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olarak Harb Okulu, üniversite ve yüksek okullar
mezunu, emekli, müstafi ve ordudan izinli subay
larla Millî Savunma Akademisi mezunları istih
dam olunurlar.
Bunların tâyini Millî Savunma Yüksek Ku
rulu Genel Sekreterliğinin teklifi üzerine ilgili
daire ve kurumlarınca yapılır.
tkinci şekil kabul edilmiş demektir. Yani
okullar mezunu, emekli, müstafi ve ordudan izin
li subaylarla Millî Savunma Akademisi mezunla
rı istihdam olunurlar. Maddeyi aldığı son şekliy
le okuyoruz.
'MADDE 3. — Savunma sekreterlikleri teşki
lâtında, Savunma Sekreteri ve Savunma Uzmanı
olarak Harb Okulu, üniversite ve yüksek okullar
mezunu emekli, müstafi ve ordudan izinli su
baylarla Millî Savunma Akademisi mezunları is
tihdam olunurlar.
Bunların tâyini Millî Savunma Yüksek Ku
rulu Genel Sekreterliğinin teklifi üzerine ilgili
daire ve kurumlarca yapılır.
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir. Şimdi dördüncü maddeyi oku
tuyorum.
MADDE 4. — içişleri Bakanlığı Savunma
Sekreterliği görevini. Sivil Savunma îdaresi Baş
kanı -yürütür.
AKKOYTTNFLr FAZIL — Buna lüzum yok
tur. Bir hizmet gösterilmiş.
ERSÜ VEHBİ — Bu Sivil Savunma İdare
sinin Başkanı kimdir efendim?
ER AHMETj — Kabul' ettiğiniz kanıma göre
tâyin ettiğiniz şahıstır. Evvelki kanunda vardır.
BAŞKAN — Müsaade ederseniz teklif sahibi
nin dördüncü maddesini okuyalım.
MADDE 4. — içişleri Bakanlığı Savunma
Sekreterliği görevi 7126 sayılı Sivil Savunma
Kanunu ile adı geçen Bakanlıkta kurulmuş bu
lunan Sivil Savunma îda resi Başkanı tarafından
yürütülür.
Bu görevin icabettirdiği kadrolar 6 ncı mad
de mucibince Millî Savunma Yüksek Kurulu Ge
nel Sekreterliğince İçişleri Bakanlığı emrine ve
rilir.
ER AHMET — Geçen gün kabul edilmişti.
AKKOYUNLÜ FAZIL — 7126 sayılı Kanun
la. kurulmuş bir Sivil Savunma Başkanlığı var
dır. Evvelce bir generaldi, şimdi başka birisi
tâyin edilmiş. Bu zat sivil savunma işlerine ba-
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kar. Maddenin aynen kabul edilmesini rica ede
ceğim.
BAŞKAN — Güvenlik Komisyonunun tekli
fini oyunuza arz ediyorum...
ATAKLI MUOÎP — Bir aykırılık vardır, mü
saade ederseniz izah edeyim. Sivil Savunma Teş
kilâtı Sivil Savunmadan daha fazla otoriteye
sahibolması lâzımdır. Bu durumda Sivil Savun
ma Sekreterliği ne olacak? Sivil Savunma İda
resi Başkanı tarafından yürütülür, deniyor.
ERSÜ VEHBİ — Benim anhyamadığım bu.
ER AHMET — Millî Savunma Yüksek Kuru
lu ve Sekreterliği, Sivil Savunmadan daha yük
sek bir mertebedir. Bütün vekâletlerin bünye
sinde Sivil Savunma Sekreterlikleri vardır. İç
işleri Bakanlığında bununla ilgili teşkilât olduğu
için, Sivil Savunma İdaresi Başkanına, İçişleri
Bakanlığında bu vazife veriliyor. Ayrıca teşki
lât kurmaya lüzum yoktur.
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bütün plânla
nın İçişleri Bakanlığında olacaktır. Onun için, bu
makam yüksek olmalıdır. İçişler Bakanlığına ve
rilecek salâhiyet, mesuliyet, ve göreve uygun ola
rak, bu kanun muvacehesinde, makamca yüksek
olması lâzımdır. Bunun yalnız İçişleri Bakanlığı
na münhasır olması doğru olur, muvafık olur.
Birası aynı zamanda Sivil Savunma Sekreterliği
dir. Hem koordine edecek, hem de kadro bakı
mından tasarruf sağlanmış olacaktır.
BAŞKAN — Ekrem Acuner.
ACU.VER EKREM — Bu Savunma Sekreteri
Savunma Kuruluna bağlı ve onun hizmetini gö
recek mi? Burada bir şahısta iki iş toplanmak
tadır. Bu doğru olmasa gerektir?
CELEBİ KMANULAH — Ben de öyle dü
şünüyorum.
AKKOYUNLÜ FAZIL — İşlerin iyi bir şe
kilde yürütülmesi ve koordine edilebilmesini te
min için Savunma Teşkilâtı Başkanına aynı za
manda sekreterlik vazifesi de yüklenmiş bulun
maktadır.
Daha evvelki kanunla Dahiliye Vekâleti Si
vil Savunma İdaresi Başkanının emrine 1 286
kişi.vermiştik. Burada Dahiliye Vekâletinin em
rine 6 kişi daha veriyoruz. İki teşkilât vardır.
Bir makamda birleştiriyoruz.
KAPLAN MUSTAFA — İki teşkilâtın gö
revlerini birleştiriyoruz. İkisi de ayrı ayrı ko-

