDE 12. — Bu Kanuna göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar, hak edenlerce satılamaz, devredi
lemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez. 

Cezaî müeyyideler 

MADDE 13. — Bu Kanunun 12 nci maddesindeki hükümlere aykırı hareket edenler bir aydan altı aya 
kadar hapisle cezalandırılır. 

Madalya ve nişanlara küçük düşürücü mahiyette sözle veya fiille hakarette bulunanlara altı aydan bir yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Bu fiil madalya ve nişan sahibi tarafından işlenmişse, madalya ve nişan ile bunların berat ve rozetinin geri 
alınmasına ayrıca hükmolunur. 
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(Millî Savunma - İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tescil ve terkin 

MADDE 5. — Hak kazananlara verilen veya geri alınan madalya ve nişanların Başbakanlık Personel Ge
nel Müdürlüğünce kayıtları tutulur ve bu Genel Müdürlükçe tescil veya terkinleri yapılır. 

Madalya ve nişanların verilmesi 

MADDE 6. — Madalya ve nişanlar, düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı veya O'nun yetkili kılacağı 
temsilci tarafından, beratı ve rozeti ile birlikte, hak edene, hak edenin ölümü halinde büyük oğluna, oğlu yoksa 
büyük kızına, çocuğu yoksa babasına, babası yoksa anasına, o da yoksa eşine verilir. 

Madalya ve nisanların geri alınması 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madalya ve nişanların intikali 

MADDE 8., — Madalya ve nişanlar, hak edenin ölümü halinde büyük oğluna, oğlu yoksa büyük kızına, 
çocuğu yoksa babasına, yoksa anasına, o da yoksa eşine intikal eder. Bunların ölümlerinde varislerine, aynı 
şekilde verilir. Mirasçılar, kendilerine miras kalan madalya ve nişanlar ile nişan rozetlerini takamazlar. 

Başka devletlerce verilen madalya ve nişanların takılması 

MADDE 9. — Başka devletler tarafından Türk vatandaşlarına verilen madalya ve nişanlar, Başbakanlık 
Personel Genel Müdürlüğünce tescil edilir. Tescili yapılmamış madalya ve nişanlar takılmaz. 

Kayıp halinde yapılacak işlem 

MADDE 10. — Madalya ve nişan sahiplerinden nişan veya madalyası yok olan, kaybolan veya çalınan
lar durumu en kısa zamanda bunları veren makama bildirmek zorundadır. Başbakanlık Personel Genel 
Müdürlüğünce kusursuz oldukları anlaşılanlara, bedeli mukabilinde tören yapılmaksızın ikinci defa madalya 
ve nişanları verilir. 

Giderlerin karşılanması 

MADDE 11. — Tasarının onbirinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yasak tasarruflar 

MADDE 12. — Tasarının onikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Cezaî müeyyideler 

MADDE 13. — Bu Kanunun 12 nci maddesindeki hükümlere aykırı hareket edenler bir aydan altı aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Madalya ve nişanlara küçük düşürücü mahiyette si zle veya fiille harekette bulunanlara fiil daha ağır bir 
cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu fiil madalya ve nişan sahibi tarafından işlenmişse, madalya ve nişan ile bunların berat ve rozetinin 
geri alınmasına ayrıca hükmolunur. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yönetmelik 

MADDE 14. — Madalya ve nişanların ebat, biçim ve özelliklerinin tespiti; bunların muhafaza, verilme 
ve taşınmasına ilişkin şekil de esaslar; Devletimizce ya da başka devletlerce verilen madalya ve nişanların ta
kılması ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Kanunun yayınlanmasından itibaren altı ay için
de Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
9.5.1983 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet ©akanı 
başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Balkanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı V. 
S. R. Pasin 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof Dr. T. Esener 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakam 
Af., Turgut 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kıay. Bakan 
F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

îmar ve İskân Bakanı Köy îş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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Yönetmelik 

MADDE 14. — Madalya ve nişanların ebat, biçim ve özelliklerinin tespiti; bunların muhafaza, verilme 
ve taşınmasına ilişkin şekil ve esaslar; devletçe veya başka devletlerce verilen madalya ve nişanların takıl
ması ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Kanunun yayınlanmasından itibaren altı ay içinde 

I 

Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 15. — Tasarının onbeşinoi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 16. — Tasarının onaltıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 582 
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
Oramiral Nejat TÜMER'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliği Teşkilat Kanunu Teklifi ve Anayasa, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri, Bütçe - Plan Komisyonları Raporları, (2 /124) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

14 Haziran 1983 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatı ile ilgili olarak hazırlamış olduğum Kanun 
teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Nejat TÜMER 
Oramiral 
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Anayasamız ile yasama organının yapısı değiştirilmiş bu kuruluş tek meclis haline gelmiştir Ayrıca yi
ne Anayasamızda Türkiye Büyük Millet Meclisi emniyet ve kolluk izmetlerinin ilgili w unlarca Meçi; 
Başkanlığına tahsis edilecek kuvvetlerle sağlanması öngörülmüştür. 

5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilatı Hakkındaki Kanun muhtelif kanunlarla 
değişikliğe uğramış, teşkilatın kadro ihtiyacı her seferinde bütçe kanunları ile düzenlenme yoluna gidilmiş 
5509 sayılı Kanunun âdeta hiçbir hükmü yürürlükte kalmamıştır. 

Diğer taraftan bütün kamu kurum ve kuruluşları yeniden bir teşkilatlanmaya tabi tutulmaktadır. Hi-
yerarşik kademelenmesi bozulmuş görülen Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatının da bu uygulama
lara paralel olarak yeniden teşkilatlandırılması ve kamu kuruluşlarında tesis edilen hiyerarşik kademelen-
meye benzer şekilde yeniden düzenlenmesi idarede bütünlük sağlanması açısından faydalı mütalaa edilmek
tedir. 

Yukarıda belirtilen hususlardan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatının yeniden düzen
lenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Kanun maddelerinde genel çerçevede belirtilmiş görev, yetki ve sorumluluk
larla hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin hususların yönetmelik ve talimatlarda teferruatlandırıla-
rak belirtilmesinin uygulamada elastikiyet sağlaması bakımından daha uygun olacağı mütalaa edilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - - Kanunun amacı ifade edilmiştir. 

Madde 2. — Tüfkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatını meydana getiren birimler gösterilmiştir. 
Madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatının anaunsurunu oluşturan Genel Sekreterli

ğin bünyesindeki ana ast kuruluşlar ifade edilmiştir. Dairelerin kuruluşu, ilgi ve faaliyet salhaları birbirine 
benzer şube müdürlükleri bir araya getirilmek suretiyle meydana getirilmiş olacaktır. Şube müdürlükleri
nin neler oldukları kadro cetvellerinde şube müdürleri kadroları gösterilmek suretiyle belirtilmiştir. 
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Madde 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin görev ve sorumlulukları genel pren
sipler halinde ifade edilmiştir. Bu görevlerin teferruatlı olarak hangi daire, şu'be, birim ve görevli tarafın
dan nasıl yapılacağı çıkarılacak yönetmelik ve görev talimatlarında gösterilmesi faydalı görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 'başlıca görevi kanun yapmaktır. Bu görevin noksansız olarak yerine 
getirilmesinde komisyonlarda görevli raportörlerin katkısı çok önemli görülmektedir. Bu nedenle komisyon
larda görevli raportörler yetişmiş ve kaliteli personel olmalıdır. Zira 'bu personel komisyona intikal eden 
bir kanun tasarısı veya teklifinin diğer mevzuatla ilişkisini, devlete getirdiği malî yükü, sağladığı faydaları, 
uygulanmasında meydana gelebilecek aksaklıkları ve ıbuna 'benzer diğer konularda derinlemesine ve geniş
lemesine araştırma yapacak, vardığı sonuçlara göre durumu komisyona takdim edecek, Komisyonun ka
rarlarını rapor haline getirecek ve milletvekilerince belirtilecek prensiplere göre kanun teklifi taslaklarını ha
zırlayarak milletvekillerine teknik yardımda bulunacak şekilde yetişmiş dlması ve bu görevleri noksansız 
olarak yerine getirmesi uygun ve 'faydalı görülmektedir. Bu nedenle Genel 'Sekreterliğin görevleri arasında 
raportörler marifetiyle yürütülecek Ihizmetle ilgili hükme lözel yer verilmiştir. 

Madde 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarında görevli personel 657 sayılı Devlet Per
sonel Kanunu hükümlerine tabi olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının Dışişleri Özel Müşavirinin Dışişleri Bakanlığı kadrolarından 
parlamento ilişkileri konusunda yetkili, büyükelçi seviyesinde bir görevlinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görev yapmak üzere Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilmesi düşünülmüştür. 

Madde 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarında görevli personel, Genel Sekreterin 
teklifi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından Başkanlık Divanının görüşü alınarak atanacak
tır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarındaki bazı görevler özel niteliği gerektirmektedir. Bu 
görevlerde istihdam edilecek personelle ilgili özel niteliklerin yönetmelikte gösterilmesi ve personelin göreve alı
nışında bu niteliklerin aranması faydalı görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarında görevli personel idare hukukunun bir gereği olarak 
atamalarında belirtilen usulle görevden alınacaktır. 

Memurların kurumlar arasında yer değiştirme esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtil
miştir. Bu usul içinde bir memurun bir kurumdan diğer bir kuruma yer değiştirmesi uzun zamanda gerçekleşe
bilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin özelliği gereği böyle durumlarda zaman kaybı uygun mütalaa 
edilmemektedir. Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarındaki görevli personelden 
herhangi bir personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, atanmasına ihtiyaç duyulması halinde, durum 
Meclis Başkanlığınca Başbakanlığa bildirilecek, Başbakanlık personelin atanacağı yeni kurumu tespit edecek 
ve atama işlemi yapılacak şekilde bir düzenleme getirilmiştir. 

Komisyonlarda görevli raportör kadrolarının tamamının atama suretiyle doldurulmaması bir bölümünün, 
karşılığında kısa süreli geçici olarak sözleşmeli statüde çalıştırılacak personel için boş bırakılması düşünülmüş
tür. Özel ihtisası gerektiren bir kanun tasarı veya teklifi komisyonlara intikal ettiğinde konu uzmanı bir per
sonel geçici olarak boş bırakılan kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilmesi, bu tür istihdamın daha 
ziyade proje çapında ve kısa süreler için olması düşünülmüştür. 

İhtiyaç duyulması halinde ve ihtisası gerektiren konulafda komisyonlarda raportör olarak kamu kurum ve 
kuruluşlarında görevli personelin de ihtisası ile ilgili mevzuda görevlendirilmesini sağlayacak düzenleme yapıl
mıştır. Bu şekilde görev alacak personel altı ay süreyle çalışabilecek ihtiyaç halinde çalışma süresi altı ay daha 
uzatılabilecektir. 

Bu Kanunda belirlenenler dışındaki atamalarla ilgili diğer bütün hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 

Madde 7. — Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Genelkur
may Başkanlığınca askerî bir birlik, İçişleri Bakanlığınca bir polis kuvveti tahsis edilecektir. Kuvvetlere emni
yette ilgili görevler Meclis Başkanı tarafından verilecektir. 
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Tahsis edilen kuvvetlerde görevli personelin eğitim, atama,, sicil, yükselme, disiplin vb. işlemlerinin emniyet 
kuvvetlerinin mensup olduğu kuruluşlarca yapılması uygun mütalaa edilmiş ve düzenleme buna göre yapılmış
tır. 

Madde 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi genel bütçeye dahil bir kuruluştur. îta amiri olan Meclis Baş
kanı bu konudaki yetkisini; hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği çabukluğu sağlayabilmek ve zaman kaybını 
önlemek amacıyla Genel Sekretere devredebilecek şekilde bir düzenleme yapılmıştır. 

Madde 9. — Genelkurmay Başkanlığınca emniyet görevi için tahsis edilen askerî birliğin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin imkânlarından faydalanması faydalı görülmüş, özlük haklarının ve diğer her türlü ihtiyaçla
rının bağlı bulundukları kuvvetlerce karşılanması uygun mütalaa edilmiştir. 

içişleri Bakanlığınca tahsis edilen emniyet birliğinde görevli personele Türkiye Büyük Millet Meclisinde ça
lışmalarından dolayı verilecek ek ödeme ve sosyal yardımların Başkanlık Divanınca kararlaştırılacak Meclis
teki emsali kadro personeline tatbik edilen esaslara göre verilmesini sağlayacak düzenleme yapılmıştır. 

Madde 10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarında çalışan memurlara yaptırılacak 
fazla çalışma için altı aylık tutarını geçmemek üzere fazla çalışma ücreti verilmesi eski uygulamanın bir 
devamı olarak öngörülmüştür. 

Madde 11. — Komisyonlarda geçici olarak sözleşmeli istihdam şekli ile çalıştırılacak raportörlerin üc
retlerinin, genel uygulama çerçevesinde Başkanlık Divanınca kararlaştırılması öngörülmüş ve bunu sağlayıcı dü
zenleme yapılmıştır. 

Madde 12. — Kamu kurum ve kuruluşlarından raportör olarak komisyonlarda görevlendirilecek görevlile
re Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışmaları dolayısıyla fazla çalışma ücreti verilebilmesini ve bunun Baş
kanlık Divanının kararıyla yapılmasını sağlayacak düzenleme yapılmıştır. Böylece bu personele bir imkân sağ
lanmıştır. 

Madde 13. — Millî Saraylarda gezi ücrete tabidir. Bu gezilerden sağlanan gelirin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi sorumluluğuna tahsis edilmiş millî saray, köşk ve kasırların bakım, onarım ve muhafazalarına tahsisi 
faydalı görülmüş, bunu sağlayacak düzenleme yapılmıştır. 

Madde 14. — Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının denetimi geçmişteki gibi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinden oluşacak Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Madde 15. — 1934 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu yürürlükten kaldırıldığından söz 
konusu Kanunun kitaplık için doküman teminini sağlayan ilgili maddesi bu Kanuna dahil edilmiştir. 

Madde 16. — Maddede yönetmelik hükümleri düzenlenmiştir. 
Madde 17. — Yürürlükten kaldırılan kanunlar ve hükümler ifade edilmiştir. 
Geçici Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi kadrolarında görevli Emniyet personelinin Anayasamı

zın 95 inci maddesi gereğince Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına devri düzenlenmiştir. 
Geçici Madde 2. — Halen Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi Genel Sekreter

liği kadrolarındaki personelin bu Kanuna ekli listedeki kadrolara atanması düzenlenmiş ve bu atama sonucun
da personelin maddî yönden mağdur olmaması göz önünde bulundurulmuştur. 

Geçici Madde 3. — Geçici bir süre için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin Türkiye 'Büyük Millet 
Meclisi bina ve kolaylıklarından faydalanması ihtiyacı mevcuttur. Cumhur'başkanlığı Genel Sekreterliğinin 
bina ihtiyacı karşılanıncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi bina ve kolaylıklarından faydalanmasını 
sağlayıcı düzenleme yapılmıştır. 

Geçici Madde 4. — tik genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Divanı 
oluşuncaya kadar bu Kanunun uygulanmasında boşluk kalmaması için yürütmeyi Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterinin sağlaması öngörülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliği bünyesi içinde görevine devam edecektir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle, Danışma Meclisinin hukukî varlığının sona ereceği tarih arasında Da
nışma Meclisinin idarî hizmetleri için gerekli memur ihtiyacının bu Kanun gereğince Türkiye Büyük Millet 
Meclisi idarî teşkilat kadrosuna atanmış personelden Danışma Meclisine geçici olarak tahsis edilecek perso 
nelle karşılanması düşünülmüştür. 

Madde 18. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 19, — Yürütme maddesidir. 
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TC 
Danışma Meclisi 21 Haziran 1983 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanlığı 
Sayı : 2/124-262 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisiyonumuza havale edilmiş bulunan, «Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat TÜMER'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teş
kilat Kanunu Teklifi» yazımız ekinde gönderilmiştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, içtüzüğün 
33 ve 36 ncı maddesi gereğince teklif hakkındaki görüşünüzün bildirilmesini arz ve rica ederim. 

Dr. Tandoğan TOKGÖZ 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkamı 

Anayasa Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 28 Haziran 1983 
Karar No. : 23 
Sayı No. : 57 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 21.6.1983 tarih ve 2/262 sayılı yazınız. 
Danışma Meclisi Komisyonlarının adları, üye sayıları ve görevlerine ilişkin hükümler, İçtüzüğümüzün 

19 uncu maddesinde yer almıştır. 

Yine İçtüzüğümüzün 33 üncü maddesi : «Bir komisyon, kendisine havale edilen tasarı ve teklifi başka bir 
komisyonun ihtiyacı dahilinde görürse, gerekçeli olarak tasarı veya teklifin o komisyona havale edilmesi
ni...» isteyebileceğini, 

«Bir komisyon, kendisine havale edilen tasarı veya teklif yahut henhangi bir mesele için, bir başka komis
yonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli görürse, tasarı veya teklifin o komisyonda görüşüldüktein sonra iade
sini...» isteyebileceğini amir bulunmaktadır. 

Bu madde hükmü göz önünde bulundurulursa, Anayasa Komisyonunun başlıca ihtisas konusu, kanun ta
sarı ve tekliflerinin Anayasaya uygunluk denetiminini sağlamaktan ibarettir. 

Bu 'bakımdan, İçtüzüğün 33 ünoü maddesinin ikinci fıkrası muvacehesinde bir komisyonun Anayasa Ko
misyonundan bir mesele için, düşünce istemesi, o konunun Anayasaya uygun bulunup bulunmadığının tes
piti işidir. 

İçtüzüğümüzün 37 nci maddesi, kanun tasarı ve tekliflerinin Anayasaya uygunluğunu;, incelenmesini hük
me (bağlamıştır. Buna göre: 

«Komisyonlar, kendilerine havale edilen tasarı veya tekliflerin ilk önce Anayasanın metin ve ruhuna ay
kırı olup olmadığını incelemekle yükümlüdürler,; 

Bir komisyon, bir tasarı veya teklifin Anayasaya aykırı olduğunu gördüğü takdirde gerekçesini belirte
rek bunlarj maddelerin görüşülmesine geçmeden reddeder.» 
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Bu durum karşısında; Anayasaya uygunluk incelemesinin, evvelemirde, ilgili esas komisyonlar tarafından 
yapılması; ancak bu inceleme şuasında bir mesele ve maddeler konusunda Anayasa Komisyonunun düşün
cesinin alınmasına gerek görüldüğü takdirde, tasarı veya teklifin ilgili maddelerinin belirtilmesi uygun olaca
ğından, bu hususun açıklanması saygı ile arz ve rica olunur. 

Kemal DAL 
Başkan 

Abbas GÖKÇE 
Kâtip 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Feridun Şakır ÖĞÜNÇ 
Üye 

Akif ERGİN AY 
Başkanvekilıi 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Toplantıda bulunamadı. 

Fuat AZGUR 
Üye 

A. Mümin KAVALALI 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Muammer YAZAR 
Üye 

TC 
Danışma Meclisi 21 Haziran 1983 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanlığı 
Sayı : 2/124-263 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat TUMER'in Türkiye Büyük Millet Meclisti Genel Sekreterliği Teş
kilat Kanunu Teklifi» yazımız ekinde gönderilmiştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonunuzun örüşünün alınması uygun görüldüğünden, İçtüzüğün 
33 ve 36 ncı maddesi gereğince teklif hakkındaki görüşünüzün bildirilmesini arz ve rica ederim. 

Dr. Tandoğan TOKGÖZ 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı 

3 Ağustos 1983 

Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu 
Esas No. : 2/124 
Karar No. : 67 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat TUMER'in Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat 
Kanunu Teklifi» hakkımda Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini içeren 21.6.1983 gün ve 263 sa
yılı yazınız gereğince adı geçen Kanun Teklifi igili Millî Güvenlik Konseyi ve Bakanlık temsilcilerinin de 
katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 
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l.: Teklifin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
2. Teklifin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenerek kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına 

bağlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Özel Müşavirler ve Hukuk 
Müşavirliğinden meydana gelir. 

3. Teklifin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
4. Teklifin 4 üncü maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğimin görevleri belirtilmiş

tir. Fakat en önemli görevlerinden olan «tutanak» hizmetleri belirtilmemiştir. Onun için maddenin «g» fık
rasına «tutanak» tabiri eklenerek fıkra aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. 

g) Türkiye Büyük Millet Meclisinin tutanak, evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 
5. Teklifin 5 İnci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
'6. Teklifin 6 ncı maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterinin atanmasında diğer Ge

nel Sekreterlik personelinin atanması işleminden ayrı tutulması gerektiğinden bu maddeye Genel Sekreterin 
atanması birinci fıkra olarak ilave edilmiştir. 

Madde 6. — Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Genel Sekreteri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tara
fından atanır .ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarındaki personel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Sekreterinin teklifi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanı (tarafından atanır. Bazı görevler için 
personelde aranacak özel nitelikler yönetmelikte gösterilir. 

Türkiye İBüyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarında görevli personel, atamalarında belirtilen aynı 
usulle görevden alınır. 

idarî teşkilat kadrolarındaki görevli personelden Herhangi bir personelin diğer kamu kurum ve kuruluş
larıma atanmasına ihtiyaç duyulması halinde; atamaya ilişkin talep Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğınca Başibakanliğa bildirilir. İBaşbakanlık personelin atanacağı kadro görevini tespit eder. ilgili kuruluşlar 
personel atama -işlemlerini genel hükümlere göre derhal yaparlar. 

Komisyonlarda görevli raportörlüklerde, .bu kadrolara karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel 
çalıştırılabilir. 

lîhtiyaç halinde komisyonlarda raportörlük yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının kamu 
kurum ve kuruluşları personelini altı aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla ismen görevleridirme istekleri atan-
malarındaki usul ve kayıtlamalara bakılmaksızın kurum ve kuruluşlarca derhal yerine getirilir. Süresi bitenler 
bir defaya mahsus olmak ve yeniden altı ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu personel kurumlarından 
izinli sayılırlar bu süreler görev ve mesleklerinde geçmiş kabul edilir. 

7. Teklifin yeidinci maddesinin birinci fıkrasında bulunan «içişleri Bakanlığınca bir polis kuvveti tahsis 
edilir» tabiri anlamı tam açıklanmadığından «içişleri Bakanlığınca yeterli polis kuvveti tahsis edilir» şeklinde 
düzenlenmiş madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

8. Teklifin 8 inci maddesinde redaksiyon düzeltmesi yapılarak «ita» kelimesi «îta» olarak benimsen-
oıiştlir. 

9. Teklifin 9 uncu maddesinde askerî birlik ile polis kuvvetine Meclis Başkanlığınca sağlanacak imkân 
1ar yönünden paralellik sağlanmış madde aşağıdaki şekilde düzenlenerek kabul edilmiştir, 

Madde 9. — Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen askerî 
kuvvet ile içişleri Bakanlığınca tahsis edilen polis kuvvetinin; Ulaştırma, barınma, yakacak, akaryakıt ve yağ, 
elektrik, su ve havagazı, döşeme, demirbaş, büro makineleri ile demirbaşların bakım ve onarım ihtiyaçları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından, özlük hakları dahil diğer her türlü ihtiyaçları bağlı 
bulundukları kuvvet komutanlıkları ve kurumlarınca karşılanır. 

Tahsis edilecek polis kuvvetlerine verilecek ek ödeme ve sosyal yardımlar Başkanlık Divanınca Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki emsali kadro personeline tatbik edilen esaslara göre tespit edilir. 

10. Teklifin 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
11. Teklifin 13 üncü maddesinin birinci satırımda bulunan «gezi» kelimesi çıkarılmış yerine «giriş» keli 

mesi konulmuş, madde bu şekli ile kabul edlilmiştir. 
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12. Teklifin yürürlükten kaldırılan hükümler »başlıklı 17 noi maddesi Cumhuriyet Senatosu Kanununun 
kaldırıldığını belirtmediği içim .ikinci fıkranın birinci satırına «Genel Kadro Kanunu» tabirinden sonra ilave 
edilmiştir. Madde aşağıdaki şekilde düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Madde 17. — 5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Memur/lan Teşkilatı Hakkındaki Kanun :le 
1934 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

13'22 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Cumhuriyet Senatosu ile Türkiye Büyük Millet Meclisine tahsis 
edilmiş ve 1983 yılı bütçe tökliflerine ekli kadro cetvellerinde değişikliğe uğratılmış olan kadrolardan emniyet 
personeline tahsis edilenler ile şahsa münhasır olanlar dışında kalanlar iptal edilmiştir. 

13: Teklifin geçici birinci maddesinin birinci satırında bulunan «Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekre
terliği» tabirine paralellik sağlamak amacı ile «Danışma Meclisi» tabirinden sonra «Genel Sekreterliği» tabiri 
eklenmiş madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

14. Teklifin Geçici 2, Geçici 3 ve Geçici 4 üncü ımaddeleri aynen benimsenmiştir. 
15. Teklifin yürüdük maddesi olan 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
16. Teklifin 19 uncu maddesinde bulunan «bu kanun» tabirinden sonra «hükümlerini» tabiri ilave edil

miş madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 
Raporumuz iBütçe - Plan Komisyonu Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GBBOUOÖLU 
Üye 

fmzada bulunamadı 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Remzi BANAZ 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CINER 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOUGA 
Üye 

tmzada bulunamadı 
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Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 

T, C, 
Danışma Meclisi 

Bütçe » Plan Komisyonu 27.9.1983 
Esas No, • 2/124 
Karar No. : 176 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nejat TÜMER'in, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Sekreterliği (Teşkilat Kanunu Teklifi» ve gerekçesi, Millî Savunma, içişleri ve Dış
işleri Komisyonundan gelen görüş de dikkate alınarak, Komisyonumuzun 92, 93 ve 95 inci birleşimlerinde, 
Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklif ile; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatının; kuruluş, görev ve yönetim esasla
rının yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; teklifin amacı prensip olarak benimsenmiş, fakat, teklif baş
lığının amacı tam olarak yansıtmadığı belirtilmiştir. Zira, kanun teklifi, salt Genel Sekreterliği düzenlemekten 
çok Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî teşkilatını düzenlemeye yöneliktir. Kaldı ki, teklifin «kuruluş» 
kenar başlığını taşıyan 2 nci maddesinde «Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatı»nın tanımlanmış ol
ması da, kanun teklifinin daha genel bir ad taşıması gereğini vurgulamaktadır. Bu sebeple, teklif başlığının 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî Teşkilatı Kanun Teklifi» olarak değiştirilmesi benimsenmiştir. 

Teklifin maddesi üzerinde yapılan incelemelerde; 
1. «Amaç» başlığı altında yer alan 1 inci maddeden, teklif başlığında yapılan değişikliğe paralel olarak, 

«Genel Sekreterlik» ibaresi çıkartılmış, madde yeniden yazılmıştır. 
2. (Teşkilatın kuruluşunu düzenleyen 2 nci maddede, esas itibariyle uygun bulunmuş ancak «Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği» deyiminin «Özel Kalem Müdürlüğü» deyiminden önce yazılmasının daha 
uygun olacağı belirtilmiş ayrıca Emniyet Müdürlüğü eklenmiştir. 

3. Teklifin Genel Sekreterlik başlığı taşıyan 3 üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. Komisyonumuz tek
liften farklı olarak iç teşkilatlanmanın «Müdürlük» esasına dayandırılması uygun görülmüştür. Bu şekilde oluş
turulan 15 idarî birimin üç Genel Sekreter Yardımcısı aracılığıyla koordine edilmesinin mümkün olduğu, do
layısıyla Genel Sekreter ile Müdürler arasında «Daire Başkanlığı» adıyla yeni bir kademe yaratılmasının sa
kıncalı olabileceği düşünülmüştür. 

4. Genel Sekreterliğin görevlerinin 3 üncü maddede genel hatları ile tespit edilmiş olması ve Genel Sek
reterliğe bağlı birimlerin görev ve yetkilerinin yayımlanacak bir yönetmelikte gösterilmesi düşüncesinden ha
reketle, 4 üncü madde teklif metninden çıkartılmıştır. 

5. Personel hükümlerini düzenleyen 5 inci madde, 4 üncü madde olarak T.B.M.M. idarî kadrolarında 
çalışan personele esas itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun hükümlerinin uygulanmasını ve do
layısıyla istisnaî memurluk rejiminin T.B.M.M. açısından devam etmesini sağlamak amacıyla değişikliğe tabi 
tutulmuştur. 

Ayrıca, aynı maddede yapılan yeni bir düzenleme ile; «Stenoğraflık» ve «Raportörlük» hizmetleri için 
birer kariyer oluşturulmuş, bundan böyle bu hizmet lerin - görev girişleri, yetiştirilmeleri ve yükselmeleri 
belli kurallara bağlanmış - meslek personeli tarafından yürütülmesi amaçlanmıştır. 

6. «Atama Esasları» başlığı altında yer alan 6 nci maddenin 1 inci fıkrası, idarî kadrolara alınacak per
sonelin niteliklerinin ve hizmete giriş yöntemlerinin yayınlanacak yönetmelikle düzenlenmesini teminen yeni
den kaleme alınmıştır. 

Aynı maddenin 3 üncü fıkrası, genel sisteme ters düşmesi nedeniyle; 4 üncü fıkrası getirilmek istenen 
istihdam biçimi sakıncalı görüldüğünden, madde metninden çıkartılmış, son fıkrası ise değişikliğe tabi tu
tulmuş ve madde 5 inci madde olarak benimsenmiştir. 

7. Teklifi, personel kadrolarının düzenlerfle esaslarını belirtmek için yeni bir 6 nci madde ilave edilmiş 
ve kadrolara ait cetvel bu maddeye bağlanmıştır. 
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8. Emniyet ve diğer Kolluk Hizmetlerini düzenleyen 7 nci madde; T.B.M.M. Başkanlığına tahsis edilen 
emniyet kuvvetlerinin T.B.M.M. kadrolarında yer almasını teminen, yeniden düzenlenmiş, böylece emniyet kuv
vetlerinin Meclis Başkanlığı ile olan ilişkileri açıklığa kavuşturulmuştur. 

9. 8 inci maddenin «ita Amirliği yetkisinin Genel Sekretere devredilmesi»ni öngören hükmü metinden çı
kartılmış, onun yerine «ita Amirliği yetkisinin içtüzüğe uygun olarak devri» uygun görülmüştür. 

10. 9 uncu maddede, ayrı iki madde (9 ve 10 uncu maddeler) olarak yeniden tedvin edilmiştir. Genelkur
may Başkanlığınca T.B.M.M. Başkanlığına tahsis edilen askerî kuvvetle ilgili hususlar 9 uncu maddede içişleri 
Bakanlığınca tahsis edilen OEmniyet Kuvveti ile ilgili hususlar ise 10; uncu maddede belirtilmiştir. Bu şekilde içişleri 
Bakanlığınca T.B.M.M. Başkanlığına tahsis edilecek emniyet mensuplarına uygulanacak hükümler hususunda açık
lık getirilmiştir. 

11. Ücret rejimini düzenleyen 10 uncu madde yeniden kaleme alınmış, ayrıca maddenin 2 nci fıkrası da 
uygulama imkânı bulunmadığı gerekçesiyle metinden çıkartılmış ve madde 11 inci madde olarak benimsen
miştir. 

12. Raportörlerin sözleşmeli olarak görevlendirilmeleri uygun görülmediğinden 11 inci madde teklif 
metninden çıkartılmıştır. 

13. 12 nci maddede yer alan «raportörlük yapmalk için görevlendirilen» ibaresi maddeye açıklık getir
mek ve sözü geçen görevin niteliğini genelleştirmek amacıyla, «Kamu Kurum ve Kuruluşlarından özel bilgi 
ve uzmanlık isteyen görevler için» şeklinde değiştirilmiştir. 

14. «T. B. M. M. Vakfına Yardım» tertibine konacak ödeneğin, Millî Saray, Köşk ve kasırların bakım, 
"onarım ve muhafazalarında 'kullanılması yolundaki hükmü ademî tahsis ilkesine aykırı bulunduğundan, 13 
üncü madde yeniden düzenlenmiş ve bunlardan sağlanacak gezi ücretlerinin Hazineye gelir yazılacağı belir
tilmiştir. 

15. Teklifin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

16. Bu Kanun teklifinin kanunlaşmasıyla 1934 sayılı T. B. M. M. Kitaplığı Kanunu yürürlükten kalka
caktır. Bu durumda kütüphane hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin temel kurallarla bu hizmetlerin yürütülme
sinde T. B. M. M. 'Başkanlığına yardımcı olacak Kütüphane Komisyonu yeni 15 inci madde olarak düzenlen
miştir. 

17. T. B. M. M. Kütüphanesine gönderilecek yayınların teminini düzenleyen 15 inci maddenin 2 nci fıkra
sında yer alan «Kütüphane, (Dokümantasyon ve Tercüme Şubesi Müdürlüğü» ibaresi, «Kütüphane, Dokü
mantasyon ve Arşiv Müdürlüğü» olarak değiştirilmiş, madde 16 nci madde olarak benimsenmiştir. 

18. «Yönetmelik» başlığı altında yer alan 16 nci maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen «altı ay»lık süre 
«:bir yıl» olarak değiştirilmiştir. 

19. 17 nci maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen bütçe teklifinde, teşkilatın adının «T. B. M. M.» değil 
«Danışma Meclisi» ve «Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği» şeklinde iki teşkilat halinde bulunması 
sebebiyle mezkûr fıkra değiştirilmiş, ayrıca, aynı fıkra içinde yer alan «emniyet personeline tahsis edilenler 
ile» ibaresi, değiştirilen 9 uncu maddeye paralellik sağlamak amacıyla, fıkra metninden çıkarılarak, madde 18 
inci madde olarak benimsenmiştir. 

20. Değiştirilerek kabul edilen 7 nci maddeye aykırı bulunması sebebiyle Geçici 1 inci madde tekliften 
çıkartılmıştır. 

21. Geçici 2 nci madde, geçici 1 inci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu maddede yapılan düzenle
me ile atama ve intibaklarda göz önünde tutularak kıstaslar belirtilmiş ve söz konusu atama ve intibakların 
bir komisyon tarafından yerine getirilmesini teminen ;bir kurul oluşturulmuştur. Ayrıca, atama ve intibak iş
lemleri tamamlanıncaya kadar T. B. M. M. personelinin malî, sosyal ve her türlü özlük haklarına ilişkin eski 
hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 

22. Teklifin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kazanılmış hakların saklı tutulması ilkesine açıklık ge
tirecek biçimde geçici 2 nci madde olarak düzenlenmiştir. 

23. Teklifin geçici 3 üncü maddesi geçici 3 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
24. Teklifin geçici 4 üncü maddesi ikinci fıkrası çıkarılmak suretiyle aynen benimsenmiştir. 
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25. Teklife yeni bir geçici madde eklenmiş ve T. B. M.M. de görevli emniyet personeline ilişkin kadroların 
yeni düzenlemeye kadar yürürlükte kalacağı belirtilmiştir. 

26. Yürürlüğü düzenleyen 18 inci madde yeniden yazılarak, yürütmeyi düzenleyen 19 uncu madde ise 
aynen benimsenerek 19 uncu ve 20 nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

imzada Bulunamadı 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

imzada Bulunamadı 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı KIRCALI 
Üye 

imzada Bulunamadı 

Ertuğrul Zekîn ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

imzada Bulunamadı 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 
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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI VE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ ORAMİRAL 
NEJAT TÜMERİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu Teklifi 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatının; kurulu
şunu, görevlerini ve yönetim esaslarını düzenlemektir. 

Kuruluş 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatı; doğrudan Tür'kiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanına Ibağlı Özel Kalem Müdürlüğünden, Özel Müşavirlerden, Hukuk Müşavirliğinden ve Tür'kiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Sekreterliğinden meydana gelir. 

\ 
Genel Sekreterlik 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği; Genel Sekreterlik İdarî Kısmı, Sivil Sa
vunma Uzmanlığı, Satınalma Komisyonu, Saymanlık, Dış İlişkiler ve Protokol Şubesi ile Kanunlar ve Ka
rarlar Dairesi, Personel ve Muıhasdbe Dairesi, Destek Hizmetleri Dairesi, Genel Evrak - Basın ve Halkla İliş
kiler Dairesi ve Millî Saraylar Dairesinden meydana gelir. 

Genel Sekreterliğin görevleri 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin görev ve sorumlulukları şunlardır : 
a) Anayasa ile'Tür'kiye Büyük Millet Meclisine verilen yetki ve görevlerin ifasında; Başkanlık Divanı

na, Komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine her türlü idarî desteği sağlamak. 
b) Komisyonlarda görevli raportörler marifetiyle; kanun tasarı ve tekliflerini komisyonlara takdim et

mek, komisyon raporlarını hazırlamak, talep 'halinde milletvekillerince verilen prensipler çerçevesinde kanun 
teklifi taslaklarını hazırlamak, 

c) Basım hizmetlerini, doküman ve Ibilgi sağlama hizmetlerini yapmak. 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatı Kanunu Teklifi 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatının; kuruluş, görev ve yö
netim esaslarını düzenlemektir. 

Kuruluş 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî teşkilatı; doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına bağlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Başkanlık Müşa
virleri, Hukuk Müşavirliği ve Emniyet Müdürlüğünden meydana gelir. 

Genel Sekreterlik 

MADDE 3. — Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen, yetki ve görevlerin yerine getirilme
sinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına, Komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine her türlü destek hizmetleri sağlamak üzere kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter
liği aşağıdaki idarî birimlerden oluşur : 

— Kanunlar ve'Kararlar Müdürlüğü 
— Bütçe - Plan Müdürlümü 
— Tutanak Müdürlüğü 
— Kütüphane, Dokümantasyon ve Arşiv Müdürlüğü 
— Basımevi Müdürlüğü 
— Özlük İşleri Müdürlüğü 
— Saymanlık Müdürlüğü 
— Donatım Müdürlüğü 
— İşletme ve Yapım Müdürlüğü 
— Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
— Park ve Bahçeler Müd'irlüğü 
— iç Hizmetler Müdürlüğü 
— Sivil Savunma Uzmanlığı 
— Baştabiplik 
— Millî Saraylar Müdürlüğü 
Genel Sekretere görevlerinde yardımcı olmak üzere üç Genel Sekreter Yardımcısı ctanır Eğitim, organizas

yon ve metot ve diğer, idarî hizmetleri yürütmek üzere doğrudan Genel Sekreterliğe bağlı ')ir l/enel Sekreter
lik Bürosu kurulur. 

Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri ile idarî birimlerin kuruluş, görev ve çalışma esasları kanunlar ve 
içtüzük hükümlerine uygun olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 
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(Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in Teklifi) 

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi tesislerini her an hizmete hazır bulundurmak, bakıım ve onarımlarını 
yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başlkanının vereceği genel direktifler çerçevesinde güvenlikle il'gil'i 
faaliyetleri düzenlemek ve koordine etmek. 

e) Milletvekillerinin ve İdarî Teşkilat kadrolarında görevli personelin; personel, sağlık ve sosyal hizmet 
faaliyetlerini düzenlemek ve yürütımek. 

f) Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Cumburbaşkanlığının ve Sayıştaiyın 'bütçe ve malî işlemlerini düzen
lemek ve yürütmek. 

g) Türkiye Büyük Millet Meclisinin evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 
h) Türkiye Büyük Millet Meclisinin basın ve halkla ilişkilerini düzenlemek Ve yürütmek. 
ı) Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde bulunan millî saray, köşk, kaisır ve müştemilatının bakım, 

onarım ve muhafazası ile ilgili hizmetleri yapmak. 
j) Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen yasama ile ilgili olan görevlerinin yerine getirilmesinde Cum

hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile koordinasyonda bulunmak. 
k) Verilecek diğer görev ve hizmetleri yapmak. 

Personel hükümleri 

MADDE 5. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatının kadroları ek cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolarda çalışan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları (Kanunu hükümleri uygulanır. 

Atama esasları 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarındalki personel, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Sekreterinin teklifi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından atanır. Bu 
atamalarda Başkanlık Divanının görüşü alınır. Bazı görevler için personelde aranacak özel nitelikler yönet
melikte gösterilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadroların'da görevli personel, atamalarında belirtilen aynı 
usulle görevden alınır. 

İdarî teşkilat 'kadrolarındaiki görevli personelden herhangi bir personelin diğer kamu kurum ve kuruluşla
rına atanmasına ihtiyaç duyulması halinde; atamaya ilişkin talep Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğınca Başbakanlığa ibildirilir. Başbakanlık personelin atanacağı kadro görevini tespit eder, İlgili (kuruluşlar 
personel atama işlemlerini genel hükümlere göre derhal yaparlar.. 

Komisyonlarda görevli raportörlüklerde, Başkanlık Divanının kararıyla bu kadrolar karşılık gösterillmek 
suretiyle Sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

İhtiyaç halinde komisyonlarda raportörlük yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının kamu 
kurum ive 'küMüşları personelini altı aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla ismen görevlendirme istekleri atan-
malarındaki <u!sul ve kayıtlamalara bakılmaksızın kürüm ve kuruluşlarca derhal yerine getirilir. Süresi biten'-
ler bir defaya mahsus olmak ve yeniden altı aiyı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu personel kurumla
rından izinli sayılırlar bu süreler görev ve mesleklerinde geçmiş kabul edilir, 
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Personel hükümleri 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatında çalışan personel hakkında 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun istisnaî memurlukla ilgili hükümleri uygulanır. İstisnaî memurluklara atanacaklar
da aranacak özel şartlar ile atamalarda uygulanacak esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Yasama faaliyetiyle doğrudan ilişkili idarî hizmetleri yürüten raportörlerle stenograflar birer meslek sınıfı 
oluştururlar. Bu sınıflara yükseköğrenim görmüş kişiler özel yarışma sınavı ile alınırlar. Bunlarda aranacak ni
telikler, hizmete alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterliklerinin tespiti ve meslek içi ilerlemeleri Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Atama esasları 

MADDE 5. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Başkanlık Divanının görüşü alındıktan son
ra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından atanır. Hukuk Müşaviri, Başkanlık Müşavirleri ve Özel 
Kalem Müdürü doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından atanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarındaki personel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterinin önerisi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından atanır. 1 - 4 derecedeki kadro
lara yapılacak atamalarda Başkanlık Divanının görüşü alınır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, uzmanlıkları dolayısıyla ihtiyaç halinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde altı ayı aşmamak üzere geçici olarak görevlendirilebilir. Bu tür personelin ismen görevlen
dirilme istekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Başbakanlığa yapılır. Görevlendirme istekleri, il-
gili personelin atanmalarındaki usul ve şartlara bakılmaksızın kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilir. Bu per
sonel kurumlarından izinli sayılırlar ve bu süreler görev ve mesleklerinde geçmiş kabul edilir. 

Kadrolar 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi kadroları ekli cetvelde gösterilmiştir. Başkanlık Divanı cet
velde belirtilen kadro sayısı ile sınırlı kalmak kaydıyla yılda, bir defa kadrolarda gerekli değişiklikleri yapma
ya yetkilidir. 
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Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri 

MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının sorumluluğuna tahsis edilmiş; bütün bina, 
tesis, eklenti ve arazinin emniyeti ve diğer kolluk hizmetleri için Genelkurmay Başkanlığınca askerî bir bir
lik ve İçişleri Bakanlığınca bir polis kuvveti tahsis edilir. 

Bu suretle tahsis edilen kuvvetlere emniyet ve diğer kolluk hizmetleri ile ilgili görevler Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı tarafından verilir. 

Malî hükümler 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi genel bütçeye dahildir. İta amiri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, İta amirliği yetkilerinin bir kısmını Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine devredebilir. 

MADDE 9. — Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen as
kerî kuvvetin; ulaştırma, barınma, yakacak, akaryakıt ve yağ, elektrik, su ve havagazı, döşeme demirbaş, bü
ro makineleri ile demirbaşların bakım ve onarım ihtiyaçları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tara
fından, özlük hakları dahil diğer her türlü ihtiyaçları bağlı bulundukları kuvvetlerce karşılanır. 

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen emniyet birliğinin kadrosundaki görevli emniyet personelinin aylık ve 
ödenekleri ile diğer malî sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. Bunlara verilecek 
ek ödeme ve sosyal yardımlar Başkanlık Divanınca Türkiye Büyük Millet Meclisindeki emsali kadro perso
neline tatbik edilen esaslara göre tespit edilir. 

MADDE 10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatı kadrolarımda çalışan memurlara yaptırıla
cak fazla çalışma için altı aylık tutarı geçmemek üzere bu hususta hazırlanacak yönetmelikte belirtilecek 
esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir. Bu personele bunun dışında «Özel Hizmet Tazminatı» ödenmez. 

Ancak, 657 sayılı Kanun kapsamına giren diğer kamu kurum veya kuruluşlarında aynı görev derece 
ve kademede bulunan emsali personele aylık ve diğer özlük hakları olarak yapılan ödemeler toplamının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatı personeline ödenen aylık ve diğer özlük hakları (fazla çalışma 
için yapılan ödeme dahil) toplamını aşması halinde aradaki fark tazminat olarak ödenir. 

MADDE 11. — Komisyonlarda görevli raportörlerden sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek üc
ret ve sair hakları genel uygulama çerçevesinde Başkanlık Divanınca kararlaştırılır. 

MADDE 12. — Kamu kurum ve kuruluşlarından komisyonlarda raportörlük yapmak için görevlendirilen 
personelin aylık ve ödenekleri ile diğer malî sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. 
Bunlara Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışmaları dolayısıyla onuncu madde gereğince verilecek fazla 
çalışma ücreti Başkanlık Divanınca Türkiye Büyük Millet Meclisindeki emsali kadro personeline tatbik edilen 
esaslara göre tespit edilir. 

MADDR 13. — Millî saray, köşk ve kasırların gezi ücretlerinin yıllık hâsılatı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçesinde açılacak «Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfına Yardım» tertibine ödenek kaydolunur. Bu 
gelir sadece Millî saray, köşk ve kasırların bakım, onarım ve muhafazalarında kullanılır. 
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Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri 

MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinin iç ve dış güvenliği 
ile ilgili kolluk hizmetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. 

Kolluk hizmetleri için Genelkurmay Başkanlığınca askerî bir birlik ve İçişleri Bakanlığınca bir polis kuvveti 
tahsis edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen emniyet kuvvetleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kadrolarında, askerî birlik ise bağlı oldukları kuvvet kadrolarında yer alır. 

Kolluk hizmetleri için tahsis edilen kuvvetlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından kullanıl
masına ilişkin esaslar Genelkurmay Başkanlığı ile içişleri Bakanlığının görüşü alınarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Malî hükümler 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi genel bütçeye dahildir. İta Amiri Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, İta Amirliği yetkilerinin bir kısmını İçtüzük 
hükümlerine uygun olarak devredebilir. 

MADDE 9. — Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen askerî 
kuvvetin ulaştırma, barınma, bakım ve onarım ve diğer yönetim giderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı tarafından, özlük hakları dahil diğer her türlü ihtiyaçları bağlı bulundukları kuvvetlerce karşılanır. 

MADDE 10. — İçişleri Bakanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen emniyet kuv
vetlerinde görevlendirilecek personel meslekî açıdan emniyet mensuplarına uygulanan mevzuat hükümlerine 
tabidir. Bunların atanmaları görev süreleri, yer değiştirmeleri meslek içi eğitimleri ve benzeri hususlar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenecek bir protokolla belirlenir, 

MADDE 11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara yaptırılacak 
fazla çalışma için yılda altı aylık tutarı geçmemek üzere, bu hususta hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek 
esaslara göre aylık, ek gösterge ve zam ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımlardan ayrı ola
rak fazla çalışma ücreti ödenir. Bu personele bunun dışında özel hizmet tazminatı ödenmez. 

MADDE 12. — Kamu kurum ve kuruluşlarından özel bilgi ve uzmanlık isteyen görevler için geçici ola
rak görevlendirilecek personelin aylık ve ödenekleri ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca 
ödenmeye devam olunur. Bunlara Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışmaları dolayısıyla verilecek fazla ça
lışma ücreti; Başkanlık Divanınca Türkiye Büyük Millet Meclisindeki emsali kadro personeline uygulanan 
esaslara göre tespit edilir. 

MADDE 13. — Millî Saray, köşk ve kasırların gezi ücretleri Hazineye irad kaydolunur. Bunların bakım, 
onarım ve muhafazaları için gerekli masraflar Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine konulacak ödenekten 
karşılanır. 
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Denetim 

MADDE 14. — Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının denetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinden oluşacak Hesaplan İnceleme Komisyonu tarafından yapılır. 

Yayın temini 

MADDE 15. — 2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü bas-
mayazı ve resimlerden birer nüshayı basımevciler, adı geçen kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kütüphanesine gönderilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine vermeye zorunludurlar, 

Bu yolla derlenen yayınlar, Kütüphane Dokümantasyon ve Tercüme Şubesi Müdürlüğü tarafından değer
lendirilir ve amaç dışı kalanlar Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne devredilir. 

Yönetmelik 

MADDE 16. — Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için tahsis edilen kuvvetlerin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı tarafından kullanılma ve idame esaslarına ilişkin hususlar Genelkurmay Başkanlığı ve İçiş
leri Bakanlığının görüşleri alınarak, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Başkanlık Divanın
ca hazırlanacak yönetmeliklerde gösterilir. 

Yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden1 itibaren en geç altı ay içinde Resmî Gazetede yayımlana
rak yürürlüğe girer. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 17. — 5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilatı Hakkındaki Kanun ile 
1934 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisine tahsis edilmiş ve 1983 yılı bütçe tek
liflerine ekli kadro cetvellerinde değişikliğe uğratılmış olan kadrolardan emniyet personeline tahsis edilenler 
ile şahsa münhasır olanlar dışında kalanlar iptal edilmiştir. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve 
Danışma Meclisi kadrolarında gösterilen emniyet personeli kadroları ile bu kadrolarda görevli emniyet perso
neli ve Emniyet Teşkilatına tahsis edilmiş her türlü araç, gereç, silah ve mühimmat Emniyet Genel Müdürlü
ğüne devredilir. 
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Denetim 

MADDE 14. — Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının denetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinden oluşacak Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından yapılır. 

Kütüphane hizmetleri 

MADDE 15. — Kütüphane hizmetlerinin yürütülmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yar
dımcı olmak üzere içtüzük hükümlerine göre seçilecek 5 milletvekilinden oluşan bir Kütüphane Komisyonu 
kurulur. Kütüphane Komisyonu, Kütüphanenin amacına uygun biçimde çalışmasını gözetir, yerli ve yabancı 
her türlü yayın ile gerekli araç ve gereçlerin seçilmesini ve satın alınmasını sağlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi için yapılacak her türlü satın almalar, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanununa ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Kütüphane Komisyonunun çalışma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile eski üyelerinin ve diğer 
kişilerin Kütüphaneden yararlanma esasları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca çıkarılacak bir yönet
melikle düzenlenir. 

Yayın temini 

MADDE 16. — 2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü basma-
yazı ve resimlerden birer nüshayı basımevciler, adıgeçen Kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kütüphanesine gönderilmek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine vermek zorundadırlar. 

Bu yolla derlenen yayınlar, Kitaplık Komisyonu tarafından değerlendirilir ve amaç dışı kalanlar Kütüpha
neler Genel Müdürlüğüne devredilir. 

Yönetmelik 

MADDE 17. — Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için tahsis edilen kuvvetlerin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı tarafından kullanılma ve idame esaslarına ilişkin hususlar Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri 
Bakanlığının görüşleri alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikte düzen
lenir. 

Bu Kanuna göre hazırlanacak yönetmeliklerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının görüşü 
alınır. 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl 
içinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 18. — 5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilatı Hakkında Kanun ile 1934 
sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Danışma Meclisi ve Millet Meclisine tahsis edilmiş ve 1983 yılı tek
liflerine ekli kadro cetvellerinde değişikliğe uğratılmış olan kadrolardan şahsa münhasır olanlar dışında kalan
lar iptal edilmiştir. 

Atama ve intibaklar 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi Genel Sekreterliği 
kadrolarında görevli memurlar bu Kanuna ekli kadrolara kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde 
atanırlar. Bu atamalarda öğrenim durumu, kamu hizmetlerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkila
tında geçirilen hizmet süreleri, sicil ve benzeri faktörler göz önünde tutulur. 
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Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilecek kadrolar,' işgal etmekte olan personelin aylıkları bakımından 
kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, aynen intikal eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi Genel Sekreter
liği kadrolarında görevli memurlar bu Kanuna ekli kadrolara bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay 
içinde atanırlar. 

Bu şekilde atananların yeni kadroları eski kadrolarından daha aşağıda olduğu takdirde, bu gibilerin kaza
nılmış olan hakları şahsa münhasır olmak üzere muhafaza edilir. 

GEÇtCt MADDE 3. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği; Cumhurbaşkanlığı Dairesi inşaatı bitinceye 
kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin halen kullandığı bö
lümden ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer kolaylıklarından faydalanır. 

GEÇtCt MADDE 4. — ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Di-
danı oluşuncaya kadar bu Kanunun uygulanması Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği bünyesi içinde 
görevine devam eder. 

Danışma Meclisinin faaliyetleri devam ettiği sürece idarî hizmetleri için memur ihtiyacı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İdarî Teşkilat Kadrolarından karşılanır. 

Yürürlük 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 
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Bu madde gereğince atama ve intibakları yapmak üzere Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri tarafın
dan görevlendirilecek Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığında yasama organının ida
rî kuruluşlarının Genel Sekreterleri, özlük îşleri Müdürleri ve Danışma Meclisi Başkanlığı Hukuk Müşavirin
den oluşan bir Komisyon kurulur. Komisyon kararları Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin onayı ile 
kesinlesin 

Atama işlemleri tamamlanıncaya kadar personelin malî, sosyal ve her türlü özlük haklarına ilişkin eski 
hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanuna göre yapılacak yeni düzenlemeler nedeniyle kadro unvan ve derecesi 
değişen görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları Türkiye Bü
yük Millet Meclisi görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

GEÇtOl MADDE 3. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Dairesi inşaatı bitince
ye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin halen kullandığı 
bölümden ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer kolaylıklarından faydalanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — İlk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Di
vanı oluşuncaya kadar bu Kanunun uygulanması Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği bünyesi içinde 
görevine devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun uyarınca yeni düzenleme yapılıncaya kadar Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisinde görevli emniyet personeline ilişkin kadrolar yürürlüktedir. 

Yürürlük 

MADDE 19. — Teklifin 18 inci maddesi Komisyonumuzca 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 20. — Teklifin 19 uncu maddesi Komisyonumuzca 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI VE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ ORAMİRAL NEJAT 
TÜMER*1<N TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI GENEL SEKRETERLIĞI TEŞKILAT KANUNU 

TEKLIFINE EK KADRO CETVELI 

Urtvarı 

1 inci Derece 
Genel Sekreter 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Daire iBaşkanı 
Başkanlık özel Müşaviri 
Başkanlık Özel Müşaviri 
Başkanlık Dışişleri özel Müşaviri 

1 inci Hukuk Müşaviri 
Satınıalma Komisyonu Başkanı 
Kanunlar Kararlar Şube Md. 
Bütçe Şube Md. 
Kütüphane Şube M d. 
Tutana'k Şube Md. 
Basımevi Md. 
Mal Saymanı 
Baştabip 
Uzman Tabip 
İşletme Şu'be Md. 
Pirle ve Bahçeler Şube Md. 
Sayman 
Raportör 
2 nci Derece 
Özel Kalem Müdürü 
Hukuk Müşaviri 
Sivil Savunma Uzmanı 
Dış İlişkiler ve Protokol Şube Md. 
İdarî Şıibe Müdürü 
Personel Şube Müdürü 
Personel Yönetim Şube Müdürü 
Bütçe Maliye Şube Müdürü 
İç (Hizmetler Şube Müdürü 
Ulaştırma Şube Müdürü 
Sosyal Hizmetler Şube Müdürü 
Genel Evrak ve Arşiv Şıibe Müdürü 
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü 
Parlamenter Hizmetler Sulbe Müdürü 
Raportör 
3 üncü Derece 
Özel Kalem Müdür Yardımcısı 
Şu'be Müdür Yardımcısı 
Şef (Mimar ve Mühendis) 
Raportör 

Sınıf 

Gİİ.H. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

S.H.S. 
» 

GJİ.H. 
» 
» 
» 

G.İ.H. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

G.l.H. 
» 
» 
» 
» 
» 

G.t.H. 
» 
» 
» 

Adet 

11 

11 
4 
3 

Ek Gösterge 

600 
500 
400 
400 
500 
400 
Dışişleri Bakanlığı kadro
larından karşılanır. 

400 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
— 

— 
300 
300 
300 
— 

200 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
•— 

150 
150 
150 
.— 
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Unvan 

4 üncü Derece 
Şef 
Uzman 
Başmüsatıhih 
Tabip 
Biyokimya Uzmanı 
Yönetim Memuru 
Yangın Söndürme Ekip Amiri 
Garaj Amiri 
Oto Döşeme Atölyesi Şefi 
Raportör 
Aşçıbaşı 

Sınıf 

G.t.H. 
» 
» 

S.H.S. 
» 

G İ H . 
» 
» 
» 
» 

Y.H.S. 

Adet 

53 
6 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
1 

Ek Gösterge 

100 
— 
— 
— 
• — 
100 
—. 
100 
— 
— 
— 
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K A D R O C E T V E L İ 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

* tavanı Sınıfı 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Memur 
Sekreter-Daktilo 
Daktilo 
Uzman Yardımcısı 
Raportör 
Sistem Analis'ti 
Sistem Operatörü 
Programcı (Uzman) 
Bilgi Giriş Operatörü 
Tercüman-Mütercim 
Ses Kayıt Memuru 
Stenograf 
Organizasyon Metot Uzmanı 
Sıvacı 
Boyacı-Badanacı 
Mermerci 
Marangoz 
Cilacı 
Döşemeci 
Telefon Operatörü 
Kazancı 
Tenekeci 
Çilingir 
Yangın Söndürme Eri 
Oto Tamir Ustası 
Oto Kaportacısı; 
Oto Elektrikçisi 
Oto Boyacısı 
Şoför 
Terzi 
Musahhih 
Tertipçi 
Ciltçi 
Ofsetçi 
Metal Eriticisi 
Fotoğrafçı 

G.l.H. 30 27 19 15 11 2 17 15 12 — — 
9 10 10 
3 3 3 
2 — — 

3 — 
2 2 

! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 ı ! _ _ „ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ ı ı ı ı _ _ _ 

5 5 6 7 8 7 5 2 — — — 

— 1 
— 1 
— 1 

— — — 1 1 

— 
— • 

— 
— 

— 
1 
1 
1 

— 
1 
1 

— 

1 
1 
1 

— 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 

— 

1 
1 
2 

— 

1 
1 
1 
2 

—. 

1 1 

2 — 

_ _ _ _ _ ı _ _ _ _ _ _ 

148 
62 

12 
12 
2 
1 
1 
2 
3 
4 

45 
3 
1 
4 
2 
6 
2 
2 
8 
6 
2 
1 

18 
3 
1 
1 
1 

42 
2 
6 
8 

17 
2 
2 
1 

TOPLAM 50 55 45 44 44 37 53 49 48 20 13 458 
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K A D R O C E T V E L İ 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

Sınıfı 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Sağlık Memuru 
Hemşire 
Laborant 
Eczacı Kalfası 
Eczacı 

TOPLAM : 

S.H.S. 
» 
> 
» 
> 

— 1 

— 1 

Unvan 

K A D R O C E T V E L İ 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

Sınıfı 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Teknik Ressam 
Teknisyen 
Sıhhi Tesisatçı 
Klima Operatörü 
Dizgi Operatörü 
Makinist 

TOPLAM : 

THS 
» 
» 
» 
> 
2> 

— 
3 

— 
— 

3 

— 
4 

— 
— 

4 

— 
5 

— 
1 
1 

7 

— 
6 

1 
1 
1 

9 

— 
12 

1 
1 
1 

15 

— 
10 
1 
1 
2 
1 

15 

1 
8 
1 
1 
2 
1 

14 

1 
5 
1 
1 
2 
2 

12 

— 
— 

1 
1 
2 
2 

6 

— 
— 

1 
1 
2 
2 

6 

— 
— 
— 
— 

1 
2 

3 

2 
53 
5 
7 

14 
13 

94 

Unvan 

Memur 
Bekçi 
Hizmetli 
Hademe 
Çay Ocakçısı ve Garsonu 
Şef Garson 
Garson 
Aşçı 
Pastacı 
Bulaşıkçı 
Berber 
Ayakkabı Boyacısı 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 

KADRO CETVELİ 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

Sınıfı 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

TOPLAM : 

Y.H.S. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

— 

— 
— 
4 
3 
2 
1 

— 

10 

— 

— 
7 
5 

2 
1 

— 

15 

— 

5 
10 
5 

2 
1 

— 

2 

25 

1 

5 
10 
5 

3 
1 

— 

2 

27 

1 

5 
10 
5 

3 
1 

— 

2 

27 

3 

6 
14 
5 

3 
1 

1 
1 

2 

36 

3 

6 
8 
5 

3 
2 
1 
1 
I 

2 

32 

2 
1 
6 

15 
5 

3 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

39 

2 
1 

10 
20 
5 

3 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

48 

2 
1 

10 
50 
5 

3 

2 

79 

1 
10 
66 
5 

3 
1 

— 
2 

— 
1, 
1 
2 

92 

14 
4 

63 
210 
54 
3 

30 
12 
4 
7 
5 
2 
4 

18 

430 
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unvan 

1 inci Derece 
Daire 'Başkanı 
Daire IBaşkanı Yardımcısı 
Grup 'Başkan^ 
Satın Alma Komisyonu Başkanı 
Bakım - Onarım Sulbe Md.; 
Park ve Bahçeler Şuîbe Md. 
İşletm© Şube Md. 
Saray Müdürü 
Tabip 
2 mci Derece 
Sivil Savunma Uzmanı 
tdarî Şube (Müdürü 
Şale Köşklü Arnirij 
Küçüksu Kasrı Amiri 
3 üncü Derece 
Maslak Kasrı Amiri 
Yalova Atatünk Köşkü Amiri 
Saray Müdür Yardımcısı 
Mal Saymanı! 
4 üncü Derece 
Ihlamur Kasrı Aımiri 
Aynalı Kavak Kasrı Amiri 
Şef 
Uzanan 
Yangın Söndürme Ekip Amiri 
Mlilmar - Mühendis 
Kalfa 

— 26 — 

MİLLÎ SARAYLAR 

KADRO CETVELİ 

Sınıf 

G.t.'H. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

S.H.S 

G.t.<H. 
» 
» 
» 

G.l.H. 
» 
» 
» 

G.l.H. 
» 
» 
» 
» 

T.H.S. 
G±H. 

Adet 

2 

2 

2 

13 

4 

Ek Gösterge 

400 
300 
300 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

200 
200 
200 
200 

150 
150 
— 
— 

100 
100 
100 
— 
— 
— 
— 
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MİLLt SARAYLAR 

KADRO CETVELİ 

U n v a n 

Memur 
Sekreter - Daktilo 
Daktilo 
Uzman 
Sıvacı 
Boyacı - Badanacı 
Mobilyacı 
Marangoz 
Camcı 
Cilacı 
Döşemeci 
Telefon Operatörü 
Tenekeci 
Demirci 
Yangın Söndürme Onb. 
Yangın Söndürme Eri 
Avizeci 
Kurşuncu 
Şoför 
Terzi 
Fotoğrafçı 

Sınıf 

GÎH 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

2 2 2 2 2 3 3 3 1 — — 
_ _ _ _ _ _ _ ı _ _ _ 
_ ı ı _ ı _ _ _ _ 
1 ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ ı _ _ _ _ _ _ 
— 

2 
— 

,— 
— 

1 

1 

1 

2 

1 
1 
1 

1 

1 

2 
1 

1 1 

1 1 
1 3 
- 1 

ı — 

— 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 
1 

5 
1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

6 

— 

— 

— 

8 

1 

— 

— 

7 

— 

20 
1 
3 
2 
1 
6 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
8 

39 
3 
1 
5 
1 
1 

TOPLAM : 5 11 7 12 10 11 13 13 107 
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U n v a n 

Sağlık Memuru 

Mühendis 
Teknisyen 
Oto Teknisyeni 
Sıhhî Tesisat Teknisyeni 
Kalemkâr 

Başbekçi 
Bekçi 
Hizmetli 
Hademe 
Aşçı 
Bulaşıkçı 
Berber 
Bahçıvan 

— 28 — 

MİLLÎ SARAYLAR KADRO CETVELİ 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

SHS — — — — i _ _ _ _ _ _ ı 

TOPLAM : _ _ _ _ i — _ _ _ _ _ i 

THS 1 — — — — — — _ _ _ _ 1 
» — — 1 1 1 1 1 1 1 — — 7 
» l i _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
» _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ ı 
» 1 1 1 — — — — — — —- — 3 

TOPLAM : 3 3 2 1 1 1 1 1 1 — — 14 

YHS 2 3 4 — — — — — — — — 9 
» - — 6 6 6 5 8 9 12 12 13 77 
» v - — 4 4 6 5 5 5 5 6 8 48 
» — — — 1 1 1 1 — 1 — — 5 
» _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ ı 
» ^ _ _ _ _ ı _ _ _ _ _ ı 

» 1 1 1 2 2 2 — — — — — 9 

TOPLAM : 3 4 15 14 16 14 14 14 18 18 21 151 
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BÜTÇE - PLAN KOMıSYONUNUıN KABUL ETTIĞI METNE BAĞLı CETVEL 
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI IDARÎ TEŞKILATI KANUNU TEKLIFINE EK KADRO 

CETVELI 

(MILLI SARAYLAR MÜDÜRLÜĞÜ HARIÇ) 

Unvanı 

1 inci Derece 
Genel Sekreter 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Başkanlık Müşaviri 
Başkanfok Dışişleri 
özel Müşaviri 
Hukuk Müşaviri 
Müdür 
Genelsekreter Müşaviri 
Emniyet Müdürü 
Uzman Raportör 
Baştabip 
Uzman Tabip 
2 nci Derece 
özel Kalem Müdürü 
Genelsekreter Büro Müdürü 
Hukuk Müşaviri Yardımcısı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müs. 
Sivil Savunma Uzmanı 
Müdür Yardımcısı 
Y. Müh. Müh. Y. Mim. Mim. (Şef) 
Uzman Programcı 
Baş Raportör 
Stenograf 
Mal Saymanı 
Uzman 
3 üncü Derece 
Şef 
Y. Müh. Müh. Y. Mim. Mim. 
Y. Tekniker 
Raportör 
Uzman 
Stenograf 

4 üncü Derece 
Şef 
Tabip 
Eczacı 
Diş Tabibi 

Sınıfı 

G.I.H. 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

S.H.S. 
» 

G.I.H. 
» 
» 
» 
» 
» 

T.H.S. 
» 

G.İ.H. 
» 
» 
» 

Adet 

1 
3 
1 

1 
1 

12 
1 
1 

11 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

17 
2 
1 
8 
4 
1 
2 

Ek Gösterge 

600 
500 
500 

Dışişleri Bakanlığı 
500 
400 
400 
— 
400 
— 
— 

300 
300 
300 
300 
300 
300 
— 
— 
300 
300 
300 
300 

G.I.H. 10 200 

T.H.S. 
G.I.H. 

» 
» 

G.Î.H. 
S.H.S. 

» 
» 

3 
8 
3 
5 

28 
1 
1 
1 

— 
200 
200 
200 

200 
— 
— 
— 
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Unvanı 

Raportör 
Stenograf 
Y. Müh. Müh. Y. Mim. Mim. 
Y. Tekniker 
Uzman 
Biyoîkimya Uzmanı 
'Başmusahhitı 
Mutfak Amiri 
Yönetim Memuru 

Sınıfı Adet Ek Gösterge 

G.t.H. 8 200 
» 6 200 

T.H.S. 3 — 
G.t.H. 3 200 
S.H.S. 1 — 
G.LH. 2 100 

» 1 100 
» 6 100 
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K A D R O 

Unvanı 

Şef 
Memur 
Sekreter Daktilo 
Daktilo 
Uzman 
Uzman Yardımcısı 
Raportör 
Raportör Yardımcısı 
Sistem Analisti 
Sistem Operatörü 
Bilgi Giriş Operatörü 
Tercüman - Mütercim 
Ses Kayıt Memuru ' 
Stenograf 
Sıvacı 
Boyacı - Badanacı 
Mermerci 

C E T V E L İ 

Sınıfı 

G.İ.H. 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

— 31 — 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

10 — — . — — — — — — — — 10 
30 27 \9 15 11 2 17 15 12 — — 148 
5 6 7 8 9 10 10 4 3 — — 62 

— 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 
3 3 2 — — — — — — — — 8 

— — — 2 2 — — — — — — 4 
8 + 1508+15O8+15O— — — — — — — 24 

- _ _ _ _ 10 — — — — — — 10 
1 ı _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 

_ _ _ _ _ ı _ _ _ _ _ _ __ ı 

1 ı ı _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
— — — — 1 1 1 1 — — — 4 
6 6 8 1 0 — — — — — — — 30 

_ _ _ _ _ _ _ _ ı _ _ ı 
— — — — — — — 1 1 1 1 4 
_ _ _ _ _ _ _ l ı _ _ 2 

KADRO CETVELİ 

Unvan 

Marangoz 
Cilacı 
Döşemeci 
Telefon Operatörü 
Kazancı 
Tenekeci 
Çilingir 
Yangın Söndürme Eri 
Oto Tamir Ustası 
Oto Kaportacısı 
Oto Elektrikçisi 
Oto Boyacısı 
Şoför 
Terzi 
Musahhih 
Tertipçi 
Ciltçi 
Of setçi 
Metal Eriticisi 
Fotoğrafçı 

KADRO DERECE VE MİKTARI 
Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

GÎH — — — — — — — 1 2 2 1 6 
» — — — — — — — — i 1 _ 2 
» _ _ _ _ _ _ _ _ i ı _ 2 
_> — — — — — — 1 2 2 2 1 8 
» — — — — — — 1 1 1 2 1 6 
» _ _ _ _ _ _ _ _ ı ı _ 2 
» _ _ _ _ _ _ _ _ ı _ _ ı 
» — — — 1 1 1 1 2 3 4 5 18 
» — — -— — — — 1 1 1 — 3 
» _ _ _ _ _ _ _ _ ı _ _._ ı 
» _ _ _ _ _ _ _ _ ı _ _ _ j ı 
» _ _ _ _ _ _ _ _ ı _ _ _ ı 
» — 2 2 3 4 5 8 8 8 2 — 42 
» _ _ _ _ _ _ _ ı ı _ _ 2 
» — — — 1 1 1 1 1 1 — — 6 
» — 1 1 1 1 1 1 1 1 — — 8 
» — 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 
» _ ! _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ 2 
» _ _ _ _ _ ! _ ı _ _ _ 2 
» _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ ı 

TOPLAM 50 55 45 44 44 37 53 49 48 20 13 458 
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KADRO CETVELİ 

Unvanı 

Sağlık Memuru 
Hemşire 
Laborant 
Eczacı Kalfası 
Eczacı 

Sınıfı 

S.H.S. 

» 

TOPLAM : 

32 -

KADRO DERECE VE MİKTARI 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

_ ı _ _ _ _ ı _ _ _ _ _ _ 2 
_ _ _ _ _ _ _ ı _ _ _ _ _ ı 
_ ı _ _ _ ı _ _ _ _ _ 2 

! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ı 

1 2 4 7 

KADRO CETVELİ 

Unvan 

Teknik Ressam 
Teknisyen 
Sılhhi Tesisatçı 
Klima Operatörü 
Dizgi Operatörü 
Makinist 

Sınıfı 

TOPLAM 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

T.H.S. 
3 

— 
— 
— 
— 

— 
4 

— 
— 
— 
— • 

— 
5 

— 
— 

1 
1 

—. 
6 

— 
1 
1 
1 

—. 
12 
— 

1 
1 
1 

__ 
10 

1 
1 
2 
1 

1 
8 
1 
1 
2 
1 

1 
5 
1 
1 
2 
2 

— 
1 
1 
2 
2 

— 
— 

1 
1 
2 
2 

— 
— 
— 
— 

1 
2 

2 
53 

5 
7 

14 
13 

7 9 15 T5 4 94 

K A D R O C E T V E L İ 

Unvan 

Memur 
Bekçi 
Hizmetli 
Hademe 
Çay Ocakçısı ve Garsonu 
Şef Garson 
Garson 
Ahçı 
Pastacı 
Bulaşıkçı 
"V.r'ber 
Ayakkalbı Boyacısı 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 

Sınıfı 

G.tH. 
Y.H.S. 

G.t.H 
Y.H.S. 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

î 1 

— 5 5 5 6 
7 10 10 10 14 
5 5 5 5 5 

— — 2 

2 2 2 — 
1 1 1 1 
6 10 10 10 

15 20 50 66 
5 5 5 5 

14 
4 

63 
210 
54 

• > 

30 
12 
4 
7 
5 
2 
4 

TOPLAM : 10 15 25 27 27 36 32 39 48 79 92 430 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 582) 



— 33 — 

MİLLİ SARAYLAR 

KADRO CETVELİ 

Unvan Sınıf Adet 

1 inci Derece 
MÜH Saraylar Müdürü 
Uzman Tabip 
2 net Derece 
Millî Saraylar Müdür Yardımcısı 
Bakım - Onarım Sulbe Md. 
Park ve Bahçeler Şube Md. 
İşletme Şube Md. 
Saray Amiri 
Sivil Savunma Uzmanı 
Şato Köşkü Amiri 
Küçüksu Kasrı Amiri 
3 üncü Derece 
Maslak Kasrı Amiri 
Yalova Atatürk Köşkü Amiri 
Saray Amir Yardımcısı 
Mal Saymanı 
4 üncü Derece 
Ihlamur Kasrı Amiri 
Aynalı Kavak Kasn Amiri 
Şef 
Uzman 
Yangın Söndürme Ekip Amiri 
Mimar - Mühendis 
Kalfa 

G.I.H. 
S.H.S. 

Gİ.H. 

» 

G.İH. 

G.I.H. 

T.H.S. 
G.ÎİH. 

Ek Gösterge 

400 

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

200 
200 
200 
200 

200 
200 
200 
200 
200 

200 
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Unvan 

Memur 
Sekreter - Daktilo 
Daktilo 
Uzman 
Sıvacı 
Boyacı - Badanacı 
Mobilyacı 
Marangoz 
Camcı 
Cilacı 
Döşemeci 
Telefon Operatörü 
Tenekeci 
Demirci 
Yangın Söndürme Onb. 
Yangın Söndürme Eri 
Avizeci 
Kurşuncu 
Şoför 
Terzi 
Fotoğrafçı 

MİLLÎ SARAYLAR 

KADRO CETVELİ 

Sınıf 

KADRO DERECESİ VE MİKTARI 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

G.1.H, 
» 

» 

» 
» 

> 

» 
» 
» 
» 
» 

2 
— 

1 

— 

_ 

— 

— 

2 
— 
— 
— 
— 

2 

1 

1 

—. 

1 

ı 

2 
— 

1 
1 
1 

2 

1 

1 

— 

2 
1 

— 

— 

2 

1 

— 

— 

— 

2 

1 

1 
1 

—. 

— 

— 

1 
3 
1 

— 

3 

— 

1 

ı 

1 

3 
— 

1 

1 

3 

1 

1 

— 

1 
1 

— 

5 
1 

— 

3 
1 

1 

— 
1 

= 
1 

5 
— 

1 

1 

1 

1 

— 

— 

6 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

8 
— 

1 

— 

— 

— 

= 
— 

7 
— 
— 
— 

20 
1 

3 
2 

1 
6 
2 
2 
1 

3 
2 
3 
2 
1 
8 

39 
3 
1 
5 
1 
1 

Toplam 5 11 7 12 10 11 13 13 107 
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Unvan 

Sağlık Memuru 

Mühendis 
Teknisyen 
Oto Teknisyeni 
Sıhhî Tesisat Teknisyeni 
Kalemkâr 

Başbekçi 
Bekçi 
Hizmetli 
Hademe 
Ahçı 
Bulaşıkçı 
Berber 
Bahçıvan 

— 35 — 

MİLLÎ SARAYLAR KADRO CETVELt 

TÖADRO DERECESİ VE MİKTARI 

Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

S.H.S. — — • — — 1 — — — — — — 1 

, Toplanı — — — _- i _ _ _ _ _ _ _ _ ı 
T.H.S. ı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ı 

» _ _ 1 1 1 1 1 1 1 _ _ 7 
» 1 l— — — — — — — — — 2 
» _ ı _ _ _ _ _ _ _ _ _ ı 
» 1 . 1 1 — — — — — — — — 3 

Toplam 3 3 2 1 1 1 1 1 1 — — 14 

Y.H.S. 2 3 4 — — — — — — — — 9 
> — — 6 6 6 5 8 9 12 12 13 77 
» — — 4 4 6 5 5 5 5 6 8 48 
» — — — 1 1 1 1 — 1 — — 5 
» _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ ı 
» _ _ _ _ _ ı _ _ _ _ _ ı 

G.I.H. _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ ı 
» 1 1 1 2 2 2 — — — — — 9 

Toplam 3 4 15 14 16 14 14 14 18 18 21 151 

»•41 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 587 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter
liği Kanunu Tasarısı ve Anayasa; Bütçe - Plan; Millî Savunma, 

İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /747) 

7 Temmuz 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
\ 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1983 tarihinde kararlaştırılan «Millî Güvenlik Kurulu ve 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Devletin tüm kurumları ile yeniden düzenlemeye ta'bi tutulduğu, sağlam ve sağlıklı bir devlet yapısının 
oluşturulması için yeni anayasal (düzenin uygulamaya konulduğu bu dönemde, Anayasanın 118 inci madde
sine göre, Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin fonksiyonlarını etkili ve 
yeterli bir tarzda yerine getirebilmeleri için temel ve yapısal yeni bir kanunî düzenlemeyi sağlamak ama
cı ile 'bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

1961 Anayasası ile anayasal bir organ olarak düzenlenen Millî Güvenlik Kurulunun, 12 Eylül 1980 ta
rihine kadar devam eden görev süresi (içerisinde edinilen tecrübeler ve uygulamaların değerlendirilmesi ile 
hasıl olan bilgi birikiminden yararlanılarak, yem* demokratik bir düzende, devletin ihtiyaçları dikkate alın
mak suretiyle Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görev, yetki, çalışma usul 
ve esasları ile teşkilatlanması yeniden düzenlenmiştir. 

Anayasanın 118 inci maddesi ile Millî Güvenlik Kurulunun kuruluş ve (görevleri 'konusunda ana hat
ları ile bir düzenleme getirilmiş, 104/b, 120 ve 122 nci (maddelerinde Millî Güvenlik Kuruluyla ilgili hüküm
ler konulmuştur. Ayrıca 117 nci madde de «Millî, güvenliğin sağlanmasından Bakanlar Kurulu sorumludur» 
kesin hükmü ile temel prensip vazedilmiştir. 

Anayasanın bu hükümleri çerçevesinde Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili düzenleme yapılmış bulunmak
tadır. 12 Eylül 1980 öncesi devlete müteveccih iç tehditlerin ulaştığı boyutlar ve 'bu tehditler karşısında Mil
lî Güvenlik Kurulunun tetkik, araştırma ve incelemeleri sonucu tespit ettiği ve büyük 'bir çoğunlukla 12 
Eylül'den sonra uygulanan'tedbîrlerin, zamanın yürütme, yasama ve yargı organlarınca yerine getirilmemesi 
veya istenilen şekil veya düzeyde uygulamaya konulmaması sfonucu hasıl olan durumlarla tekrar karşılaş
mayı önlemek için Anayasanın öngördüğü esaslar çerçevesinde kurulun ve Genel Sekreterliğin görev, yetki 
ve çalışma usulleri yeni tasarıda yer almış bulunmaktadır. Konuyla ilgili madde gerekçelerinde daha geniş 
açıklamalar mevcut olduğundan burada hu hususa kısaca değlinmekle yetinilmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın 118 inci maddesinin son fıkrası Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat ve gö
revlerinin kanunla düzenlenmesini amir bulunduğundan tasarının III üncü kısmında bu hususa yer veril
miştir. 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 181101-1468104249 
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Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görev ve yetki bakımından iki yönlü fonksiyona sahip oldu
ğu için düzenlemeler buna göre yapılmıştır. Millî Güvenlik Kurulunun görevleriyle ilgili hükümler yanında, 
millî güvenliğin sağlanmasından sorumlu olan Bakanlar Kurulunun bu konudaki görevlerinin yerine geti
rilmesinde araştırıcı, inceleyici, düzenleyici, yönlendirici, koordine edici, değerlendirici, takip ve kontrol edi
ci bir teşkilat olarak gendi sekreterliğe görev ve yetkiler verilmiştir. Halen bu görev ve yetkiler Genel 
Sekreterlik tarafından yerine getirilmekte ve kullanıl makta olduğundan ve başkaca bir kuruluşa da bu gö
revler anayasa ve kanunlarla verilmediğinden fiilî durum bu tasarı ile yasal hale getirilmiştir. Madde gerek
çelerinde bu konuda daha geniş açıklamalar mevcuttur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

BİRÎNCt KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 

Madde 1. — Bu maddede kanunun amacı kısaca belirtilmiştir, 

Kapsam 

Madde 2. — Kanunun kapsamı, görev ve hizmetler ile bunları yapacak kuruluşlar olarak düzenlenmiştir. 

Tanımlar 

Madde 3. — a) Millî Güvenlik, 
Millî güvenlik kavramının tarifi yapılmıştır. Halen yürürlükte bulunan Millî Güvenlik Politikası Esasla-

rındaki tarif esas alınmış, ufak değişiklikler yapılmıştır. Anayasa ve kanunlarda millî güvenliğin tarifi bu
lunmamaktadır. Bu kanuna tarif koymak suretiyle yorum farklılıklarının giderilmesi amaçlanmıştır. 

b) Devletin Millî Güvenlik Siyaseti, 
Millî güvenlik kavramı gibi Devletin millî güvenlik siyaseti kavramının da Anayasa ve yasalarda bir tari

fi bulunmamaktadır. Millî Güvenlik Kuruluna tevdi edilen en önemli görev millî güvenlik siyasetinin tayin 
ve tespitine dair görüş vermektir. Bu nedenle kanunda millî güvenlik siyasetinin tarifi yapılmış ve Devletin 
millî güvenlik siyasetinin Bakanlar Kurulu tarafından tayin ve tespit edileceği ve siyasetin içeriğinin iç, dış 
ve savunma siyasetlerinden meydana geleceği madde metninde vurgulanmıştır. 

İKİNCİ KISIM 
Millî Güvenlik Kurulu 

BÎRİNCÎ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevler 

Kuruluş 

Madde 4. — Millî Güvenlik Kurulu başkan ve üyelerini belirleyen bu madde Anayasanın 118 inci mad
desine göre düzenlenmiştir. 

Görevler 
Madde 5. — Millî Güvenlik Kurulunun görevleri Anayasanın ilgili hükümleri dikkate alınarak yedi bent 

halinde düzenlenmiştir. Millî Güvenlik Kurulunun kuruluş ve görevleri konusunda Anayasada açık hüküm
ler bulunmakla beraber, kurulun kuruluş, görev ve çalışma usullerini ayrıca bir kanunla da düzenlemekte 
fayda mütalaa edilmiştir. Görevler, Anayasanın 118, 120 ve 122 nci maddelerinde ana hatları ile belirtilmiş; 
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olup, bunları uygulamada tereddüde ve çeşitli yorumlara yer vermeyecek tarzda açıklamak ve ayrıca, Ana
yasada tamamı bulunmayan çalışma usullerine ait bir kısım düzenlemeleri de yapabilmek amacı'ile bu kanu
nî düzenleme yapılmıştır. Kuruluş, görev ve çalışma usulü ile ilgili bir kısım hükümlerin Anayasada mev
cut olması, bu hususda yeni bir kanunî düzenlemeye mani teşkil etmeyeceği doğaldır. Diğer taraftan Ana
yasada olmayan hususlarda kanunî düzenleme yapılması kanun konusunun bütünlüğünü bozacağından, bu 
kanunda kurulla ilgili bütün konuları kapsayan düzenleme yapma yoluna gidilmiştir. 

a) Kurulun, Anayasanın 118 inci maddesinde belirtilen Devletin millî güvenlik siyasetinin tayin ve tes
piti konusunda görüşlerini tespit edeceğine dair bu bent hükmü Anayasadaki ifadelere aynen uymaktadır. 

b)' Devletin millî güvenlik siyaseti konularına giren hususlarda Millî Güvenlik Kurulunun takip, incele
me ve değerlendirme faaliyetlerinin devamlı olduğunu belirlemek, ülkenin ve Devletin karşılaştığı veya kar
şılaşabileceği durumlara uygun tedbirlerin zamanında, etkili ve yeterli bir tarzda alınmasını sağlamak ama
cı ile bu hüküm konmuştur. 

c) Anayasanın 118 inci maddesinde yer alan bu hüküm de aynen kanuna konulmuştur. 
d) Psikolojik harekât konusunda kurula görev verilmiştir. 
e) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş ilanı için Anayasanın 120 ve 122 nci maddeleri 

Millî Güvenlik Kurulunun görüşünün alınacağını hükme bağladığından kurul bununla da görevlendirilmiş
tir. Anayasanın 119 uncu maddesinde belirtilen tabiî afetler, tehlikeli salgın hastalıklar ve ağır ekonomik 
bunalımlar nedeniyle ilan edilecek olağanüstü hallerde 119 uncu maddede açık bir hüküm bulunmamakta 
ise de ekonomik konular Devletin millî güvenlik siyaseti içerisinde olduğundan ve tabiî afetlerde de sivil 
olağanüstü hal planları, özellikle sivil savunma planları uygulanacağından ve bu konudaki hizmetler ile yü- ' 
kümlülükler ağırlık teşkil edeceğinden ağır ekonomik bunalım ve tabiî afetler nedeniyle ilan edilecek olağan
üstü hallerde kurulun görüşü ve kararının alınması Anayasanın 118 inci maddesine göre gerekli görülmüş
tür. 

f) Millî Güvenlik Kurulunun 1933 yılında ilk kuruluşunu teşkil eden Millî Müdafaa Yüksek Meclisi ve 
bilahare Millî Savunma Yüksek Kurulu olarak görev yaptığı dönemlerden itibaren asli görevlerinden .olan, 
topyekûn savunma ve millî seferberlik hizmetlerinin koordinasyonu, gerçekleştirilmesi, bu konuda yapıla
cak planlama ve diğer hizmetlerin tabiî olacağı esaslar ile hizmet ve yükümlülüklerin tespiti görevi yine 
Kurula verilmiştir. 

g) Gerek Devletin millî siyasetinin öngördüğü hususların gerçekleşmesi ve gerekse topyekûn savunma, 
psikolojik harekât ve millî seferberlik hizmetlerinin istenilen düzeyde yerine getirilebilmesi, kalkınma plan 
ve programları ile bütçelerde bu konulara yar verilmesi ile mümkün olabilir. Bu nedenle kalkınma plan ve 
programları ile bütçelerde alınacak tedbirlere ve konulacak ödeneklere ilişkin olarak Kurula da görev düş
tüğünden bu bentteki düzenleme yapılmıştır. 

h) Millî Güvenlik kapsamına giren konularla ilgili olarak yapılan ve yapılacak olan milletlerarası antlaş
malar için de Kurulun görüş tespit etmesi millî güvenlik siyasetinin bir gereğidir. 

ÜKÎNCİ BÖLÜM 
Çalışma Usulleri 

Kurulun toplanması 

Madde 6. — Kurulun 'bundan evvelki uygulamalarda olduğu gibi ayda bir kere olağan toplanması prensibi 
aynen muhafaza edilmiştir. 

Olağanüstü toplantıların, Cumhurbaşkanının bizzat gerek gördüğü haller ile kurulun gündemlinin hazırlan
masında Anayasanın 118 inci maddesine göre öneride bulunma yetkisine sahip Başbakan ve Genelkurmay Baş
kanının teklifleri ve bu tekliflerin Cumhurbaşkanınca uygun görülmesi halinde yapılacağı öngörülmüştür. 

Toplantılara katılacak diğer bakan ve kişiler 

Madde 7. — Kurul toplantılarına üyeler dışında katılacaklar Anayasanın 118 inci maddesine uygun olarak, 
belirtilmiştir. 
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Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin toplantılara katılacağı ve fakat oylamaya katılmayacağı eski
den beri devam eden bir keyfiyettir. 

Gündem 

Madde 8. — Kurulun gündeminin hazırlanması ile ilgili bu maddenin ilk fıkrasrAnayasanm 118 inci mad
desindeki hükümlere uygun olara'k düzenlenmiştir. 

İkinci fıkrada ise, gerek Devletin millî güvenlik si yasetini ve gerekse topyekûn savunma ve millî sefer
berlik hizmetlerini yürütmdkle görevli ve sorumlu olan bakanlıkların, Kurulda görüşülmesini 'istedikleri bir 
konu olduğu takdirde, bu konunun Kurul gündemine alınması için Cumhurbaşkanına iletilmesi yöntemi tes
pit edilmiştir. 

Kararlar 

Madde 9. — Kurul kararlarının alınması ve dağıtıl ması hususları bu maddede düzenlenmiştir. 
129 sayılı Millî Güvenlik Kurulu Kanununda oldu ğu gibi Kurulun'kararlarını oy çokluğu ile de alabileceği, 

oylarda eşitlik halinde Kurul Başkanının 'bulunduğu tarafın oylarının karara etkili olacağı sistemi aynen mu
hafaza edilmiştir. 20 yıllık uygulamada tüm kararlar oybirliği ile alınmış ise de oy çokluğu hallerinin ortaya 
çıkabileceği düşünüldüğünden 'bu hüküm konmuştur. 

Kurul kararlarının Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından ilgili kişi ve makamlara yapıla
cak dağıtımına ait hükümler, bugüne kadar uygulanan halin kanuna aktarılmasından ibarettir. Kurul karar
larının uygulamadan sorumlu Bakanlığa gönderilmesi nedeni, bu bakanlığın bilgi sahibi olması, hazırlıklarını 
yapması ve Kurul kararı Bakanlar Kurulunda görüşülürken bilgili ve hazırlıklı gelmesini sağlamaktır. 

Kararların Bakanlar Kurulunda görüşülmesi 

Madde 10. — Kurul kararlarının zamanında uygulanmasını sağlamak, kararlardan'beklenilen amacın ger
çekleşmesini temin edebilmek için kararların ©akanlar Kurulu gündemine öncelikle alınması ve (Bakanlar Ku
rulunda görüşülerek, Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararının zamanında istihsali için madde metninde be
lirtilen yöntem getirilmiştir. 

Kararların dağıtım ve takibi 

Madde 11. — Millî Güvenlik Kurulu kararlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının Millî Güvenlik Kurulu 
kararlan gibi Millî Güvenlik Kumlu Genel Sekreterliği tarafından ilgililere dağıtılması öngörülmüştür. 

Bakanlar Kurulu kararlarının uygulamalarının takibi ve sonuçları ile Bakanlar Kurulu kararı haline 
getirilemeyen Millî Güvenlik Kurulu kararları hakkında Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Kuruluna zaman 
zaman bilgi verilmesi, Millî Güvenlik Kurulunun kendi kararlarının uygulamasından haberdar olması bakı
mından uygun görülmüştür. 

Görüşme tutanakları 

Madde 12. — Millî' Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmelerin tutanakla tespiti ve tutanak
ların Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından tutulması maddede öngörülmüştür. 

Kurulda görüşülen konulanın genellikle gizli ve çok gizli, gizlilik dereceli olması nedeniyle tutanakların 
açıklanması ve yayınlanması mahzurlu bulunduğundan maddeye bu yönde hüküm konulmuştur. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği/ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Teşkilat 

Kuruluş 

Madde 13. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kurulduğu ve Başbakana bağlı olduğu belirtil
miştir. 

Millî Güvenlik Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı olmasına rağmen, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliğimin Başbakana bağlı olması dikkat çekici olabilir. Ancak bu tür bir bağlantıda gerek Anayasa ve ge
rekse Genel Sekreterliğin görevleri yönünden zaruret bulunmaktadır. Anayasanın sistematiği Genel Sekre
terliğin Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına imkân vermemektedir. Ş/öyleki; Anayasanın yürütme başlıklı ikin
ci bölümünde (I) sıra numarası ile Cumhurbaşkanlığı düzenlenmıiş, bağlı kuruluşlar olarak «Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreterliği» ile «'Devlet Denetleme Kurulu» sayılmıştır. (II) sıra numarası ile de Bakanlar 
Kurulu düzenlenmiş ve bölümde Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve 'sorumlulukları belirtilmiştir. Bakanlar 
Kurulunun millî güvenlikten sorumlu 'olduğuna dair 117 nci madde bu bölümde olduğu gibi Millî Güven
lik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Gendi Sekreterliği ile ilgili 118 inci maddede bu bölümdedir. Anaya
sanın bu tertip tarzı Millî Güvenlik Kurulu Genel-Sekreterliğinin yürütmenin ikinci kanadını teşkil eden Ba
kanlar Kurulu ve dolayısıyla Başbakanlıkta olmasını öngörmektedir. 

Ayrıca, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin aşağıda 16 ncı maddede belirtilen görevleri iki,yön
lüdür. Bir kısım görevleri Millî Güvenlik Kuruluna,' diğer, görevleri ise Bakanlar Kurulu ve Başbakana yö
neliktir. Görevlerle ilgili 16 ncı madde ve gerekçesi, aynı zamanda Genel Sekreterliğin Başbakana bağlı 
olmasının görev ve hizmet yönünden gerekçesini teşkil etmektedir. 

Birimler 

Madde 14. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı olarak, kanunla verilen görevlere uy
gun bir tarzda üst yönetim makamı danışma birimleri, esas hizmet birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin 
asgarisi miadde metninde yer almıştır. Zaman içinde hizmetin ulaşacağı boyutlar ve kazanacağı içerik gere
ği yeni birimlerin kurulmasına, maddede gösterilen birimler ile yeni yeni kurulacak birimlerin alt kuruluş
larının tespitine pratik bir çözüm getirilmekle teşkilatı statik bir halden kurtarmak amacı güdülmüştür. 

Özel ihtisas komisyonları 

Madde 15. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevlerin gerektirdiği, özel ihtisas isteyen ko
nularda geçici çalışmalar yapmak üzere genel sekreterlik personeli ile diğer kamu kuruluşları personelin
den oluşacak özel ihtisas komisyonlarına tatbikatta iht'iyaç^ duyulduğunldan bu 'tiüküm konmuştur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev ve Yetkiler 

Görevleri 

'Madde 16. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görevlerini belirleyen bu maddede görev
ler, (8) bent 'halinde .sıralanmıştır. Bunlardan (a) ve (b) bentleri Millî Güvenlik Kuruluna, (c), (d), (e), (f) ve 
(g) bentleri Bakanlar Kurulu ve Başbakana ilişkin, (h) bendi ise her iki. kurula ait müşterek görevleri kap
samaktadır. - ' • 

Görevlerin bent bent gerekçelerini belirtmeden önce genelde bir açıklamada bulunma faydalı mütalaa 
edilmiştir. 
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Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görevleri somut olarak açıklamadan Önce, Millî Güvenliğin 
sağlanması ile ilgili olarak genelden başlayan bir görev dizisinin neler olduğu ve Devlet mekanizması içe
risinde bunun nasıl sağlanması gerektiği konusunun incelenmesi gerekli olacaktır. 

Devlet otoritesi, ülke bütünlüğü, millî birlik ve beraberlik bakımından vazgeçilmez unsur olan millî gü
venliğin önemi, öncelik ve üstünlüğü, bu görevin herhangi 'bir birimin görevi değil, tüm devlet birimlerinin 
aslî ve müşterek görevlerinden olduğunu, sorumluluklarında bulunduğunu, karşılıklı anlayış, işbirliği iş 
bölümü ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle Anayasa 
millî güvenliğin sağlanmasından yürütme organını ve yürütme organı içerisinde de Bakanlar Kurulunu so
rumlu tutmuştur. 

Millî güvenliğin sağlanmasında' öncelikle m'illî güverilİk siyasetinin tespiti gerekmektedir. Millî güvenlik 
siyaseti; savunma siyaseti, iç siyaset ve dış siyasetten oluşmaktadır. Bu üç anakönuda Bakanlar Kurulu 
tarafından günün şart ve ihtiyaçlarını karşılayacak ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek müstakar ve 
sürekli siyasetin tespiti, uygulamaya konulması için gerekli kararlar alınacaktır. Millî Güvenlik Kurulu, bu 
konulardaki görüşünü Bakanlar Kuruluna bildirecektir. 

Bakanlar Kurulunun aldığı millî siyasete ilişkin kararların uygulanması ve uygulamanın takip ve kontro' 
lu ile sonuçlarının değerlendirilmesi de ayrı ve müşterek bir görevdir. 

Gerek kararların alınmasında ve gerekse uygulamanın takip ve kontrolü ile değerlendirilmesinde Genel
kurmay Başkanlığı, bakanlıklar ve bağlı ilgili kuruluşlar arasında sıkı bir işbirliği ve koordinasyonun sağlan
ması ioabeder. 

>, 
Diğer taraftan Anayasaya göre Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından da Bakanlar Kurulu sorum

lu bulunmaktadır. Silahlı Kuvvetlerin kendi bünyesi içinde savaşa hazırlanması yanında, savaş ve bunun ge
rektirdiği seferberlik halinde Silahlı Kuvvetlerin öngördüğü şekilde insangücü ve l6j istik ihtiyaçlarının karşı
lanması ile ilgili çalışmalar sulh zamanftıda Silahlı Kuvvetler, bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında iş
birliği ve koordinasyon içerisinde planlanarak, gerektiğinde uygulamaya konulması icabeder. Yine savaş ve 
olağanüstü hallerde sivil kuruluş ve halkın ihtiyacının sağlanması da aynı planlama hizmeti içerisinde müta
lâa edilmektedir. Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasının bu yönü, aynı zamanda yukarıda belirtilen sa
vunma siyasetinin de bir bölümünü teşkil etmektedir. Bu nedenle, bahis konusu hizmetler müşterek bir faa
liyet ve çalışmayı gerektirmekte, tek elden koordinasyonu zaruri kılmaktadır. 

Gerek millî güvenliğin sağlanmasında ve gerekse Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında Silahlı Kuv
vetler, bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında bu görev ve hizmetleri üst düzeyde koordine, takip 
ve kontrol edecek bir kuruluşa, ihtiyaç vardır. İşte bu kuruluş Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğidir. 
iBu bakımdan Millî Güvenlik. Kurulu Genel Sekreterliğini, sadece Millî Güvenlik Kurulunun sekreterya hiz
metlerini yerine getiren bir kuruluş olarak düşünmemek icabetmektedir. 

ISekreterya hizmetleri, mutad hizmet ve görevlerden olup, küçük bir teşkilatla yapılabilir. Ancak, Mil
lî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden beklenilen fonksiyonun, Millî Güvenlik Kuruluna verilen görev
lerle içi içe bulunduğu dikkate alınırsa, kurulun görüş vereceği güvenlik siyaseti ile ilgili konularda kumla 
yardımcı olması bakımından Gendi Sekreterliğin kurul yönünden de görevlendirilmesi ve bu meyanda sekre
terya hizmetlerini de yürütmesi zaruri görülmektedir. Genel olarak yapılan bu açıklamadan sonra bentler 
hakkında kısa açıklamalar yapılması uygun olacaktır. 

a) Millî Güvenlik Kumlu Genel Sekreterliğinin Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili görevleri olarak ön 
çalışmalar yapma, incelemelerde bulunma, teklifler hazırlama, kurul kararlarını ilgililere ulaştırma, uygula
maları takip ve sonuçları değerlendirerek Kurula bilgi sunma şeklinde tespit edilmiştir. 

b) .'Kumlun Sekreterlik hizmetleri Genel Sekreterliğe görev olarak bir bent ile verilmiştir. 
c) 'Millî Güvenlik siyaseti bölümlerinden Genelkurmay Başkanlığı görev alanına giren Savunma siya

seti dışındaki iç siyaset ve dış siyaset konularında Genel Sekreterliğe düşen görev belirtilmiştir. 
d) Psikolojik harekât ile ilgili olarak görev verilmiştir. 
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e) Silahlı Kuvvetler görev alanı dışında kalan topyekûn savunma hizmetlerinde Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğine düşen görevler bu bent ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere topyekûn Savun
ma Devletin ve Milletin tüm maddî ve manevi olanaklarıyla yurdun bir bütün hailinde savunulmasıdır. Sava
şı yürütme görevi Silahlı Kuvvetler görev alanına girmektedir. Silahlı Kuvvetlerin insangücü ve lojistik ba
kımdan desteklenmesi, ihtiyaçlarının karşılanması hizmetleri, Kamu, kurum ve kuruluşları ile özel sektöre 
ait savaş zamanında faaliyetlerine devam edecek tesislerin ve halkın ihtiyacının karşılanması, barış zamanın
da ve savaşta sabotajlara karşı koyma ve korunma, fiziki emniyet tedbirlerinin alınması, personel güvenir
liği, evrak, araç ve gereç güvenliği ve sivil savunma hizmetleri topyekûn savunmanın diğer bölümünü teşkil 
etmektedir. Bu bölümdeki hizmetler barış zamanında planlanacak, bir kısmı uygulanacak, ,bir kısmı ise sa
vaşta, uygulamaya konulacaktır. Bunları yapacak olan kesim bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel sektör kuruluşları ve vatandaşlardır. Bir savaştan 'başarılı sonuçla ayrılmak, Silahlı Kuvvetlerin kendine 
düşen yurt savunmasını en iyi bir şekilde gerçekleştirmesi yanında, diğer topyekûn savunma hizmetlerinin 
de zamanında, en üst düzeyde gerçekleşmesi ile mümkündür. 

Topyekûn savunma sivil hizmetlerinden, bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının insangücü ve lojistik 
genel ve icra planları Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından, sabotajlara karşı koyma ve sabo
tajlardan korunma, fiziki emniyet, personel güvenirliği, evrak, araç ve gereç güvenliği plan ve hizmetlerini 
ihtiva eden koruyucu güvenlik hizmetleri evvelce MİT Müsteşarlığı, halen Başbakanlık Savunma Sekreterliği, 
sivil savunma plan ve hizmetleri de İçişleri Bakanlığı, 'Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yürütül
mektedir. Birbirleri ile yakından ilişkili topyekûn savunmanın bu üç unsurunun, konsept ve strateji yönündsıı 
tek bir makam tarafından koordine edilmesi gerekli görüldüğünden koordine etme görevi ile diğer bakan
lık ve kuruluşlara yapılacak düzenlemenin takibi görevi Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine veril
miştir. Her üç hizmet alanını kapsayan topyekûn 'avunma sivil hizmetleri planlama çalışmalarına baz teş
kil edecek temel esasların belirlenmesi, zaman içinde ihtiyaçlara cevap verecek tar/da değiştirilmesi veya 
yenilenmesi, uygulamanın temin ve takibi çalışmalarına ait görevler halen olduğu gibi Genel Sekreterlik uh
desinde bırakılmıştır. Millî düzeyde yapılacak bu çalışmalar yanında dahil bulunduğumuz NATO Savunma 
Paktı düzeyinde de aynı çalışmalar mevcuttur. NATO düzeyindeki bu çalışmalar Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliği ilgili bakanlıklar (Ulaştırma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tarım ve Orman Bakanlıkları gibi) 
•tarafından yürütülmektedir. Hizmetin bir bütün teşkil etmesi nedeniyle Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği bu konuda kendine düşen görevi yerine getireceği gibi bakanlıklara düşen görevleri de koordine et
mek suretiyle gerçekleşmelerini sağlayacaktır. 

f. Anayasanın 120 nci maddesi şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozul
ması hallerinde olağanüstü hal ilanını öngörmektedir. Şiddet olaylarının uygulanması ve kamu düzeninin 
ciddî şekilde bozulması iç tehdidin çoğalması ve büyük boyutlara erişmesi halidir ki, millî güvenlik siyaseti
nin iç politika esasları ve tedbirlerinin uygulanmasını gerektirir. Ulgulama görev ve sorumluluğu ilgili ba
kanlık, kurum ve kuruluşlara ait ise de bunlar arasında koordinasyonun sağlanması için uygulanacak ted
birleri tespit görevi verilmiştir. 

g) 'Ülkenin tabiî, beşeri ve iktisadî her türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde tespit ederek takip 
edilecek iktisadî ve sosyal politika ve hedefleri tayin ve tespit eden kalkınma planları ile bu planları uygula
maya aktaran yıllık programlarda devletin millî güvenlik siyaseti, psikolojik harekât ile topyekûn savunma 
sivil hizmetlerinin gerektirdiği her türlü tedbirin diğer tedbirlerle birarada, uyum içerisinde bulunması, dev
letin ve milletin ekonomik refahı kadar, geleceğinin teminat altına alınması bakımından mutlak gereklidir. 
Bu nedenle kalkınma plan ve programlarını yapan Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ile millî güvenlik 
siyaseti, psikolojik harekât ve topyekûn savunma hizmetleri yönünden önemli görevler verilen Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliğinin işbirliği ve koordinasyonda bulunması, plan ve programlar hakkında nihaî 
karar organı olan Yüksek Planlama Kuruluna Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin bu konularla il
gili olarak üye sıfatıyla katılması gerekli görüldüğünden bent hükmü bunu gerçekleştirmek üzere konmuş
tur. 
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fa) Genel bir hüküm olan bu bent, genel sekreterliğin diğer görevlerini tam anlamı ile yapabilmesini 
sağlayacaktır. 

Yetkiler 

Madde 17. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine tevdi edilen görev ve hizmetlerin (Devlet iç i A 
arzettiği önem nedeniyle, bu görevlerin tam anlamı ile yerine getirilebilmesi için göreve uygun 

ÜÇÜNCÜ BÖUÜM 
Personel 

Genel Sekreter 
Madde 18. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, evvelce olduğu gibi, Silahlı Kuvvetlerde Orgene

ral veya Oramiral rütbesindeki şahıslar arasından Bakanlar Kurulu kararı ile atanacaktır. 

Diğer personel 

Madde 19. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görev yapacak personelin başlıca üç kaynak
tan temini düşünülmüştür. Bu sistem halen uygulanmaktadır. Görev ve hizmetlerin sivil asker niteliği, Si
lahlı Kuvvetler mensuplarının Genel Sekreterlikte görevlendirilmesini zarurî kıldığı gibi; görevlerin diğer 
bakanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi de gerektiğinden buralardan 
alınacak personelin genel sekreterlikte çalıştırılmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle, Genel Sekreterlik kadro
larında çalışan, Silahlı Kuvvetlerden ve kamu kuruluşlarından görevlendirilen personel olmak üzere, personel 
içîn üç kaynak öngörülmüştür. Esas olan Genel Sekreterlik kadrolarında devamlı ve uzun süre çalışacak per
sonelin görevlendirilmesidir. 

Özel hükümler 

Madde 20. — Millî Güvenlik Kuruluna ve Genel (Sekreterliğe verilen görevler devlet için hayatî önemi 
haiz görevlerdendir. Bu görevler aynı zamanda gizli, çok gizli bilgi ve belgelere nüfuz edilen görevlerdir. Bu 
nedenlerle Genel Sekreterlikte çalıştırılacak personelin (bilgili, tecrübeli, belli konularda uzmanlaşmış, güve
nilir, ketum, zamanla mukayyet olmadan çalışabilecek maddî ve manevi yapıya sahip olması gerekmektedir. 
öte yandan Genel Sekreterlik personelinin görevinden ve yapacağı hizmeti en iyi bir şekilde yapmayı düşün
meden başka, onun verimini düşürücü ve çalışmalarıaı aksatıcı dert ve düşünceleri olmamalıdır. 

Ayrıca, görev ve hizmetlerin bir gereği olarak, genel sekreterlikte mevcut personel kadrolarının, bu kadro
ların hangi görevlere tahsis edildiğinin, kadro sahiplerinin ne gibi hizmetler yaptığının gizlilik yönünden bi
linmemesi gerekir. Diğer taraftan kadro ihtiyaçlarının da bürokratik engellerden uzak en seri ve gizli bir 
şekilde karşılanması icabetmektedir. 

Bütün bu özelliklere sahip üstün nitelikli personeli 1657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel hü
kümleri içerisinde temin etmek mümkün değildir. Örneğin ibugün genel sekreterliğin birinci dereoede 10 
adet müşavir ve H adet hukuk müşaviri kadrosu olduğu ve bu kadrolar istisnaî memuriyetlerden sayıldığı 
faalde senelerdir (2) müşavir ve ı(l) hukuk müşaviri çalıştırılabilmekte diğer 8 kadroya hiç atama yapılama
maktadır. Bunun için, kadro ve verilecek aylık, ücret, malî haklar ile atama yönünden genel hükümlerden 
ayrılmak gerekmiştir., 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kendisine tevdi edilen görevleri ancak bu statüde personel is
tihdamı ile yeterli düzeyde yerine getirebilir. 

Madde ile getirilen özel hükümler ve benzerleri Başbakanlığa bağlı Millî istihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı 
ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığında senelerden beri uygulanmaktadır. Maddedeki düzenleme daha 
ziyade 644 sayılı Kanunla MİT Müsteşarlığı için yapılan düzenlemeye çok yakındır. 
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DÖRDÜNCÜ (BÖLÜM 
' Çalışma Usulleri ve Çeşitli Hükümler 

Çalışma düzeni 

Madde 21. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bu Kanun ve diğer kanunlarda verilecek gö
revler çoğunlukla, diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğundan, 
bu yönde bir çalışma düzeni kurulması ve ıbunun yönetmeklikle detaylandırılması öngörülmüştür. 

Bilgi ve belgeler 

Madde 22. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine verilen görevlerin tam anlamı ile yerine geti
rilebilmesi, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının {özei sektör kuruluşları dahil) elindeki bilgi ve belgelerin 
Genel Sekreterliğe verilmesini gerektirmektedir. 

Bütçe 

Madde 23. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ifa edeceği görev ve yürüteceği hizmetlerin nite
liği gereği genel bütçeli bir idare şeklinde düşünülmüştür. Yerine getirilecek görev ve yürütülecek hizmetler
den bazılarının çok gizli gizlilik dereceli olması nedeniyle bunlar için Genel Bütçede hizmet türü açıklana
rak ödenek konması mahzurlu olacağından, bu tür hizmet harcamalarının örtülü ödenekten karşılanabilmesi 
için Genel Sekreter emrine örtülü ödenek verilmesi öngörülmüştür. 

Yönetmelik 
IMadde 24. — Kanunun uygulanması için detaylı bir düzenleme ihtiyacına binaen yönetmelik çıkarılma

sı öngörülmüştür. Hizmet ve görevler ile buna uygun teşkilat detaylarının yönetmelikte gösterilecek olması 
yönetmeliğin GlZLl gizlilik derecesinde çıkmasını gerektirmektedir. 

Kaldırılan hükümler 

Madde 25. — 129 sayılı Millî Güvenlik Kurulu Kanunu yerine bu kanun geçeceğinden yürürlükten kaldı
rılmıştır. Uygulamada bir boşluk veya tereddüt yaratmamak amacı ile 12 Eylül 1980 tarihinden önce Millî 
Güvenlik Kurulu tarafından verilen ve Bakanlar Kurulunun kabul ettiği uygulamaya konulan ve halen uygu
lamaları devam eden kararlar ile 12 Eylül 1980 tarihinden sonra Millî Güvenlik Konseyince alınan ve uygu
lamaya konulan millî güvenlik siyaseti ile ilgili kararların uygulanmasına devam edileceği maddede öngö
rülmüştür. | 

Geçici Madde 1. — 24 üncü maddede belirtilen yönetmeliğin kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay 
içerisinde yürürlüğe girmesi öngörülmüş, bu suretle teşkilatlama ve hizmetlerde gecikme olması önlenmeye 
çalışılmıştır. 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile halen faaliyette bulunan Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin, 
gerek teşkilat ve gerekse personel kadro ve malî haklan yönünden, yeni düzenlemeye intibakı sağlayıcı ve 
kolaylaştırıcı hüküm getirilmiştir. 

Yürürlük 

Madde 26. — Kanunun Millî Güvenlik Kurulu ile ifgili 4 ilâ 12 nci maddelerinin yürürlüğe girme tari
hi, Anayasanın 118 inci maddesinin yürürlüğe girmesi ile ilişkili olduğundan bu maddeler bilahara yürürlü
ğe girecek olup, genel hükümler ve genel sekreterlikle ilgili maddeler kanunun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girecektir. 

Yürütme 

Madde 27. — Kanunu, yürütme görevi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 
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T. C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 1 Ağustos 1983 
Sayı : 199 

Esas No. : 1/747 

ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı» hakkında başkanlıkça komisyonunuz göçüşüriün alınması 
uygun görüldüğünden Danışma Meclisi içtüzüğünün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince kanun tasarısı 
hakkında görüşlerinizin komisyonumuza bildirilmesini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Başkanı 

Anayasa Komisyonu Raporu 
T. C, 

Danışma Meölisi 
Anayasa Komisyonu 

Karar No. : 27 10 Ağustos 1983 
Sayı No : 63 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMtSYONU BAŞKANLIĞINA 

1.8.1983 gün ve 199 sayılı tezkerenizle, 
Millî Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreterliği Kanun Tasarısı hakkında Komisyonumuzdan görüş isteminiz 

üzerine, Komiyonumuzca oluşturulan alt komisyon raporu 10.8.1983 tarihli Birleşimimizde görüşüldü. 
Anayasa Komisyonunun başlıca ihtisas konusu, kanun tasarı ve tekliflerinin Anayasaya uygunluk dene

timini sağlamak olduğu, tetkikatm bu sınırlar içerisinde yapılması gerekeceği görüşünden hareketle tasarının 
yerindeliği konusunda bir inceleme yapılmamıştır. 

Anayasaya uygunluk incelemesi açısından : 
Anayasamızın 6 ncı maddesine göre, Millet, kakayıtsız şartsız kendisine ait olan egemenliği, Anayasanın 

yetkili kıldığı bazı organlar vasıtasıyla kullanacaktır. 
Bu organlar, yasama alanında Türkiye Büyük Millet Meclisi; yürütme alanında, Cumhurbaşkanı ile Bakan

lar Kurulu; yargı alanında ise mahkemelerdir. 
Egemenliğin kullanılması, aynı maddenin son fıkra hükmüne göre, 
Hiçbir surette, hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacak; hiçbir kimse veya organ kaynağını Ana

yasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacaktır. 
Tasarı, tamamen millî egemenliğin sınırları içinde kalan konuları düzenlemiş bulunmaktadır; Millî Gü

venliğin sağlanması, millî hedeflere ulaşılması, devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölün
mezliğinin korunması ... gibi konular, millî egemenlik konularıdır ve herşeyden önce hükümeti ve parlamen
ter sistemde hükümeti denetlemek hak ve yetkisine sahip bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisini ilgilendirir. 
Nitekim Anayasanın 117 nci maddesinin ikinci fıkrasında : «Millr Güvenliğin sağlanmasından ... Türkiye 
Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar Kurulu sorumludur» denilmektedir. 

Tasarının bazı maddelerinde, Millî Güvenlik Kuruluna âdeta Bakanlar Kuruluna ait yetkilerin verildiği; bu 
kurulun Millî Güvenlik siyaseti ile ilgili olarak gerekli tedbirleri nihaî olarak tespit eden organ durumuna 
getirildiği görülmektedir. 
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Mesela : 5 inci maddenin (b) bendinde : «Millî Güvenlik kapsamına giren konularda ... alınması gereken 
tedbirleri tespit eder.» denilmekte (c), (d), (f), (g) bentlerinde aynı şekilde Millî Güvenlik siyaseti ile ilgili ko
nularda gerekli tedbirleri kesin ve nihaî olarak tayin ve tespit yetkisi Millî Güvenlik Kuruluna verilmekte
dir. Aynı husus 3 üncü maddenin (b) bendinde de dik kati çekmektedir. 

Halbuki doğru ve Anayasaya uygun olan, 5 inci maddenin (e) ve (h) bentlerinde olduğu gibi, Millî Güvenlik 
Kurulunca, muayyen konularda «görüş» tespitidir. Nitekim Anayasamızın 118 inci maddesinin üçüncü fık
rasında Millî Güvenlik Kurulunun belirli konularda Bakanlar Kuruluna kendi görüşünü bildireceği ifade 
edildikten sonra bu görüşlerden bazılarının Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate alınacağı belirtilmiştir. Yani 
Millî Güvenlik Kurulu, ancak, tavsiye niteliğinde kararlar alacak, telkin ve önerilerde bulunacaktır. 

Nitekim, 118 inci maddenin Anayasa Komisyonunca hazırlanan ilk metninde, Millî Güvenlik Kurulu karar
larının Bakanlar Kurulunca uyulması gereken tavsiye niteliğinde olduğu belirtildiği halde, Genel Kuruldaki 
görüşmeler sonunda bu ibare metinden çıkarılmış ve metne halen yürürlükte olan şekil verilmiştir. 

Sonuç olarak, 
Tasarının 3 üncü maddesinin (b) bendi ile 5 inci maddenin (b), (c), (d), (f) ve (g) bentlerinin, bu maddenin 

(e) ve (h) bentlerinde olduğu gibi «görüş tespiti, şeklinde düzenlenmesinin; 5 inci maddenin son fıkrasının: 
«tespit edilen bu görüşler kurul kararı halinde Bakanlar Kuruluna bildirilir.» tarzında düzeltilmesinin hem 
Anayasaya uygunluk sağlama, hem de her türlü yanlış anlamayı önleme bakımından, yararlı ve gerekli olacağı; 
aynı durumun 16 ncı maddesinin (f) ve (g) bentlerinde Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterine tanıanan yet
kilerin Kurulun yetkilerine müdahale niteliğinde sayılabileceğine karar verildi. 

Saygı ile sunulur. 

Kemal DAL Akif ERGİN AY Şener AKYOL 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Toplantıda bulunamadı. 

Abbas GÖKÇE Tevftk Fikret ALPASLAN Fuat AZGUR 
Kâtip Üye Üye 

Karşı oy yazım eklidir. 

Azmi ERYILMAZ Halil İbrahim KARAL A. Mümin KAVALALI 
Üye Üye Üye 

(Söz hakkım saklıdır.) 

Feridun Şakır ÖĞÜNÇ İsa VARDAL Muammer YAZAR 
Üye Üye Üye 

Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. 
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KARŞI OY YAZISI 

Millî Güvenlik Kuruluna ilişkin Anayasanın 118 inci maddesinde, Millî Güvenlik Kurulunun kuruluşu 
ve görevleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Millî Güvenlik Kurulu ve Gendi Sekreterliği Kanun Tasarısının 
Anayasanın sözü geçen maddesi çerçevesinde incelenmesi gerekir. ( 

Anayasamız da hangi ofganllar gösterilmiş ve bunlara ne gi'bi yetkiler verilmişse yetkiler verildiği ölçüde 
kullanılacaktır. Esasen Anayasanın 6 ncı maddesinde Egemenliğin Anayasanın koyduğu esaslara göre yet
kili organlarca düzenleneceği ıhükme 'bağlanmıştır. Yasama, Yürütme ve Yargı diye bir ayrım yapılmamıştır. 
Tasarımın bu açıdan incelenmesi gerekeceği 'görüşündeyim ve gerekçede Komisyon kararına karşıyım. 

Azmi ERYILMAZ 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 1 Ağustos 1983 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No :. 1/747 
Sayı : 200 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

'Esas Komisyon olarak komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması 
uygun görüldüğünden Danışma Meclisi içtüzüğünün 33 üncü ve 36 ncı ma'ddeleri gereğince kanun tasarısı 
hakkında görüşlerinizin komisyonumuza bildirilmesini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu 'Başkanı 

Bütçe-Plan Komisyonu Raporu 
T. C, 

Danışma Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonu 14 Eylül 1983 

Esas No. : 1/747 
Karar No. •: 175 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGt : 1.8.1983 Tarih ve 200 sayılı yazınız; 
İlgi yazınızla Komisyonumuz görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilen «Millf Güvenlik Kurulu ve Millî 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 13.9.1983 günlü 98 
inci Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Devletin tüm kurumları ile yeniden düzenlemeye tabi tutulduğu sağlam ve sağlıklı bir devlet yapısının oluş
turulması için yeni anayasal düzenin uygulamaya konulduğu bu dönemde, Anayasanın 118 inci maddesine 
göre, Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin fonksiyonlarını etkili ve yeterli 
bir tarzda yerine getirebilmeleri için temel ve yapısal düzenlemeyi amaçlayan bu kanun tasarısı hakkındaki 
görüşlerimiz; 

Tasarının Komisyonumuzu ilgilendiren maddeleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 
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Madde 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Tasarının 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel Sekreterliğin birimleri _ \ 

Madde 14. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Teşkilatı Genel Sekretere bağlı aşağıdaki anabi-
rimlerden oluşur. 

a) Hukuk Müşavirliği, 
b) Millî Güvenlik Siyaseti Başkanlığı 
c) Toplumla ilişkiler Başkanlığı, 
d) Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Başkanlığı 
e) Personel ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı 
Görev ve hizmetlerin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu kararı ile yukarıda belirtilenler dışında geçici 

veya sürekli yeni birim veya kurullar oluşturulabilir. 
Genel Sekreterlik alt birimlerinin teşkilat görev ve yetkileri yönetmelikle düzenlenir. 
Tasarının Özel İhtisas Komisyonları ile ilgili 15 inci maddesinin birinci satırında yer alan «15» inci rakamı 

«16» ncı olarak değiştirilmiş ve ikinci paragrafın son satırındaki «belirlenir ve» ibaresi çıkarılmıştır. 

Görev ve yetkilerle ilgili 16 ncı maddenin g fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 
g) Millî Güvenlik siyasetinin öngördüğü tedbirlerin alınması ve hizmetlerin yürütülmesi ile psikolojik 

harekât ve topyekûn savunma sivil hizmetlerinin gerektirdiği malî, ekonomik, sosyal ve diğer tedbirlerin 
kalkınma plan ve programlarında yer alması, yıllık bütçelerde bunlar için ödenek ayrılması konularında 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği yapar. Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri bu konuların görüşülmesi sırasında Yüksek Planlama Kurulu toplantılarına davet 
edilir. 

Tasarının Genel Sekreterle ilgili 18 inci maddesinin son satırındaki «teklifinin» ibaresi «teklifi» olarak de
ğiştirilmiştir. ' ' 

Genel Sekreterlik personeli ile ilgili 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 19. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatında görev alacak diğer personel, . 
a) Genel Sekreterlik kadrolarına atanacaklardan, 
b) Sözleşmeli personelden, 
c) . Silahlı Kuvvetlerden Genel Sekreterlikte görevlendirileceklerden, 
d) Genel ve katma bütçeli daireler ile kamu iktisadî teşebbüslerden Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek

reterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile Genel Sekreterlikte görevlendirilenlerden oluşur. 
Genel Sekreterlikte birinci derece kadrolara Genel Sekreterin inhası üzerine müşterek kararla, 2-4 üncü 

derece kadrolara Genel Sekreterin teklifi üzerine Başbakanın onayı ile atama yapılır. 

Genel Sekreterliğin 5-15 inci dereceli kadrolarına Genel Sekreterin onayı ile atama yapılır. 
Genel Sekreterlik kadrolarında görevli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç 

duyulması halinde atamaya ilişkin talep Başbakanlığa bildirilir. Başbakanlık bunların atanacakları kurum ve 
kuruluşları tespit eder. İlgili kuruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yaparlar. 

Atamalar Resmî Gazetede yayımlanmaz. 
Tasarının Özel Hükümlerle ilgili 20 nci maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılacak sözleşmeli personelde 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun 4 üncü maddesindeki şartlar aranmaz. Bunların istihdam şekli, sözleşme esasları Bakan
lar Kurulunca tespit edilecek tavanı aşmamak üzere alacakları en az ve en çok ücretleri, sosyal haklarına ait 
esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
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Tasarının Genel Sekreterliğin Bütçesi ile ilgili 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Genel Bütçeye dahildir. Gerekli hizmet giderleri için Genel Sekreter 

emrine örtülü ödenek verilir. Genel Sekreter örtülü ödeneğin sarfından Başbakana karşı sorumludur. 
Tasarının geçici 3 üncü maddesinin ikinci satırındaki «ve personele yapılacak ödemeler» ibaresi çıkarılmış

tır. 
Bilgilerinize arz olunur. .. 

Cemil ÇAKMAKLI 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
TC. 

Danışma Meclisi 
Milli Savunma, İçişleri ve 29 Eylül 1983 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/747 
Karar No. : 89 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Gendi Sekreterliği Kanunu Tasarısı ve gerekçesi jile ko
nuya ilişkin Anayasa ve Bü'tçe-Plan Komisyonu raporu, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile Ko
misyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Tasarının 1 inci, 2 nci, 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 10 uncu, 13 üncü, 18 inci, 21 inci, 22 inci, 24 üncü, 

25 inci, Geçici 1 inci maddesi, geçici 2 nci maddesi ve 26 ncı maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şek
li ile aynen ka'bul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesinin a ve b bentlerindeki «nokta» işaretleri «parantez» şeklinde değiştirilmiş ve 
aynı maddenin ,b bendindeki «kapsayan siyasetleridir.» sözcükleri maddeye daha açıklık kazandırmak ama
cıyla metinden çıkarılmış yerine «kapsar.» kelimesi yazılmıştır. 

Tasarının 5 inci maddesinin a, b, c, d, e, f, g, ve h bentlerindeki «nokta» işaretleri «parantez» ve bentle
rin sonundaki «nokta» işaretleri de «noktalı virgül» şeklinde değiştirilmiş, d) bendindeki «konsept» keli
mesi yerine «anafikir» kelimesi yazılmıştır, (d) ve (g) bentlerinde geçen «psikolojik harekat» tabiri «toplu
ma yönelik hizmetler» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki «kurul» kelimesinden sonra «virgül» konulmuş, üçün
cü fıkrada yer alan «fakat uygulamadan sorumlu olan» tabiri «konu İle ilgili» şeklinde değiştirilmişitir. 

Tasarının 11 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki «Baş'bakan'a» kelimesi «Başbakana» şeklinde düzeltil
miştir. 

Tasarının 12 inci maddesinin ikinci fıkrası, karar asıllarının Genel Sekreterlikte saklanması en uygun hal 
tarzı dlması ve kurul kararlarından hangilerinin açıklanması ve yayınlanması gerektiğine en sağlıklı kararı 
yine kurulun bizzat kendisi vereceğinden yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki «Genel Sekreterliği Teşkilatı» kelimelerinden sonra 
metne «Genel Sekretere bağlı Genel Sekreter Yardımcıları, Gend Sekreterlik Bürosu ile» tabiri eklenmiş 
ve söz konusu fıkranın (a) bendi; Hukuk Müşavirliği, 

(b) bendi; Milî Güvenlik Siyaseti Başkanlığı, (c)bendi; Toplumla İlişkiler Başkanlığı, (d) bendi; Top-
yekûn Savunma Sivil Hizmetleri Başkanlığı, (e) bendi; Personel ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı şeklinde ye
niden düzenlenmiş ve maddeye son fıkra dlarak «Genel Sekreterlik birimlerinin kuruluş, kadro, görev ve 
yetkileri ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.» ibaresi yazılarak geçici birimlerin kurulmasına imkan 
sağlanmıştır. 
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Tasarının 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «15 inci madlde de» kelimesi «16 ncı madde de» şek
linde düzeltilmiş, ikinci fıkradaki «belirlenir ve» kelimeleri tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) 'bendindeki «ilgililere ulaştırır» kelimelerinden sonra 
«Bakanlar Kurulunca kabul edilen» kelimeleri eklenmiş, (d) bendi yeniden düzenlenmiş, (g) bendindeki 
«psikolojik harekât» ifadesi gizlilik bakımından «topluma yönelik hizmetler» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 17 nci maddesinde yer alan «hususlarını izleyerek hazırlayacağı raporları Baş'bakana ve Millî 
Güvenlik Kuruluna sunar» ta'biri, 16 ncı maddede detaylı ve açık ıbir şekilde belirlenen görevlerin sadece 
izleme ve rapor verme yetkisi içerisinde yerine getirilmesi mümkün dlmadığından tasarı metninden çıkarıl
mış ve bu tabir yerine «takip, kontrol ve denetiminde Millî Güvenlik Kurulu, 'Bakanlar Kurulu ve Başba
kan adına yetkilidir.» sözcükleri yazılmıştır. 

Tasarının 19 uncu, 20 inci maddesinin son fıkrası, 23 üncü maddesi ve geçici 3 üncü maddesi üzerinde 
'Bütçe-Plan Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 26 ncı maddesindeki «Bu Kanun» kelimelerinden sonra «hükümlerini» kelimesi ilave edilmiştir. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

İmzada bulunamadı 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

İmzada bulunamadı 

Remzi BANAZ 
Üye 

3. Maddeye karşı oyum vardır. 

Ali DİKMEN 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı Millî Güvenlik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usulleri ile Mil
lî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat, görev, yetki ve çalışma usullerini düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti, uygulaması ve koordinasyo
nuna esas teşkil edecek görüşlerin belirlenmesi, millî güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve 
takibinde yapılacak çalışmaları ve bü çalışmaları yapacak kuruluşları kapsar. 

Tanımları 

MADDE 3. — a) Millî Güvenlik : 
Millî güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün korunması, milletlerarası alan

da siyasî, ekonomik ve diğer çıkarlarının vet ahdî hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması 
ve kollanmasıdır. 

b) Devfetin Millî Güvenlik Siyaseti : 
Devletin millî güvenlik siyaseti, millî güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile Millî 

Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen, iç, dış ve savun
ma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyasetleridir. 

iKtNCÎ KISIM 
Millî Güvenlik Kurulu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevler 

Kuruluş 

MADDE 4. — Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başka
nı, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma 
Genel Komutanından oluşur. 

Görevleri 

MADDE 5. — Millî Güvenlik Kurulu, 

a) Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tesbiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve ge
rekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüşlerini tespit eder. 

b) Millî güvenlik siyaseti kapsamına giren konularda, ülkenin içinde bulunduğu veya karşılaşabileceği 
siyasî, iktisadî, sosyal, öğretim, eğitim, kültürel, asayiş ve diğer durumları devamlı takip ederek inceler, millî 
güvenliğe etkilerini değerlendirir, alınması gereken tedbirleri tespit eder. 

c) Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin 
korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü her türlü tedbiri tespit eder. 
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MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 3. — a) Millî Güvenlik : 
Millî Güvenlik; devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün korunması, milletlerarası 

alanda siyasî, ekonomik ve diğer çıkarlarının ve ahdî hukukunun her türlü dış ve iç teihditlere karşı korun
ması ve kullanmasıdır. 

b) Devtetin Millî Güvenlik Siyaseti : 
Devletin millî güvenlik siyaseti, millî güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile Millî 

Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen, iç, dış ve savun
ma hareket tarzlarına ait esasları kapsar. 

IKtNCt KISIM 
Millî Güvenlik Kurulu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevler 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görevleri 

MADDE 5. — Millî Güvenlik Kurulu, 

a) Devletin Millî Güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve ge
rekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüşlerini tespit eder; 

b) Millî Güvenlik siyaseti kapsamına giren konularda, ülkenin içinde bulunduğu veya karşılaşabileceği 
siyasî, iktisadî, sosyal, öğretim, eğitim, kültürel, asayiş ve diğer durumları devamlı takip ederek inceler, millî 
güvenliğe etkilerini değerlendirir, alınması gerek tedbirleri tespit eder; 

c) Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin 
korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü her türlü tedbiri tespit eder; 
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(Hükümetin Tekifi) 

d) Anayasal çerçevede millî birlik ve bütünlüğü sağlamayı, geliştirmeyi, Türk milletini millî ülküye yön
lendirmeyi, millî hedefleri desteklemeyi, Türkiye'ye yönelik psikolojik tehdide karşı koymayı ve diğer husus
ları kapsayan psikolojik harekâtla ilgili konsept, strateji ve temel esaslarla birlikte planlama ve uygulama 
hizmetleri konularında görüşlerini, ihtiyaçları ve gerektiğinde alınmasını lüzumlu gördüğü tedbirleri tespit 
eder. 

e) Olağanüstü hal, Sıkıyönetim, seferberlik veya savaş ilanı için görüş tespit eder. 
f) Olağan hal ile savaş, savaşı gerektiren ve savaş sonrası hallerde kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve 

vatandaşlara düşecek topyekûn savunma, millî seferberlik ve diğer konularda hizmet ve yükümlülükler ile 
bü hususlarda yapılacak planlara temel teşkil edecek esasları tespit eder. 

g) Devletin millî güvenlik siyasetinin öngördüğü hususlar ve psikolojik harekât ile topyekûn savunma 
hizmetlerinin gerektirdiği malî, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer konulara ilişkin tedbir ve ödeneklerin 
kalkınma plan, program ve yıllık bütçelerde yer almasını sağlamak üzere gerekli esasları tespit eder. 

h) Millî güvenlik kapsamına giren konularda yapılan ve yapılacak milletlerarası andlaşmalar hakkında 
görüş tespit eder. 

Tespit edilen bu görüş, tedbir ve esasları kurul karan halinde Bakanlar Kuruluna bildirir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çalışma Usulleri 

Kumlun toplanması 

MADDE 6. — Kurul ayda bir defa olağan toplanır. Ayrıca Cumhurbaşkanının gerekli gördüğü ve Baş
bakan veya Genelkurmay Başkanının önerilerini uygun bulduğu hallerde olağanüstü de toplanabilir. 

Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır. Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlar ku
rula Başbakan başkanlık eder. 

Toplantılara katılacak diğer bakan ve kişiler 

MADDE 7. — Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de 
çağrılarak bilgi ve görüş alınabilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri toplantılara katılır, fakat oylamaya katılmaz. 

Gündem 

MADDE 8. — Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Gündemin hazırlanmasında Baş
bakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınır. 

Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreteri vasıtasıyla Başbakanın da görüşü alınarak Cumhurbaşkanına iletilir. 

Kararlar 

MADDE 9. — Kurul, kararlarını, çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf ço
ğunluğu sağlamış sayılır. 

Kurul kararları, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere Başbakanlığa, Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gösterilir. 

Kararların birer sureti Genelkurmay Başkanlığı, üye bakanlıklar, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı ile üye olmayan, konu ile ilgili bakanlığa gönderilir. Bu karar suretleri özel olarak saklanır 
ve görev değişikliklerinde yeni görev alanlara teslim edilir. 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) Anayasal çerçevede millî birlik ve bütünlüğü sağlamayı, gelişitirmeyi, Türk milletini millî ülküye 
yönlendirmeyi, millî hedefileri desteklemeyi, Türkiye'ye yönelik psikolojik 'tehdide karşı koymayı ve diğer 
hususları kapsayan topluma yönelik hizmetler ilgili anafikir, ıstrateji ve temel esaslarla birlikte planlama 
ve uygulama hizmetleri konularında görüşlerini, ihtiyaçları ve gerektiğinde alınmasını lüzumlu gördüğü tedbir
leri tespit eder; 

e) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş ilanı için görüş tespit eder; 
f) Olağan hal ile savaş, savaşı gerektiren ve savaş sonrası hallerde kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve 

vatandaşlara düşecek topyekûn savunma, millî seferberlik ve diğer konularda hizmet ve yükümlülükler ile 
bu hususlarda yapılacak planlara temel teşfkil edecek esasları tespit eder; 

g) Devletin millî güvenlik siyasetinin öngördüğü hususlar ve topluma yönelik hizmetler ile topyekûn 
savunma hizmetlerinin gerektirdiği malî, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer konularla ilişkin tedbir ve öde
neklerin kalkınma plan, program ve yıllık bütçelerde yer almasını sağlamalk üzere gerekli esasları tespit 
eder; 

h) Millî güvenlik kapsamına giren konularda yapılan ve yapılacak milletlerarası andlaşmalar hakkında 
görüş tespit eder; 

Tespit edilen bu görüş, tedbir ve esasları kurul kararı halinde Bakanlar Kuruluna bildirir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çalışma Usulleri 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 ,nci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbül edilmiştir. 

'MADDE 8. — Tasarının 8-inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

Kararlar 

MADDE 9. — Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlifk halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf 
çoğunluğu sağlamış sayılır. 

Kurul karartan, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere Başbakanlığa, Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilir. 

Kararların birer sureti Genelkurmay Başkanlığı, üye bakanlıklar Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma 
Genel Komutanlığı ile üye olmayan, konu ile ilgili bakanlığa gönderilir. Bu karar suretleri özel olarak sak
lanır ve görev değişikliklerinde yeni görev alanlara teslim edilir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Kararların Bakanlar Kurulunda görüşülmesi , 

MADDE 10. — Millî Güvenlik Kurulu kararları, Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine ön
celikle alınmak suretiyle görüşülür. Gerekli kararlar alınır ve ivedilikle uygulanır. 

Kararların dağıtım ve takibi 

MADDE 11. — Millî Güvenlik Kurulu kararlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının dağıtımı Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından' yapılır. 

Bu kararların uygulamaları Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından takip edilerek, uygula
ma sonuçları ile Bakanlar Kurulu kararı haline getirilemeyen Millî Güvenlik Kurulu kararları hakkında Baş
bakana Cumhurbaşkanına ve kurula belli süreler içinde bilgi verilir. 

Görüşme tutanakları 

MADDE 12. — Millî Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir. 

Tutanaklar Genel Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayınlanamaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

BÎRÎNC1 BÖLÜM 
Kuruluş ve Teşkilat 

Genel Sekreterlik 

MADDE 13. — Başbakana bağlı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı kurulmuştur. 

Genel Sekreterliğin birimleri 

MADDE 14. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı aşağıda belirtilen birimlerden oluşur. 
a) Genel Sekreterlik makamı, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Millî Güvenlik Siyaseti Başkanlığı, 
d) Psikolojik Harekât Başkanlığı, 
e) Topyekûn Savunma, Sivil Hizmetleri Başkanlığı, 
f) Personel ve Malî îşler Dairesi Başkanlığı, 
g) İdarî îşler Dairesi Başkanlığı, 
Görev ve hizmetlerin gerektirdiği hallerde Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başba

kanın onayı ile yukarıda belirtilenler dışında yeni birimler kurulabileceği gibi, bu birimlerin alt kuruluşları 
ile Genel Sekreterlikte çalışan veya diğer kamu kuruluşları personelinden faydalanılarak aynı usulle geçici veya 
sürekli görevli tetkik, araştırma ve danışmanlık birimleri de kurulabilir. 

Özel ihtisas komisyonları 

MADDE 15. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 15 inci maddede belirtilen görevleriyle ilgili 
olarak, Genel Sekreterlik teşkilatı içerisinde, ihtiyaç duyulacak konularda, geçici çalışmalar yapmak üzere Mil
lî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile özel ihtisas komisyonları kurulabilir. 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kararların dağıtım ve takibi 

MADDE 11. — Millî Güvenlik Kurulu kararlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının dağıtımı Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yapılır. 

Bu kararların uygulamaları Mi'l'lî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından takip edilerek uygula
ma sonuçları ile Bakanlar Kurulu kararı haline getirilemeyen Millî Güvenlik Kurulu Kararları hakkında Baş
bakana, Cumhurbaşkanına ve Kurula belli süreler içinde bilgi verilir. 

Görüşme tutanakları 

MADDE 12. — Millî Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir. 

Kararların asılları ve görüşme tutanakları genel sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıkla
namaz ve yayınlanamaz. Kararlar Kurulun vereceği karara göre açıklanabilir ve yayınlanabilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Teşkilat 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Sekreterliğin birimleri 

MADDE 14. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Teşkilatı Genel Sekretere bağlı Genel Sekreter 
Yardımcıları, genel sekreterlik bürosu ile aşağıda belir tilen birimlerden oluşur. 

a) Hukuk Müşavirliği, 
b) Millî Güvenlik Siyaseti Başkanlığı, 
c) Toplumla İlişkiler Başkanlığı, 
d) Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Başkanlığı, 
e) Personel ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı, 
Görev ve hizmetlerin gerektirdiği hallerde Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın 

onayı ile yukarıda belirtilenler dışında yeni birimler kurulabileceği gibi, bu birimlerin alt kuruluşları ile Ge
nel Sekreterlikte çalışan veya diğer kamu kuruluşları personelinden faydalanılarak aynı usulle geçici veya sü
rekli görevli, tetkik, araştırma ve danışmanlık birimleri de kurulabilir. 

Genel Sekreterlik birimlerinin kuruluş, kadro, görev ve yetkileri ile diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir. 

Özel ihtisas komisyonları 

- MADDE 15. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 16 ncı maddede belirtilen görevleriyle ilgili 
olarak, Genel Sekreterlik teşkilatı içerisinde, ihtiyaç duyulacak konularda, geçici çalışmalar yapmak üzere Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile özel ihtisas komisyonları kurulabilir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli dışında, komisyona katılacak diğer bakanlık, kurum ve 
kuruluş personeli Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ile Başbakan tarafından belirlenir ve gö
revlendirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev ve Yetkiler 

Genel Sekreterliğin görevleri 

MADDE 16. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği; 
a) Millî Güvenlik Kuruluna ait görevlerle ilgili olarak gerekli çalışmaları yapar, incelemelerde bulunur, tek

lifleri . hazırlar, Kurul kararlarını ilgililere ulaştırır, Bakanlar Kurulunca kabul edilen kararların uygulama
larını takip eder, sonuç ve gelişmeler hakkında Kurula bilgi verir. 

b) Kurulun sekreterlik hizmetlerini yürütür. 
c) Bakanlar Kurulunun millî güvenliğin sağlanması sorumluluğuna ilişkin olarak;- devletin savunma siya

seti dışında millî güvenlik siyasetini tayin, tespit, uygulama ve gerektiğinde düzeltme ve değiştirme görevlerini 
doğrudan veya bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da yapılacak müşterek çalışmalarla, araştırır, inceler, planlar 
hazırlar ve bu konudaki uygulamaları izleyerek sonuçları değerlendirir. 

d) Psikolojik harekât konsept, strateji ve esaslarının, uygulamaya aktarılmasını ve başarıya ulaşmasını sağ
lamak amacı ile planlama hizmetlerinin yapılmasını, psikolojik harekât istihbaratının oluşmasını, diğer istihba
ratın en üst düzeyde kullanılmasını, psikolojik harekât ihtiyaç ve görevlerinin tespitini, bu harekâtla ilgili ku
ruluşların yönlendirilmesini, faaliyetlerinin koordine edilmesini ve bu konuda gereken diğer hizmşt ve faali
yetlerin yürütülmesini sağlar. 

e) Silahlı Kuvvetler görev alanı dışında kalan topyekûn savunma hizmetlerini koordine ve düzenlemeleri
ni takip eder. Bu hizmetlerle ilgili plan ve esasların tespiti, düzeltmeleri ve değişiklik işlemlerini yürütür. Bu 
esaslara göre, bakanlık, kurum ve kuruluşların yapacakları planların gerçekleşmesi ve uygulamalarını temin ve 
takip eder. Milletlerarası andlaşma ve anlaşmalar gereğince aynı konuyla ilgili hizmetleri yerine getirir ve ge
tirilmesini sağlar. Olağan hal ile savaş, savaşı gerektiren ve savaş sonrası hallerde topyekûn savunma sivil 
hizmetleri yönünden kamu ve özel kuruluşlara düşecek görev ve yükümlülüklere ait kanunî ve idarî tedbirleri 
tespit ederek gerçekleşmesi için faaliyette bulunur. 

f) Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle ilan edilen 
olağanüstü hallerde alınacak tedbir, yapılacak iş ve işlemleri tespit çalışmalarını yapar, uygulamada işbirli
ğinin sağlanabilmesi için sürekli tedbirleri tespit eder ve bu konudaki tekliflerini Başbakana sunar. 

g) Millî güvenlik siyasetinin öngördüğü tedbirlerin alınması ve hizmetlerin yürütülmesi ile psikolojik ha
rekât ve topyekûn savunma sivil hizmetlerinin gerektirdiği malî, ekonomik, sosyal ve diğer tedbirlerin kal
kınma plan ve programlarında yer alması, yıllık bütçelerde bunlar için ödenek ayrılması konularında Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği ve koordinasyonda 
bulunur. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bu konular için Yüksek Planlama Kurulu toplantılarına üye 
olarak katılır. 

h) Yukarıdaki görevleriyle ilgili olarak, millî güvenlik yönünden mevcut siyasî, iktisadî, sosyal ve diğer 
durumları, devamlı takip eder, inceler, araştırır, değerlendirir ve alınması gereken tedbirleri tespit ederek ilgi
lilere teklif eder. 

Genel Sekreterliğin yetkileri 

MADDE 17. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 16 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine ge
tirilmesi, hizmetlerin yürütülmesi hususlarını izleyerek hazırlayacağı raporları Başbakan ve Millî Güvenlik 
Kuruluna sunar. ' 
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Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli dışında, Komisyona katılacak diğer bakanlık, kurum 
ve kuruluş personeli Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ile Başbakan tarafından görevlendirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev ve Yetkiler 

Genel Sekreterliğin görevleri 

MADDE 16. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği; 
a) Millî Güvenlik Kuruluna ait görevlerle ilgili olarak gerekli çalışmaları yapar, incelemelerde bulunur, 

teklifleri hazırlar, Kurul kararlarını ilgililere ulaştırır, Bakanlar Kurulunca kabul edilen kararların uygula
malarını takip eder, sonuç ve gelişmeler hakkında Kurula bilgi verir. 

b) Kurulun Sekreterlik hizmetlerini yürütür. 
c) Bakanlar Kurulunun millî güvenliğin sağlanması sorumluluğuna ilişkin olarak; devletin savunma siyaseti 

dışında millî güvenlik siyasetini tayin, tespit, uygulama ve gerektiğinde düzeltme ve değiştirme görevlerini 
doğrudan veya Bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da yapılacak müşterek çalışmalarla araştırır, inceler, planlar 
hazırlar ve bu konudaki uygulamaları izleyerek sonuçları değerlendirir. 

d) Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun refah, huzur ve gü
venliğinin korunması ve geliştirilmesi ile anayasal düzenin korunmasını, millî birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, 
Türk Milletini Atatürkçü düşünce ve O'nun ilke ve inkılapları doğrultusunda millî ülküler etrafında birleşti
rici ve millî hedeflere yönlendirici ve bunlara yönelik iç ve dış tehditleri etkisiz kılıcı ve yok edici hizmet 
ve faaliyetleri planlar, Bakanlar Kurulu kararına ihtiran eden hususları yürütür ve bu konudaki Bakanlık, kamu 
kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlardaki uygulamaları yönlendirir takip, kontrol ve koordine 
eder. 

e) Silahlı Kuvvetler görev alanı dışında kalan topyekûn savunma hizmetlerine koordine ve düzenlenmelerini 
takip eder. Bu hizmetlerle ilgili plan ve esasların tespiti, düzeltmeleri ve değişiklik işlemlerini yürütür. Bu esas
lara göre, Bakanlık, kurum ve kuruluşların yapacakları planların gerçekleşmesi ve uygulamalarını temin ve takip 
eder. Milletlerarası antlaşma ve anlaşmalar gereğince aynı konu ile ilgili hizmetleri yerine getirir ve getiril
mesini sağlar. Olağan hal ile savaş savaşı gerektiren ve savaş sonrası hallerde topyekûn savunma sivil hiz
metleri yönünden kamu ve özel kuruluşlara düşecek görev ve yükümlülüklere ait kanunî ve idarî tedbirleri 
tespit ederek gerçekleşmesi için faaliyette bulunur. 

f) Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle ilan edilen 
olağanüstü hallerde alınacak tedbir, yapılacak iş ve işlem leri tespit çalışmalarını yapar uygulamada işbirliğinin 
sağlanabilmesi için gerekli tedbirleri tespit eder ve bu konudaki tekliflerini Başbakana sunar. 

g) Millî güvenlik siyasetinin öngördüğü tedbirlerin alınması ve hizmetlerin yürütülmesi ile topluma yö
nelik hizmetler ve topyekûn savunma sivil hizmetlerinin gerektirdiği malî, ekonomik, sosyal ve diğer tedbirlerin 
kalkınma plan ve programlarında yer alması, yıllık bütçelerde bunlar için ödenek ayrılması konularında Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği ve koordinasyonda 
bulunur. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bu konular için Yüksek Planlama Kurulu toplantılarına 
üye olarak katılır. 

h) Yukarıdaki görevleri ile ilgili olarak, Millî Güvenlik yönünden mevcut siyasî, iktisadî, sosyal ve di
ğer durumları, devamlı takip eder, inceler, araştırır, değerlendirir ve alınması gereken tedbirleri tespit ederek 
ilgililere teklif eder, 

Genel Sekreterliğin yetkileri 

MADDE 17. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 16 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine ge
tirilmesi, hizmetlerin yürütülmesi takip, kontrol ve denetiminde Millî Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulu ve 

Başbakan adına yetkilidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personel 

Genel Sekreter 

MADDE 18. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral/Oramiral rütbesinde Silahlı Kuvvetler 
mensupları arasından Genelkurmay Başkanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile atanır. 

Diğer personel 

MADDE 19. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatında görev alacak diğer personel, 
a) Genel Sekreterlik kadrolarına atanacaklardan, 
b) Silahlı Kuvvetlerden genel sekreterlikte görevlendirileceklerden, 
c) Genel ve katma bütçeli daireler ile Kamu İktisadî Teşekküllerinden Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek

reterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile Genel Sekreterlikte görevlendirileceklerden, 
oluşur. 
Genel Sekreterlikte birinci derece kadrolara Genel Sekreterin inhası üzerine müşterek kararla, 2 - 4 üncü 

derece kadrolara Genel Sekreterin teklifi üzerine Başbakanın onayı ile atama yapılır. Başbakan bu yetkisini 
Genel Sekretere devredebilir. 

Genel Sekreterliğin 5 - 1 5 dereceli kadrolarına Genel Sekreterin onayı ile atama yapılır. 
Atamalar Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

Özel hükümler 

MADDE 20. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli aşağıdaki özel hükümler dışında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personel kadroları gizli olup, Genel Sekreterin teklifi ve Baş
bakanın onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilecek
ler, Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince müştereken tespit edilir. Subay 
ve astsubayların Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa göre işlem yapılır. 

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile kanunla kurulan 
banka ve kuruluşlar personelinden çalıştırılmalarına ihtiyaç duyulanlar, esas görevlerine ait bütün hakları sak
lı kalmak, aylık ve diğer özlük haklarını da bağlı bulundukları yerlerden almak ve disiplin, izin ve sicil ba
kımlarından Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı bulunmak şartıyla, Başbakan tarafından gerekli 
görüldüğü sürece bu teşkilatta çalıştırılabilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü madde
sindeki şartlar aranmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunların istihdam şekli, sözleşme esasları ala
cakları en az ve en çok ücretleri, sosyal haklarına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personel 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Diğer personel 

MADDE 19. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatında görev alacak diğer personel, 
a) Genel Sekreterlik kadrolarına atanacaklardan, 
b) Sözleşmeli personelden, 
c) Silahlı Kuvvetlerden Genel Sekreterlikte görevlendirileceklerden, 
d) Genel ve katma bütçeli daireler ile kamu iktisadî teşebbüslerden Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

nin teklifi ve Başbakanın onayı ile Genel Sekreterlikte görevlendirilenlerden oluşur. 
Genel Sekreterlikte birinci derece kadrolara Genel Sekreterin inhası üzerine müşterek kararla, 2-4 üncü 

derece kadrolara Genel Sekreterin teklifi üzerine Başbakanın onayı ile atama yapılır. 
Genel Sekreterliğin 5-15 inci derece kadrolarına Genel Sekreterin onayı ile atama yapılır. 
Genel Sekreterlik kadrolarında görevli personelin diğer kamu ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması 

halinde atamaya ilişkin talep Başbakanlığa bildirilir. 'Başbakanlık bunların atanacakları kurum ve kuruluşları 
tespit eder. İlgili kuruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yaparlar. 

Atamalar Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

Özel hükümler 

MADDE 20. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli aşağıdaki özel hükümler dışında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, personel kadroları gizli olup, Genel Sekreterin teklifi ve Başba
kanın onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilecek
ler, Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu genel sekreterliğince müştereken tespit edilir. Subay ve 
astsubayların Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununa göre işlem yapılır. 

Genel bütçeye dahil daireler, katana bütçeli idareler ve kamu iktisadî teşebbüsleri ile kanunla kurulan Ban
ka ve kuruluşlar personelinden çalıştırılmalarına ihtiyaç duyulanlar esas görevlerine ait bütün hakları saklı kal
mak, aylık ve diğer özlük haklarını da bağlı bulundukları yerlerden almak ve disiplin izin ve sicil bakımla
rından Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı bulunmak şartıyla Başbakan tarafından gerekli görül
düğü sürece bu teşkilatta çalıştırılabilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılacak sözleşmeli personel de 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 4 üncü maddesindeki şartlar aranmaz. Bunların istihdam şekli, sözleşme esasları Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecek tavanı aşmamak üzere ı alacakları enaz ve ençok ücretleri, sosyal haklarına ait esas
lar yönetmelikle düzenlenir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma Usulleri ve Çeşitli Hükümler 

Çalışma düzeni 

MADDE 21. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, bu Kanun ile diğer kanun ve mevzuatla veri
len görevleri kendi teşkilatı ve gerektiğinde diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da müştereken yürütür. 

iç çalışma düzeni ile bakanlık, kurum ve kuruluşlararası çalışma ve ilişkiler yönetmelikle düzenlenir. 

Bilgi ve belgeler 

MADDE 22. — Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli
ğine gerekli olan açık ve her derecede gizli bilgi ve belgeleri sürekli veya istenildiğinde vermek zorundadırlar. 

Genel Sekreterliğin Bütçesi 

MADDE 23. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Genel Bütçeye dahildir. Genel Sekreter emrine 
örtülü ödenek verilir. Genel Sekreter örtülü ödeneğin sarfından Başbakana karşı sorumludur. 

Yönetmelik 

MADDE 24. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile kanunda belirtilen konular Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından hazırlanarak, Millî Güvenlik Kurulunda görüşülen ve Bakan
lar Kurulu tarafından kabul edilen «GİZLİ» gizlilik dereceli bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu yönetmelik Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde hazırlanır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 25. — 11 Aralık 1962 tarihli ve 129 saydı Millt Güvenlik Kurulu Kanunu yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yürürlükten kaldırılan 129 sayılı Kanuna göre görev yapan Millî Güvenlik Ku
rulu tarafından verilen ve uygulamaları devam eden kararlarla, Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul 
edilen Millî Siyaset kararlarının uygulanmasına, bu Kanuna göre yeniden düzenlenen Millî Güvenlik Kurulu
nun alacağı değişiklik veya kaldırma kararları yürürlüğe girdiği tarihe kadar devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 24 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihine kadar, 
Millî Güvenlik Kurulu toplanamamış ise yönetmelik tasarısı Millî Güvenlik Kurulunda görüşülmez. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihinden geçerli olmak üzere mevcut Genel Sekreterlik 
teşkilatı, personel kadrosu ve personele yapılacak ödemeler bu Kanun ve yürürlüğe girecek yönetmelik 
hükümlerine göre yeniden düzenlenir. Halen Genel Sekreterlikte görevli olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar 
personeli ile sözleşmeli çalışanlar dahil bütün personel, yeni kadro ve statüleri ile Genel Sekreter tarafından 
teşkilatta görevlendirilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma Usulleri ve Çeşitli Hükümler 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genci Sekreterliğin Bütçesi 

MADDE 23. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Genel Bütçeye dahildir. Gerekli hizmet gider
leri için Genel Sekreter emrine örtülü ödenek verilir. Genel Sekreter örtülü ödeneğin sarfında Başbakana karşı 
sorumludur. 

V 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici ikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihinden geçerli olmak üzere mevcut Genel Sekreterlik 
teşkilatı, personel kadrosu bu Kanun ve yürürlüğe girecek yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir. 
Halen Genel Sekreterlikte görevli olan Bakanlık, kurum ve kuruluşlar personeli ile sözleşmeli çalışanlar dahil 
bütün personel, yeni kadro ve statüleri ile genel sekreter tarafından teşkilatta görevlendirilir. 
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Yürürlük 
MADDE 26. — Bu Kanun 4 ile 12 nci maddeleri Anayasanın 118 inci maddesinin yürürlüğe girdiği, diğer 

hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 27. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

2.5.1983 

Başbakan 
B.ı Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S.t R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
î.\ Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
JL Bayazıt ' 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/., Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetlner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. tikel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

i Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • ^ » ^ • • 
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