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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 
gereğince yapılacak seçimin 22 . 10 . 1962 günlü 
Birleşilme bırakılmasın] teklif eden Hatay Millet
vekili Sekip İnal ve arkadaşlarının önergesi ile, 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicaınoğhı'na izin 
verilmesi hakkındaki Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi okunarak kabul edildi. 

Açık bulunan İçişleri 'Bakanlığımla, Devlet Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata'nım tâyininin, 

Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın İçişleri 
Bakanlığına tâyini: ile ıaç,ılan Devlet Bakanlhğına 
Millî Eğitim Bakanı Şevket Basit Hatipoğlu'nun 
vekillik etmesinin, 

Rahatsız bul uman Millî Savunma Bakamı İl
hamı Sancar'a vazifesine aivdetine Jkadar, İçişleri 
Bakamı Hıfzı Oğuz Bekata'nın vekillik etmesinin 
muvafık 'görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri okundu, fb'iligi edinildi. 

'Cumhuriyet Senatosu İdare âminleri Adana ' 
üyesi Mehmet Ünaldı ile Erzurum Üyesi Nihat 
Pasinli'nin, Cumhuriyet Senatosu Teşkilât kanunu 

teklifinin gündeme •alınıinasıına dair önergesinin 
sunulduğu hakkımda CuniJhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve bahis konusu teklif ile sair 
tekliflerüın (birleştirilerek görüşülmekte olduğunu 
'bildiren Anayasa Komlisyonu Başkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi; 

izmir Milletvekili Saim Kaygan ve 11. arka
daşının (Deniz İş Kanunu) tekliflinin geçidi bir 
komisyonda ivedilikle görüşülmesini istiyen öner
gesi okundu, kabul olundu. 
, Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kındaki kanun tasarlısı 20 ncıi maddeye kadar 
kabul olunarak; 

19 . 10 . 1962 Cuma günü saat 10 da topla-
nılmak üzere birleşime ıson verilMi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Van 
Meklıi Keskin Muslih Gürentaş 

'Kâtip 
İstanbul 

Ferruh Bozbeyli 

2. — GELEN KÂĞIT 

Teklif 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım Yıl
maz'in, Kat MüJlkiyetıi kanunu teklif i ('2/325) 
(Adalet Komisyonuna) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTtPLER : Muslih Görentaş (Van), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyet bulunmadığından, sa-

sat 11,00 de toplanılmak üzere 
veriyorumı. 

Kapanma saati : 10,25 

me ara 

» • • • < « 

I K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
Yoklama yapılacak. 
(İzmir Milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 
BAŞKAN 

başlıyorum. 
Ekseriyetimiz vardır, gündeme 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Oyunuza ısunıuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştıir. 

Bir önerge var, okutturuyorum : 

1. — Ankara Milletvekili Fuat Börekçi'ye izin 
verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/411) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
•Genel Kurula 

Ankara Milletvekili Fuat Böreikçi'nin, maze
retine binaen, 1 .11 . 1962 tarihinden itibaren 
45 güm izinli »sayılması Başkanlık Divanının 
18 . 10 . 1962 tarihli toplantısında kararlaştınl-
ımiiştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Mec'lisıi Başkanı 

Fuad Sirauen 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorular

dan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Kasım jGi-ülek 

BAŞKAN —• önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 165 — 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (1/91) (S. Sayısı :278) (1) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde, toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri Kanununun 20 nci madde
sinde kalmıştık. Kanunun görüşülmesine devam 
edjyoruz. 20 nci maddenin görüşülmesinde zan
nediyorum ki, Sayın Abdurrahman Güler arka
daşımız söz almışlardı; burada iseler, konuşmak 
üzere kürsüye buyursunlar... («Yok» sesleri) 

Sayın Demiray, buyurunuz. 
TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, vermiş olduğumuz ve maddeye 
bir fıkra ilâvesine aidolan önerge üzerine Hü
kümeti temsilen Sayın Turhan Feyzioğlu bu
rada, bu teklifimize karşı olarak yaptıkları mü
dafaada buyurdular ki, «hukuk kurallarına 
uygun düşmez, Ceza Kanununda esasen yeri var
dır, muhkemdir, oraya müracaat edilir.» Biz de 
bilmukabele, Ceza Kanununda olmasına rağmen 
bu hususi kanunda da cezaların bulunduğunu, 
bu hususi kanunun gösterdiği ahval ve şerait 
içinde meskene ve mesken içinde mala, cana ta
arruz halinde namus ehlini koruyucu hüküm
ler konulması zaruretini ifade ettik. Yalnız, on
lar burada konuşurken, «İşte İtalya'dan filân 
kanun, İsviçre'den falan kanun, Almanya'dan 
falan kanun» demek suretiyle bizim bu memle
kette bir asra yakın bir zamandan beri şikâyet
çisi bulunduğumuz bir zihniyeti, bu kürsüde bir 
kere daha dile getirdiler. 

Şikâyetçisi bulunduğumuz bu zihniyet ne
dir? Şikâyetçisi bulunduğumuz bu zihniyet, ter-

v cüme ilim, tercüme hukuk, tercüme profesör 
zihniyetidir. 

İlim, bizim bildiğimiz, hakikate, vakıaya; 
bilhassa sosyal icaplara, cemiyetin realitelerine 
dayatılmak icabeder, böyle yapılırsa ilim, ilim 
olur ve hukuk kuralları da realitelere uygun 
düşer. İşte bu bakımdan tercüme kabul edile
mez. Türk heyeti içtimaiyesi bundan dolayı ra
hatsızdır. Yani, tercüme hukukçuluğun bu 
memlekete getirdiği zihniyet ve onım tatbi-

(1) 278 S. Sayılı basmayazı 10 . 10 . 1962 
tarihli 127 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

katı, Türk heyeti içtimaiyesini zedelemiş, 
rahatsız etmiştir. Rahatsızlıklarımızın âmille
rinin başında bu görüş gelmektedir. Halbuki 
demokraside, Türk hukuk kurallarını, Türk 
bünyei içtimaiyesi içinde aramamız lâzımge-
lir. Demokraside, Türk bünyei içtimaiyesine 
uygun, geleneksel Türlk bünyesinden kuvvet 
alarak usulleri arayıp bulmak lâzımdır. 

Binaenaleyh, Feyzioğlu ille burada ayrılı
yoruz. Bu türlü bir hukuk zihniyeti bana ya
bancıdır. Biz bünyede «salâbet arıyoruz. 

Bir misâl verieceğim : Amerikalılar Tür
kiye'ye geliyorlar, tayyareden ininceye kadar 
güzel. Eve gelip yerleşiyorlar... Yığınla mi
sal var, isim. zikretmeden söylüyorum, kı
yıda, köşede değil! Boğazda bir eve yerleşi
yor. Bizim Belediye Kanununa göre, bahçe 
duvarları, bir metre, yani havaya mâni olmı-
yacak, manzaraya mâni olmıyacalk şekilde ya
pılmasını emreder. Amerikalı aile böyle bir 
eve yerleşiyor. Evin bahçe duvarları üzerin
de demir parmaklık da var. Aradan zaman geçti, 
baktık demir parmaklık arkasına tahta perde 
çekiliyor. öyDe ki, yanyana gelen tahtaların 
birleştiği yerlerine ikinci bir tahta perde çe
kiliyor, hiç görünmesin diye. 

Amerika'da yaya kaldırım biter, bahçe baş
lar, bir yeşillik devam eder. Adanı buraya 
geldikten 6 ay sonra, bir metrelik duvarı, 
üzerindeki bir metrelik demir parmaklığı kâfi 
görmemiş bir de tahta perde çekine zarureti
ni duymuştur. Şimdi ne oklu? Bizim mem
leketimizin kasabalarında gördüğümüz manza
ra doğdu. Bizde duvarların arkasında bir ka
pıyı açar, bir avlluya girersiniz. Hane mah
remiyeti orada başlar. Onun gibi ve belki daha 
fazla olmak üzere Amerikalı süslüce onu yap
tı. Niye yapıyor bunu? Demek ki, sokaiktan 
sakınmak lâzımgeliyor. Adam rahat yaşıyacak. 
(«Ne münase'bet?» sesi) 

Münasebetti falan yoik, münasiebetli veya 
münasebetsiz. Bunu böyle yaptı diyorum. Mü
nasebeti falan var mı? Rahatsız oldu yaptı. 
Adam ralhatsız olursa bunun bir de münase
beti kalır mı? Bu bir realitedir. (Realiteyi ka
bul edeceğiz. Demeikki bu kanunlar Türkiye'
de sökmüyor. Senin İsviçre'den aldığın kanun 

- 166 — 
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sökmüyor. Nasıl söksün?' Müsaade edin, İs
viçre'de aşiret var mı? Türkiye'de aşiretler 
var. Seyyar kuvvetler var. Türkiye'nin ya
rısı 50 sene evvel aşiret hayatı yaşıyordu. 
Bugün de öyle yaşayanlar var... 

BÎR MİLLETVEKİLİ — Ne yapalım? Ka
nun tadili getir. 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Getir
dim, ikamın tadili getirdim, siz yoktunuz ga
liba, şimdi işte onu konuşuyoruz. (Gülüş
meler) 

Arlkadaşlar; yerli kanun yapacağız. Türk 
içtimai bünyesine, realitesine uygun kanun ya
pacağız. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Taaddüdü zevcatı da getir hoca, içtimai bünyeye 
uygundur. 

BAŞKAN — Karşılıklı [konuşmayalım ar
kadaşlar. 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Niza
mı zihnimi bozmak istiyorsunuz her hald'e... 
Falkat bende öyle kolayca bozulacak nizamı 
zihnî yok. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın De-
miray. 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Bu iti
barla, lütfediniz kendimizden yapalım şu iş
leri... İhtiyaç ne ise, realite ne ise onu gö
relim. Tercüme kanun ile değil, realiteye uy
gun kanunlar tedvin edelim. İsviçre'den Medeni 
Kanunu aldık. Fakat İsviçre'nin içtimai bün
yesi başka, Almanya'nın içtimai bünyesi baş
ka, Amerika'nın bünyesi başkadır. Binaenaleyh 
Garp dendiği zamanda öyle yekpare bir şey yok, 
Şark diye de... Bunlar komplike şeylerdir, işi 
basite irca edecek rahata kavuşursun, sen Şark
lı ben Garplı dersin ve olur zannedersin. (Al
kışlar) 

Gelelim meselemize : Polis başaramıyor, jan
darma 'başaramıyor, za.bıta kuvvetlerinin gücü 
yetmiyor, işler çileden çıkmış. Herif eve gidi
yor ve sahibinin kafasına vuruyor, eşyaları ta
rumar ediyor. Sizde eldeki kanunla tercüme ka
nunla bunu karşı'lıyacağız diyorsunuz. («Olmaz 
oLmaz» sesleri) işte bir hukukçu d'a orada «ol
maz» diyor.. 

Binaenaleyh; ibu 'ahval ve şerait altında, bu 
insanlara, meskenine giren adamlara karşı malı
nı, canını gereği gibi, tam mânasiyle gereği 

19.10.1962 0 : 2 
gibi yed-i iktidarında olan her şeyi kullanmak 
suretiyle müdafaa ha'kkını tanımalıyız. (Bravo 
sesleri) 

Bu bir koruyucu hükümdür. Korku dağları 
bekler. Edepsize korku gerek. Binaenaleyh, 
kanunun kabulünü rica ederim. Hukuk kural
larına ne kadar uygundur? Onu bilmiyorum 
ama, isterlerse bu kurallara o kadar güzel uy
duruyorlar ki... Bunu da uydurmalarını rica 
ederim. (ALkışlar) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Komisyon, buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 
ORAL (Denizli) — Çoık 'kıymetli arkadaşlarım; 
Sayın Tahsin D emi ray arkadaşımızın 20 nci 
maddeye ilâvesini istedikleri fıkra aynen şöy
ledir : «Toplantı veya yürüyüş saldırılı bir hal 
alarak, zabıta kuvvetlerinin tedbir ve takatini 
aşan, mesken masuniyetinin ühlâli halinde, ka
palı yerler içinde, dan, mal kaybı tehdidi altın
da 'kalanların, kendilerini her türlü vasıtaları 
kullanarak müdafaa etmeleri meşrudur.» 

Muhterem 'arkadaşlarım; Tahsin Demiray 
arkadaşımız «tercüme ilim, tercüme hukukçu, 
tercüme profesör; ceza hukuku, ceza sistemi; 
bunları bırakalım, içtimai realitelere uygun 
kanun yapalım» buyurdular. 

\ Arkadaşlar; Ceza Hukuku, Medenî Hukuk; 
muayyen bir memleketin hukuku değildir. Ceza 
Hukuku; garplı mânası ile bambaşka mahiyet 
taşır. Umumi prensipleri, doktrinde yıllarca, 
Orta - Çağdan beri münakaşa edile edile, üzerin
de durula durula, netice itibariyle medenî bir 
toplulukta tatbiki lâzımgelen maddeler kaideler 
haline gelmiştir. Bizde de bu alanda en ileri git
miş olan italyan Ceza Kanunundan mülhem ola
rak Türk Ceza Kanunu tedvin edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir toplulukta, top
luluk mütecaviz bir mahiyet aldıldtan sonra, bir 
meskene müdahale olursa, meskenin içine giril
miş ve orada mülkiyet hakkı ihlâl edilmek sure
tiyle, tecavüzde bulunulmuş ise meşru müdafaa 
hakkı kullanılsın şeklinde bir teklif gelmiştir. 

Arkadaşlar, kanunun sistemi şudur : Cana, 
ırza, namusa vâki bir tecavüz halinde; gerek teca
vüze uğrıyan ve gerekse üçüncü şahıslar meşru 
müdafaa haklarını kullanırlar. Türk Ceza Kanu
nunun 193 ncü maddesi, mesken masuniyetini 
ihlâl suçundan bahseder. Mesken masuniyetini 
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ihlâl nasıldır? Mücerrettir. Eve girenin kasdı, 
girdiği andan başlar, ırza, eana kast şeklinde te
zahür ederse meşru müdafaa hakkı doğar. Bu 
madde, Yüksek Temyiz Mahkemesinin içtihatla-
riyle kıymeti endirilmiştir. Hangi ahvalde bir cür-
mün 193 ncü maddenin şümulüne gireceği. Hangi 
ahvalde de meşru müdafaa hakkı doğacağı, Ceza 
Kanununda tasrih olunmuştur. 

Şimdi; bir adam eline almış baltasını; git
miş komşusunun duvarını tahribe, duvarı yık
maya başlamış. Bu duvarı baltalayan insanın, 
mülk sahibi olan ve içinde bulunan insanları 
öldürmek kasdı yok. Ama mülk sahibi kalkıp da 

bu adam benim malımı tahribediyor diye tabancay
la onu öldürsün mü? Bu olamaz. (Soldan «cana da 
kasıt var» sesleri) [Burada asıl ollan failin Ikasdı-
dır. 

Meselâ, bir vatandaş hırsızlık maksadiyle bir 
eve girdi. Evden mal çalıyor. Ev sahibinin, «Be
nim malımı çalıyor, malımı alacak, evimdeki ma
lıma tecavüz» var deyip tabancayı çekerek müte
cavizi öldürmesi mi lâzımdır?. Şüphesiz ki, hayır. 
Bu husus ceza prensiplerine aykırıdır. Ancak 
mütecaviz evinize girmiş hırsızlık yapıyor, evi 
tahribediyor, siz bu tecavüzü defetmek istedi
ğiniz zaman size bir tecavüz hareketi vuku bu
lursa, işte o zaman meşru müdafaa hakkı doğar. 
Bu Ceza Hukukunun bir prensibidir. 

Arkadaşlar, bu meseleyi miting esnasındaki 
hareketlere getiriyorum. Miting esnasında top
luluk bir yere girmek istiyor. Polis sok-
mıyacak, zabıta sokmıyacak. Can ve mal em
niyetini temin ve koruması için zabıtaya 
o anda silâh istimal hakkı verilmiştir. Po
lis Vazife ve Salâhiyet Kanununa göre. Zabıta 
topluluğun içime girdiği andan itibarıen kasdım 
mahiyeti tahrip değil de linç ise meşru müdafaa 
hakkı doğmuştur. Esasen Ceza Kanununun mad
deleri bu hakkı veriyor. Şimdi burada bambaş
ka bir madde tedvin edilmek istenmektedir. Bu 
husus Türk Ceza Kanununu zedeler arkadaşlar. 
Bu kanunun Yüksek Meclisten çıktıktan sonra 
ilim ve doktrin sahalarında da revaç bulması 
lâzımdır, hukuk esaslarından umumi prensipler
den uzak olmaması lâzımdır. Birçok arkadaşlar 
18, 19 ve 20 nci maddelerdeki ceza sistematiği 
bakımından bâzı itirazlarda bulundular, 6 ay 
fazladır veya azdır, 3 ay fazladır veya âzdır, şek
linde arkadaşlar itirazda bulundular. Bu madde-

— 168 
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lerdeki ceza hadleri Ceza Kanunumuzun umumi 
hükümlerine mütenazır olarak getirilmiştir. Du
rumu arz edeceğim. Şimdi bir vatandaş dışarı
da zabıtaya, bir zabıta memuruna mukavemet 
etti, iki tokat vurdu. Onun bu fiil ve hareketi, 258 
ve 266 ncı maddelerle tecziye edilir. «Bu şekil
de (bir tecavüz vukubulmuşsa ceza, 6 aydan baş
lar.» Eğer polise bıçakla, tabanca ile veya sert 
bir cisimle mukavemet eder şekline girmişse ce
za, iki seneden başlar. «Ceza maddeleri böyle.» 

Şimdi biz burada, toplulukta mezkûr fiil ve 
hareketi ika edenlerin cezasını üç aydan başla
tır ve toplulukta polise mukavemet edene üç ay; 
dışarıdan münferiden polise mukavemet edene 
6 aydan ceza verirsek, ceza prensibini bazan 
gayriâdil neticeye varırız. 

Arkadaşlar, bu şekilde bir karar alırsak Ce
za Kanunu hükümlerini bozarız. Buna hakkımız 
yoktur. Toplulukda yapıldığı için şiddet sebebi 
sayılsın diye bir karar alabiliriz. Toplulukta mez
kûr hareketi yaptı diye kişinin cezası bir sene
den başlıyabilir ama üç ay, iki ay, bir ay gibi 
müddetlere indirmek doğru olmaz. 

Sayın Tahsin Demiray'm vâki itirazları ye
rinde değildir. Ceza sistemimizi bozmıyalım. Ce
za Hukuku prensiplerinde böyle bir şey görül
memiştir arkadaşlar. Böyle bir madde Senatoda 
tasvip görmiyecektir. Ayrıca, umumi hukuk ve 
doktrin sahasında da Millet Meclisinden böyle 
bir maddenin çıkmış olması münakaşayı mucib-
olacak, tasvip görmiyecektir. 

Yüksek Heyetinizden istirhamım şudur : 
Maddeleri bozmıyalım, cezai müeyyideye girer
ken tam bir ceza sisteminin şümulü içinde kal
mış bulunuyoruz. Bu bakımdan Tahsin Demiray 
arkadaşımız endişe buyurmasınlar, bu memle
kette cana, ımala, ırza karşı yapılacak bütün 
tecavüzlere mâni olacak Hükümet otoritesi var 
dır. Burada can ve mal emniyeti için tedbirler 
düşünürken daima topluluğun kötü maksatla 
miting yapabileceğini düşünmiyelim. Bundan 
sonraki topluluklar, meşru haklarını korumak 
için toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kul
lanacaklardır. Aksi bir kaziyeden hareket eder
sek, o zaman bütün bu maddeleri çok sert bir 
şekilde çıkarmak lâzımgelir ki, bu da demokra
tik anlayışımızla kabili telif olamaz. Bu ba
kımdan istirham ediyorum, Sayın Tahsin De
miray arkadaşımızın teklifi kabul buyurulma-
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sın. Endişelerinin yerinde olmadığı kanaatinde 
yim. Umumi Ceza Kanununda bu endişelerini 
bertaraf edecek katî mahiyette hükümler var
dır. Meselâ Temyiz Mahkemesi kararlarından 
birisini okuyayım, öyle tahmin ediyorum ki, 
kendileri de tatmin edilmiş olacaklardır. 

«Ömer Kâmil'in geceleyin kapısı kırılmak 
suretiyle suçlunun eve girmiş olduğu kabul edil
mesine rağmen don ve gömlekle yataktan kal
karak kendisine vâki tecavüzü defetmek için 
maznunu öldüren Kâmil'im fiil ve hareketinde 
cezai mesuliyeti mucip bir hal yoktur.» 

Bu gibi hallerde Yüksek Temyiz Mahkemesi 
Ceza Kanunumuz ve umumi ceza hukuku pren
siplerine uygun olarak içtihatlar vaz'etmiştir. 
Bu sebeplerle teklifin reddedilmesini üstirham 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi ve
rilmiştir. Malûmunuz veçhile geçen Birleşimde 
bu madde üzerinde birçok arkadaşlarımız ko
nuşmuş idi. Şimdi de konuşuldu. Komisyon na
mına cevaplar da verildi. Şimdi kifayet öner
gesini okutacağım, ondan sonra da bir arkadaşa 
daha söz verip önergeyi oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Riyasete 
Durum aydınlanmıştır. Kifayetin oya konul

masını arz ve teklif ederiz. 
izmir İzmir 

Şükrü Akkan Mehmet Ali Ay taş 

BAŞKAN — Kifayet önergesi aleyhinde söz 
ist'iyenL. Buyurun Eroğan. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar, vaziyet tavazzuh etmemiştir. Bende
nizin kanaatine göre şu maddenin aynen kabul 
edilmesini savunan komisyon sözcüsü arkada
şımız ve dün Hükümet adına konuşan Sayın 
Eeyzioğlu ceza sisteminin bozulması mevzuu 
ile... 

BAŞKAN — Kadri Bey, 'önergenin aleyhin
de konuşacaksınız. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Efendim. 
meselenin tavazzuh1 etmediğini arz ediyorum. 
Cezai sistemin bozulmasını ımuci'bolabileeek mü-
lâ'hazasiyle madde savunuldu. Halbuki yeni bir 
müeyyide, yeni bir 'vaziyet ihdas etmek istiyen 
bir hukuki müeyyidenin eksik olduğu gerekçe
siyle, boşluğun doldurulmasını savunan önerge 
sahipleri, mevcudolan noksanlık .yüzünden za-
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bıta kuvvetlerinin, Hükümet otoritesinin zaafa 
düşüp de çığ hâlinde gelen 'onbirlerin gücü, 
mesken 'masuniyetini, can emniyetini, ırzı, na
musu ayak altına alabilecek kuvvettedir, bu ba
kımdan vatandaşı da. kendisini müdafaa bakı
mından vazifeli ve salahiyetli kılarsak-, Hükü
met otoritesi takviye edilmiş olacaktır. Arka
daşlarımız bunu istemektedirler. Bunda fay
da mülahaza etmekteyim. Vaziyet tamamiyle 
tavazzuh etmemiştir, biraz daha konuşulması
nı zaruri 'görmekteyim. Hakikaten böyle bir 
müesseseyi kurarsak kanun dışı hareket etmek 
istiyenlerin cesareti kırılacak ve gayelerine 
ulaşamıyacaklardır. Aksi halde 'hev hangi bir 
maksatla yapılan kanun dışı saldırılara nasıl 
karşı koyabileceğiz, bu saldırıları nasıl önliyc-
ceğiz? Yukarıda (belirttiğim, hususun, millî bün
yeyi, Devlet otoritesini takviye edeceğine ina
nıyorum. Onun için kifayet önergesinin kabul 
edilmemesini istirham ediyorum. 

BAŞKA N — Kifayet önergesini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirge önergeleri var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Aşağıda teklif ettiğim fıkranın mad'deye 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Tahsin Demiray 
Fıkra r 
Toplantı veya yürüyüş saldırıcı bir hal ala

rak ve zabıta kuvvetlerinin tedbir ve takatini 
aşarak mesken masuniyetinin ihlâli halinde, bu 
kapalı yerler içinde can, inal kaybı tehdidi al
tında kalanların kendilerini her türlü vasıtayı 
kullanarak ınüda.faa etmeleri meşrudur. 

BAŞKAN — Komisyon bu değiştirgeye iş
tirak ediyor mu efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Komisyon değiştirgeye iştirak 
etmiyor. Değiştirgenin nazara, alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... 67 ye karşı 80 oy ile kabul edilme
miştir. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere mevzuu kanunun 20 nci maddesi

nin '3 neti satırının sonundaki «rveya» kelimesin-
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den sonra, maddeye vuzuh vermek bakımından 
«kanunsuz müdahaleleri bertaraf etmekle gö
revli zabıtaya» kelimelerinin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Yozigat 
Mustafa Kepir 

'MUSTAFA KEPÎR (Yozgat) — önergemi 
izah sadedinde söz istiyorum... 

BAŞKAN — Oylama yapılırken önergenin 
izahı mevzuubahsolmaz, onun için söz veremiye-
ceğim. 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

önergeyi yüksek oylarınıza ısunuyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tertip heyetinin bu kanunda gösterilen gö

revlerini yerine getirmemesi haline karşı, me
tinde bir müeyyide yoktur. Cezai sorumluluk 
gerektiren bir hale karşı 20 nci madde metnine 
ikinci fıkra olarak aşağıdaki ceza hükmünün 
eklenmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Teklif edilen 2 nci fıkra : 
«Tertip veya idare heyeti üyelerinden bir 

kanunla gösterilmiş bulunan görevlerinden bir 
veya birkaçında ihmal ve kayıtsızlığı sabit gö
rülenler seçimin ağırlığına göre bir aydan altı 
aya kadar hapis ve 500 liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

Hükümet komiserinin, görev ihmali halinde, 
umumi ve memurlara ait özel kanun hükümle
rine göre kovuşturma ve ceza işlemleri yerine 
getirilir.» 

ASIM EREN (Niğde) — önergemi geri alı
yorum, efendim. 

BAŞKAN — Asım Eren arkadaşımız önerge
lerini geri alıyorlar, önerge geri verilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak

kındaki kanun tasarısının 20 nci maddesinde; 
huzur ve sükûnu bozmak maksadına matuf suç
lar sayıldığı halde, tehlikeli ve zararlı sonuçlar 
doğuracak tatbikat aksaklıklarına sebebiyet 
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verecek surette (her hangi bir suretle) ibaresi 
de eklenmek suretiyle; madde gayrıvâzıh bir 
suç tesbitine imkân verdiğinden bu mahzuru 
bertaraf edebilmek için, zikredilen ibarenin çı
karılması suretiyle, aşağıdaki şekilde tadilen 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Konya 
îrfan Baran 

Huzur ve sükûnu bozanlar 
Madde 20. — Yapılmakta olan toplantı veya 

yürüyüşte huzur ve sükûnu bozmak maksadiyle 
tehdit veya hakaret veya taarruz veya mukave
mette bulunmak suretiyle huzur ve sükûnun bo
zulmasına sebebiyet verenler, fiil daha ağır bir 
cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği 
takdirde, 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 500 
liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim ?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Efendim, cümle düşüklüğü 
var. «Her hangi bir suretle huzur ve sükûnun 
bozulmasına sebebiyet verenler» cümlesinin, 
müphem olduğu için çıkarılmasına biz de taraf
tarız. Esasen madde iyi tedvin edilmemiş, bu 
sebeple maddeyi geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Madde komisyon tarafından 
geri istenilmektedir. Maddeyi komisyona geri-
veriyoruz. 

Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç 
işlemeye teşvik 

MADDE 21. — Tertip heyetini teşkil eden
lerden en az birinin ad ve soyadları ile imza
sını taşımıyan 16 nci maddede yazılı propaganda 
vasıtalarını hazırlıyanlar, yazanlar, bastıranlar, 
basanlar, propaganda maksadiyle kullananlar, 
bir aya kadar hapis 250 liradan 1 000 liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu propganda vasıtalarında halkı bir suç 
işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı 
veya resim bulunursa, fiili daha ağır bir cezayı 
gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 
faileri altı aydan bir yıla kadar hapis ve beş 
yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır. 

Teşvik veya tahrik neticesi olarak, istenilen 
suç işlenir ,veya suçun icrasına teşebbüs edilir
se, fiili daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç 

170 



M. Meclisi B : 133 
teşkil etmediği takdirde, müşevvik veya mu- ı 
harrikler bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin \ 
liradan dört bin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiycn 
var mı? 

ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, bu maddeyle ilgili olarak daha evvel 
geçen bir tadil, muhterem komisyonun muvafa
katiyle nazara alınmıştı. Buna paralel olarak 
aynı tadilin yapılmasına, yani şümullendirme-
nin icabettiğine dair, sayın komisyonla muta
bık kalarak hazırlamış olduğum önergemi sunu
yorum. Sayın komisyonun mutabakatı da oldu
ğu için önergemin kabulünü rica ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gıyascttin. Karaca. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) —Muh

terem arkadaşlarım, 21 nci madde tedvin edi
lirken kullanılan kelimeleri hukuk istilâhları 
bakımından yerinde görüyorum. Ancak, bu mad
denin birinci bendinin; tedvin edildiği şekilde, 
suç unsurlarının tâyin ve tesbiti ile yetkili, 
takdir hakkını haiz hâkimin, dâvada tam mâna-
siyle efkârı umumiyeyi tatmin edebilecek bir 
hükme varabilmesi için, noksan olduğu kanaa
tindeyim. Şöyle k i ; 21 nci maddenin atıfta bu
lunduğu 16 nci madde der ki ; «Toplantı ve yü
rüyüşlere mütaallik propaganda maksadı ile 
kullanılan basılı veya çoğaltılmış veya el ile ya
zılı davetiye, levha ve ilânlarda tertip heyetini 
teşkil edenlerden en az, birinin ad ve soyadları 
ile imzasının bulunması şarttır.» 21 nci maddesi 
ise, bu nevi levhaların, propaganda vasıtaları
nın altında imza bulunmadığı halde, propagan
da maksadı ile ellerinde gezdiren! er, yazanlar 
ve bastıranların tecziye edileceğini bildiriyor. 

Şimdi, bir mitingde, tertip heyetinin imza
sını taşımıyan fakat suç unsurunu ihtiva eden, 
müesseseleri, siyasi partileri, şahısları çok ağır 
bir isnat altında tutan bir levhayı, düşünelim 
ki, büyük bir levhayı, iki tane işçi kılığmdaki 
vatandaş elinde bulunduruyor ve Kızılay'da 
gezdiriyor. Altında imza yoktur. Burada, bu 
şahısların maznun olarak kabul edilip, ceza ve
rilebilmesi için iki unsur vardır : Bunlardan biri, 
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i tertip heyeti imzasını taşımıyan bu levhayı aca-
| ba kim yazdı? Bunun kimin tarafından yazıl

dığını tâyin ve tesbit etmek kolay mıdır, arka
daşlar? Matbaada basılmamış da elde yazıl
mışsa, basit alfabe harfleriyle işlenmişse, bu şe
kilde bir levhayı basan kimsenin ismen bulunup 
tâyin ve tesbit edilmesi çok zordur. 

ikinci nokta : Düşünelim ki, elinde levhayı 
taşıyan kimse, her hangi bir siyasi partide ka
yıtlı üye değildir, fakat siyasi kanaati itibariy
le her hangi bir siyasi partiyi tutmaktadır, ya
hut da bir işçi müessesesinde çalışıyordur. Bu 
vatandaş hâkimin huzuruna geldiği zaman; 
«Efendim, ben bunu bir propaganda yapmak 
maksadiyle taşımadım, ben işsiz, boş bir ada
mım, günlerden beri para kazanamıyorum, 
'binaenaleyih günlük maişetimi temin etmek mec
buriyetindeyim, bana teklif ettiler, şurada bir
kaç tane leviha var, bunlar falan yere taşın'a-
calktır, sana 10 lira yevmiye verelim, alır gö
türür müsün, dediler, ben de nafakamı çıkart
mak için aldım götürdüm.» dese ve hakikatte 
da propaganda maksadı olsa, hâkimin huzurun
da, «propaganda maksadı ile taşımadım, sırf 
günlük maişetimi temin etmek maksadiyle taşı
dım.» dese, bunda propaganda maksadı var mı
dır, yok mudur, nasıl anlaşılacaktır) Bu kabîl bir 
savunma karşısında hâkimin kanaati propaganda 
maksadına matuf olmadığı noktasında temerküz 
edecektir. Bu sefbeple, esasında propaganda 
maksadının hudut ve şümulünü tâyin etmek de 
zordur. Olajbifir ki, bu kabil hâdiseler fazla 
miktarda cereyan eder ve günün birinide, ıbu 
kaibîl suçlar hakkında hâkim beraat kararı ver
diği zaman, belki de bu hükmü veren hâkiımi 
ıbu Mecliste dile getirmiş ola'biliriz. Binaena
leyh, hâkime, bu kaibîl suçlar hakkında, bu 
maddeye istinaden, talkdir hakkını tam mâna-
ısiyle âmme efkârının 1 ellimde kullanaibilmesıini 
temin matksadı ile, bendeniz, 21 nci maddenin 
birinci bendine şu ilâvenin yapılmasını uygun 
•buluyorum. «Ptfopağanda maksadı ile kullanan
lar» kaydının, devamı olaraik, «kasıt aranmak
sızın» terimlerinin ilâvesinde fayda mülâhaza 
ediyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. Hür
metlerimle. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Söz istiyorum efendimi. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Çok kıymeltli arkadaşlarım, 
Ceza Hukukunun umumi prensibidir: Suçta, 
kastın bulunmaması cezayı kaldırır. Bir prapo-
ganda vasıtası, bir ilân getirildi, imzası yolk, 
kanunsuzdur. Bunlar 1 - 2 arkadaşın celbine ve
ya evine atıldı, benim maksadım yoktur şek
lindeki müdafaayı taJhkiik ötmemek olmaz. Kas-
dı olmaksızın adam öldürene adam öldürme ce
zası verilmez de, âldiyen darp ve ölüme selbelbi-
yeit kabul edilerek 'başlka bir madde meselâ 452 
nci madde tatbik edilir. Burada kaısıdsız insan
ların tecziyesi gibi, ceza hukuku prensipleriyle 
kabili telif olmıyaıi bir fılkranın veya bir iba
renin eklenmesi yerinde olmaz kanaatindeyiz. 
Bu balkımdan, Gıyasettin Karaca arkadaşımız 
(kusura bakmasınlar, teiklifleri yerinde değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerine verilmiş değiş
tirgeler vardır, onları okutuyorum. 

Yüksek (Başkanlığa 
21 nci maddenin 5 nci satırında yazılı pro

paganda maksadiyle kullananlar kaydına, «ka
sıt aranmaksızın» terimlerinin ibaresini arz ve 
teklif ederim. 

[Erzurum 
ıGryaselttin Karaca 

BAŞKAN — Komisyon işltiiralk ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De

ğiştirgeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kajbul edilmemiştir. 

Yüksek Başlkanlığa 
21 nci maddenin birinci fukrasmı 17 nci 

maddeye göre şümullendirmeık gerektiğinden 
22 nci sayfanın 2 nci satırındaki, «veya resim», 
kelimelerinden sonra, «bulunursa» kelimesinin 
çıkarılarak: buraya, «veya diğer her nevi jilet 
ve eşya kullanılmış bulunursa» ibaresinin ek
lenmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Maddenin tashih edilmek 
üzere Komisyona iadesini rica edeceğiz, çünlkü 
ufak bir tajsihilh yapılması icabediyor. 
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BAŞKAN — Ufak bir tashih için maddenin 

Komisyona verilmesini işitiyorlar, madde tashih 
edilmek üzere Komisyona verilmiştir. 

•Hükümet emrine karşı gelenler 
MADDE 22. — Kanunsuz toplantı veya yü

rüyüşlere silâhsız iştirak edenler, emir ve ihtar
dan sonra çekilip gitmezler ve Hükümet kuvvet
leri tarafından zorla dağıtılırlarsa, altı aydan 
bir yıla kadar hapis ve beşyüz liradan bin liraya 
kadar •ağır para cezası aile cezalandırılır. 

Dağıtma sırasında cebir ve şiddet veya teh
dit veya taarruz veya ımükavemette bulunanlar, 
fiil daha ağır bir cezayı gerektiren, ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar 
hapisle cezalandırılır. 

13 meü maddede yazılı hallerden (biri tahak
kuk etmeden: veya 14 ncü madde hükmü yerine 
getirilmeden, salâhiyet hududu tecavüz edilerek, 
toplantı veya yürüyüşlerin dağıtılması halinde, 
yukardaki fıkralarda yazılı fiilleri işliyenlere ve
rilecek cezalar dörtte bire kadar indirilebileceği 
ıgilbi, 'icabına göre ceza büsbütün de kaldırılabi
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim?.. Buyurun Sayın Baranı. 

İRFAN BARAN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlarım, bundan evvelki maddelerin müzake
resi esnasında, toplantıların dağıtılmasına müta-
allik hükümler, bilhassa Sayın Reşit Ülker ve di
ğer arkadaşlar tarafından, uzun uzun tahlil edil
di ve dağıtılacaklara bir mühlet verilmesi lüzu
mu üzerinde duruldu, önümüzdeki maddeye gö
re zabıta bir toplantının dağıtılmasına karar ve
rirse, bu kararın tebliğinden sonra; derhal kala
balıkta bulunanlar, toplantı veya gösteri yürü
yüşünde bulunanlar dağılmadikları ve zorla da-
ğıldııkları takdirde, bunlar >6 aydan başlıyan ce
zalara müstahak olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada toplantı veya 
yürüyüşte bulunanlara münasip bir mehil veril
mesi zaruretine inanmaiktayız. Silâhsız ve saldı
rısız bir toplantıda zabıtanın «dağdınız» emri üze
rine, tatbikatta çok kere görüldüğü üzere, kamun 
hükümlerini hilmiyen vatandaşlar şaşkınlık tesi
riyle veya tecessüs hissiyle derhal dağılmazilar. 
Ne olacak diye etraflarına bakınmaya başlarlar. 
Hattâ çok büyük kalabalıklarda, fiilî durum ba
kımından, çok kere aynı anda dağılmak mümkün 
değildir. Bu. memlekette herkes kanunları bil-
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mez. Zabıtaya mensup damların, bilfarz, % 99 u 
iyi niyet sahibidir, derhal dağılmıyamlarım yakal
ısından tutarak dağılımız diye mahkemeye sevk et-
miyebilir. Ama içinden bir tanesi çıkar «Biz da
ğılımız diye emir verdik. Niçin dağılmadınıız» di
ye 5 - 1 0 vatandaşım yakasına yapışır, götürüp 
giderse, artık zorla dağıtılma unsuru doğmuştur. 
Bu vatandaşa en az 6 aydan başlamak üzere ceza 
verilecektir. 

Muhterem arkadaşlarıım, tatbikatta bu nevi: 
aksaklıklar, bu nevi kasda müstenid olmıyan, bâ
zı kalabalıklardan mütevellit hallerde, derhal da
ğıtılmak için, birtakım tecavüzlere sebep olacak 
halleri, önlemek için,b u maddeye Ibir übare ilâve
si suretiyle şu tadil teklifimde bulunuyorum: 
«. . . emir ve ihtardan sonra, duruma göre, veri
lecek münasip mühletin' hitamında çekilip gitmez
lerse» bu takdirde, bu cezayı verme hakkı tahak
kuk edecektir. Durum böyle bir mühletin veril
mesini icabettirmiyecek ve'hamette olabilir. 

Silâhlı ve saldırılı 'toplantılarda zaten Iböylc 
bir mühlet verilmiyeceıktir. Ama, silâhsız ve sal
dırısız bir toplantı içim sevk edilen şekilde mad
deyi bırakmak tehlikeli tatbikatlara yol açabilir; 
birtakım münasebetsiz insanlar, kraldan fazla 
kralcı davranışlarla çeşitli tehlikeli sonuçlara se
bep olabilir. Bunun için bir tadil tekLifinde bu
lunduk, kabul ederseniz bu aksaklığın giderilece
ği kanaatindeyiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, komisyon konuşmak 

istiyor mu? 
Buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZGÜSÜ HÜDAl 

ORAL (Denizili) — Muhterem arkadaşlarım, 
22 nıci madde «kanunsuz toplantı veya yürüyüş
lere silâhsız iştirak edenler» diyor. 

Evvelâ kanunsuz bir toplantı olacak, sonra 
«ilansız iştirak edecek. Yani vatandaş kanunsuz 
toplantımın kanunsuz olduğunu bilerek iştirak 
edecek. Bilecek ki, bu toplantı kanunsuzdur, bu
na rağmen iştirak edecek. Yani feasdı, kanunsuz 
toplantıya iştiraktir. Eğer vatandaş kanunsuz 
toplantı olduğunu bilmiyorsa, tecessüs saikiyle 
iştirak etmişse o zaman bu maddeye göre cezalan-
dırılamıyacaktır. Burada kasdım aranması: asıl
dır ve kasdı mahkemeler arar, eğer mahkemeye 
verilmişse... Bu bakımdan maddede bir deği
şiklik yapılmamasiına istirham ediyorum. 
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BAŞKAN 

tuyorum. 
Değiştirge önergeleri var, dkıı-

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak

kımdaki kamun tasarısının 22 nci maddesinde; 
tatbikatta aksaklıkları ve muhtemeli zararlı sonuç-
(ları önlemek maksadiyle dağıtılacaklara halin; ge
rektirdiği münasip bir mühletim verilmesi lüzu
mu aşikârdır. Bumu temimenı 22 nci maddemin 
aşağıdaki şekilde tadilen kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Hükümet emrime karşı gelenler 
Madde 22. — Kanunsuz toplantı veya yürü

yüşlere silâhsız olarak iştirak edenler, emir ve 
ihtardan sonra duruma göre verilecek münasip 
mühletin hitamında çekilip gitmezler ve' Hükü
met kuvvetleri tarafımdan zorla dağıtılır'larsa 6 
aydan bir yıla kadar hapis ve 500 liradan bin li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

'Dağıtma sırasında cebir ve şiddet veya tehdit 
veya taarruz veya mukavemette buılumamlar, fiil 
daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teş
kil etmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadaır 
hapisle cezalandırılır. 

13 ncü maddede yazılı hallerden biri tahakkuk 
etmeden veya 14 ncü madde hükmü yerine geti
rilmeden, salâhiyet hududu tecavüz edilerek, top
lantı ve yürüyüşlerin dağıtılması halimde, yukar-
daki fıkralarda yazılı fiilleri işliyemlere verile
cek cezalar dörtte bire kadar indirilebileceği gi
bi icabına göre ceza büsbütün de kaldırılabilir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAt 

ORAL (Denizli) — Komisyon iştirak etmiyor, 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De
ğiştirge önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 
22 nci maddenin başlığının «İhtara uymı-

yanlar ve karşı gelenler» şeklinde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Et-

miyenler.. Kabul edilmemiştir efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyerıler... KabuU edilmiştir. 
MADDE 23. — a) Toplantı veya yürüyüş

lere, 1.3 ncü maddenin (b) fıkrasında sayılan 
silâh veya araçları (bunlardan ruhsata tabi 
olanlar ruhsatlı olarak taşınışa dahi) hâmil 
olarak iştirak edenler, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlardan, 14 ncü 
maddedeki emir ve ihtarı mütaakıp çekilip 
gitmiyenlerin dağılmaları için zor kullanıldı
ğı takdirde, bunlar bir yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

c) Dağıtılma sırasında 13 ncü maddenin 
(b) fıkrasında yazılı silâh veya araçlarla mu
kavemet edenler, üç yıldan beş yıla kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurunuz (riyasettin Karaca. 
GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlar, bu maddeyi evvelki ka
nundaki hüküm ile mukayese ettim; bu mad
de, Toplantı ve yürüyüşler Kanununun men-
ettiği memnu silâhı taşıyanların tecrim edile
ceği hakkındadır, ancak bu taşman tabanca 
veya silâh ruhsatlı dahi olsa 6 aydan 2 yıla ka
dar hapis cezası verileceği mahiyetindedir. Fa
kat ateşli silâhlar hakkındaki Kanun hükmü
ne göre bu nevi silâhların taşınması halinde 
bıçak olduğu takdirde 3 aydan, ateşli silâh ol
duğu takdirde 6 aydan başlamak üzere bir 
ceza tâyin etmiştir. Bu maddenin sarahatine 

/ göre öyle anlaşılıyor ki, sadece bir toplantıya 
vsilâhlı olarak katılmak cezalandırılmıştır. Ama 
bu toplantıda taşınmış olan silâh ruhsatsız ise 
ayrıca bir ceza verilemiyeceği mânasını taşı
maktadır. 

Sebebine gelince: sadece bıçak taşımanın 
cezası 3 aydan başlıyor. Bu kimse, böyle bir 
toplantıya giderse o zaman cezası 6 aydan baş
lıyor. Daha ağır olması hasebiyle bunun bıçak 

: taşıma cezası ile kalacağı neticesi çıkarılma
ması için bendeniz, 23 ncü maddenin 4 ncü, 
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5 nci satırında yazılı olan «iştirak edenler» ke
limesinin yanma, «ateşli silâhlar ve bıçaklar 
hakkındaki Kanunun hükümleri mahfuz kal
mak şartiyle» dedikten sonra, « Hükü
met kuvvetleri tarafından zorla dağıtılırlarsa, 
6 aydan bir yıla kadar cezalandırılır» şeklinde 
bir ilâvenin yapılmasını arz ve teklif ederim. 
Bu husustaki takririmi veriyorum. Takdir siz
lerindir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen var mı? Yok. Komisyon bu mütalâaya bir 
şey diyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Değiştir'g'e önergelerini oku
tuyoruz, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak

kındaki kanun tasarısının 23 ncü maddesinin suç 
araçlarının cins, vasıf ve tesirlilik bakımından 
arz ettiği fark ve vehamet derecelerine göre nis-
betlendirilmesi suretiyle cezada adaleti nisbet 
bakımından da sağlamak ve Türk Ceza Kanu
nu hükümlerine uygun bir usule göre ayarlamak 
üzere aşağıdaki şekilde tadilen kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Toplantı ve yürüyüşe silâhlı gelenler 
MADDE 23. — Toplantı veya yürüyüşlere 

13 ncü maddenin (b) fıkrasında sayılan silâh 
veya araçları (Bunlardan ruhsata tabi olanlar 
ruhsatlı olarak taşmışa dahi) hâmil'olarak iştirak 
edenler; altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
ile cazalandırılır. 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlardan, 14 ncü 
maddedeki emir ve ihtardan sonra verilen müh-
leti mütaakıp çekilip gitmiyenlerin dağılmaları 
için zor kullanıldığı takdirde, bunlar bir yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

c) Dağıtılma sırasında ateşli silâhlar veya 
patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici 
araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı ecza
lar veya diğer her türlü zehirler veya boğucu, 
kör edici gazları hâmil olarak mukavemet eden
ler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 
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d) Dağıtılması sırasında sopa, demir ve 

lâstik çubuklar ve taş gibi bereleyici araçlarla 
mukavemet edenler 2 yıldan 4 yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirgeye katılı
yor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 
ORAL/ (Denizli) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirgeye katılmı
yor. 

Değiştirgeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Başkanlığa 
23 ncü maddenin 5 nci satırında yazılı «işti

rak edenler» kelimesinin yanına, «Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki kanunun hükümleri 
mahfuz kalmak şartiyle» kaydının ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

BAŞfcAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 

ORAL (Denizli) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiş

tirgeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Tahrikçiler ve suç ortakları 
MADDE 24. — 17 nci maddedeki yasağa 

aykırı hareket edenler, toplantı veya yürüyüş 
vukubulmamış veya vuknbulmuş da ilk emir 
ve ihtar üzerine dağılmış ise, fiil daha ağır bir 
cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği 
takdirde, altı aydan iki yıla; toplantı veya 
yürüyüş zorla dağıtılmış ise, bir yıldan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bx\ŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var-mı? Yok. Bir değiştirge önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 
24 ncü maddeye ilk «altı aydan iki yıla» iba

resinden sonra «ikinci ihtardan sonra dağılmış 
ise bir buçuk yıldan iki yıla»; ibaresinin ilâve
sini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 
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BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 

ORAL (Denizli) —• Hayır efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Efendim, komisyondan 20 nci madde geldi, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
Arz olunur. 
«Madde 20. —. Yapılmakta olan toplantı veya 

yürüyüşte huzur ve sükûnu bozmak maksadiy-
le tehdit veya hakaret veya taarruz veya muka
vemette bulunanlar başka bir suretle huzur ve 
sükûnun bozulmasına sebebiyet verenler, fiil da
ha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teş
kil etmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar 
hapis ve ve beşyüz liradan ikibin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezai andırılır.» 

Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 
Denizli 

Hüdai Oral 
BAŞKAN — Değiştirilmiş olarak gelen mad

de için söz istiyenler?. Yok. Maddeyi bu şekliy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci madde olarak eklenmesi istenen yeni 
bir teklif var. Okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanuna 5 nci bölümden sonra bir bölüm açı

larak bir madde eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tokat 
II. Ali Dizman 

BÖLÜM : 6 
Tazmin hükümleri 

Devletin tazmin mükellefiyeti 
Madde 25. — Saldırılı bir toplantı veya gös

teri yürüyüşüne gerçek ve tüzel kişilerin can 
ve mallarına vâki bir taarruz vukubulmuşsa, bu 
zararı Devlet tazmin eder. 

Devletin bu tazminden sonra zararı ikâ eden
lere riicu hakkı mahfuzdur. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
H. ALİ DlZMAN (Tokat) — Fek muhterem 

arkadaşlar; hukukta «istihdam edenlerin mesu
liyeti» diye bir kısım vardır. Ve buna göre istih
dam edenler istihdam ettikleri şahsın hataların
dan ve kusurlarından doğan zararı tazmin eder
ler. Bundan dolayıdır ki, Devlet dairesinin bir 
şoförü cana veya mala karşı bir zarar husule ge
tirirse, şoförle birlikte Devletin mesuliyeti de 
beraber olur. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde aslolan 
Devletin toplantı ve gösteri yürüyüşü yapan ka
labalığa hâkimiyeti, onun kanun dışına taşması
na mâni olucu tedbirleri almasıdır. Fakat, bazen 
toplantı ve gösteri yürüyüşü yapan grupun sal
dırgan bir hüviyete b ürün düğü, Devlet kuvve
tini bertaraf ederek veya Devlet kuvvetlerinin 
seyirci kalmasından bilistifade, ekseriyetle mala 
karşı, belki de cana karşı taarruzda bulunduğu 
ve zararlar ika ettiği bir gerçektir, veya bundan 
sonra olabilir. Esas olan, Devletin zabıta kuvvet
leriyle bu gibi toplulukları zaptırapt altına al
ması ve can emniyetini müdafaa etmesi olduğu
na göre, bu müdafaada her hangi bir surette, me
murun kifayetsizliği veya seyirci kalması sebe
biyle, eğer gerçek ve tüzelkişilerin mal ve canla
rına bir tecavüz vâki olmuş ve bu tecavüzden 
bâzı zararlar doğmuşsa bu, Devletin topluluğu 
kontrol ve zaptırapt altına alamayışından, ya
ni istihdam ettiği kimselerin vazifelerini tam ola
rak yapmalarına imkân vermeyişinden dolayı bu 
gibi zararları tazmin etmesi adalet kaidelerine 
uygundur ve meşru müdafaa hakkındaki ileri 
sürülen teklifleri de bir nebze karşılar durumun
dadır*. Bu itibarla teklifimin kabulünü rica ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bu teklife komisyon iştirak 
ediyor mu?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — Umumi hukuk prensipleriyle 
halledilecek bir mevzudur*. Buraya konulmasın
da bir fayda görmüyoruz. 

BAŞKAN -—• Alî Dîzmanîn teklifini oyunuzu 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Anlaşılmadı- Tekrar edeceğiz, nıüsadeniiLe saya
cağız, efendim. 

Sayın Ali Dizman arkadaşımızın 25 nei mad
de olarak teklif ettiği maddenin nazara alınma
sını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Efendim 
48 ya karşı 62 oyla kabul edilmemiştir. 
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25 nci ma'ddeyi okutuyorum: 

BÖLÜM : 6 

Usul 'hükümleri 

Suçüstü uygulama 
MADDE 215. — Bu kanun hükümlerine mu

halefet, Meşhut suçların muhakeme usulüne 
dair olan Kanunun 1 nci maddesinin (A) ben
dinde yazılı mahal dışında vukubulsa dahi, 
failleri hakkında 3005 sayılı Kanuna 'göre 
soruşturma ve takibat icra olunur. 

Cumhuriyet savcıları 3005 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin 4 neü fıkrasında yazılı müd
detle bağlı kalmaksızın 'bütün delilleri toplıya
rak kamu dâvası ikame ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? («Yok» sesi) Buyurun Oıyaset'tin Ka
raca. 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Ar
kadaşlarımız af buyursunlar, ihtimal sıkıldılar, 
müsaadelerini rica ederim. 

Arkadaşlarım, bu madde ile bu kanunun gö
rüşülmesi bitmek üzeredir. Günün birinde, bu 
kanun tatbik edildiği zaman noksanlıkları gö
rülürse bunun vebali, burada çıkıp 'konuşanlara 
değil, konuşmak istiyenleri muaheze edenlere 
aittir. 

Şimdi arkadaşlarım, '25 nci madde bu mu
hakeme usulünün nasıl ve ne şekilde icra edi
leceğine dairdir. Fakat şu anda hu kanunun en 
son maddelerini müzakere ediyoruz. Usuli mu
ameleler tedvin edilirken, bu kanuna göre iş
lenmiş olan suçların hangi mahkemede rüyet 
edileceğinin açıkça tasrih edilmesinde fayda 
vardır. Her ne kadar Türk Ceza Kanununun 
bâzı maddelerinde, meselâ, 29 ncu maddesinde 
hangi suçun hangi mahkemede görüleceğini be
yan ve tasrih etmiş ise de 'bu kanun, Ceza Ka
nununun dışında ayrı bir kanundur. 'Türk Ceza 
Kanununa göre bu fiilî işliyenlerin cezası bir 
veya daha fazla olabilir. Bir aya 'kadar olan 
cefalar sulh ceza mahkemesinde görülebilecek
tir. Bir aya kadar olan cezalar sulh ceza mahke
mesinde görülebilecektir. Cezayı icabettiren bir 
fiilin Türk Ceza Kanununda bulunduğunu bili
yoruz. Ancak, bu fiillerin karşılığı olarak bir 
ay hapis -cezası bulunduğu gibi bir aydan fazla 
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(hapis cezaları da vardır. Toplantı ve gösteri 
esnasında işlenen suçlar diğer suçlara nazaran 
biraz da'ha özellik, ayrılık ister. Bir topluluk 
içinde işlenen suçun faillerini bulup ortaya çı
karmak kolay bir şey 'değildir. Binaenaleyh 
muğlak bir hâdisede lehte ve aleyhteki delille
ri toplamak ve failleri tesbit etmek için mah
kemenin müçtemi olması lâzımgelir. Biliyoruz 
arkadaşlarını, sulh ceza mahkemesinde dâvalar 
tek hâkimle görülür. Ve asliye ceza mahkeme
sinde bir savcı ve bir hâkimle görülür. Savcı 
hâkimin yardımcısıdır. Savcı lehte ve aleyhteki 
delilleri topladıktan sonra, mahkemeyi mütalâ
ası ile tenvir eder. 

'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun 
tadil edilen maddesinde de bu kabil işlenmiş 
suçların asliye ceza mahkemelerinde rüyet edi
leceği tâyin ve tasrih edilmiştir. Belki arka
daşlarımız diyebilirler «asliye ceza mahkeme
sinde görülecek suçun nevine göre bir kısmı 
sulh ceza mahkemesinde, bir kısmı da asliye 
ceza mahkemesinde görülecektir..» Fakat bu 
suçlar bir biriyle ilgili bir vaziyettedir. Bi
naenaleyh suç tefrik edilip vazife başlayınca, 
bu, sulh ceza mahkemesinin vazifesindendir. As
liye ceza mahkemesinin vazifesidir deyin 3005 
sayılı Kanunla tesbit edilen vazifesizlik sebe-
hiyle şu veya bu mahkemeler arasında mekik 
dokutmakta (bir fayda yoktur kanaatindeyim. 

Bu kanunun 25 nci maddesinin 4 ncü fıkra
sında «yazılı müddete bağlı olmaksızın bütün 
delilleri toplayarak asliye ceza mahkemesinde 
kamu dâvası ikame ederler» şeklinde olması 
daiha vuzuhlu olacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen ? Yok. Değiş
tirge önergelerini (okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddenin 2 nci fıkrasının 3 ncü satı

rının sonunda, delilleri kelimesinin yanma «ta-
mamiyle», toplayarak kelimesinin de yanma 
görevli maJhkemeyi tâyin babında «asliye ceza 
mahkemesinde kamu dâvası ikame edilir* iba
resinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
öıyasettin Karaca 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Hayır. 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De

ğiştirgeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

BÖLÜM : 7 

Son maddeler 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve bir kanun 
maddesi 

MADDE 26. _ 27 . 6 . 1956 tarihli ve 6761 
sayılı Toplantılar ve (Gösteri Yürüyüşleri hak
kındaki Kanun ile 24 . 7 . 1953 tarihli ve 6187 
sayılı Vicdan ve toplanma hürriyetinin korun
ması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde Ikaibul edil
miştir. 

Buyurun komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, zühulen tasarı
nın geçici maddesi Adliye Komisyonunun metni
ne alınmamış, geçici madde komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. Kabul buyurmanızı is
tirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Adalet Komisyonu 
Hükümet teklifindeki geçici maddeyi kendi sü
tununa almayı zühulen unutmuş, maddeyi ay
nen kabul ediyorlar. Hükümet teklifindeki 
maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE — Kanunun 4 ncü madde
sine göre yapılacak tesbit ve ilân bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay için
de yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(Komisyona hitaben) komisyona verilen 
madde gelmiyeceks© Birleşimi kapatacağın. 

Muhterem arkadaşlar; bu kısa fasılanın se
bebini arz edeyim. Yürürlük maddesine geldik. 
Yürürlük maddelerini okutmadan önce oturumu 
kapatacağım. Çünkü, 15 imzalı bir takrirle ar-
ikadaşlanmız tasarının açık oya vaz'mı istâyor-
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lar. ıŞimdi yemek vaktidir. Çoğunluğu temin ı 
edelim diye öğleden sonraki oturuma bırakaca
ğım. 

Şimdi, 21 ııci ırnadde komisyondan gelmiş bu
lunuyor. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 21 nci 'maddesinin 2 nci fıkrasın

da «resim bulunursa» kelimelerinden sonra «ve
ya bu maksaltla başka araçlar kullanılmış olur
sa», kelimelerinin eklenmek suretiyle maddenin 
tedvinini arz ederiz. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Denizli 

Hüdad O rai 

BAŞKAN — Verilen önergelerin ışığı altın
da komisyonca yeniden tanzim edilerek getiri
len 21 nci madde hakkında söz istiyen arkadaşı
mız var mı? Yok. Maddeyi komisyon değiştirişi 
şekliyle okuyoruz. 

Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç 
işlemeye teşvik 

MADDE 21. —. Tertip heyetini teşkil eden
lerden en az birinin ad ve soyadları ile im
zasını taşmıııyan 16 neı maddede yazılı propa
ganda vasıtalarını hazırlıyanları yazanlar, bas
tıranlar, basanlar, propaganda maksadiyle kul-
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lananlar, bir aya kadar hapis, iki yüz elli lira
dan hin 'liraya ikadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

Bu propaganda vasıtalarında halkı bir ısuç 
•işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı 
veya resim bulunursa, veya bu maksatla başka 
araçlar kullanılmış olursa fiil daha ağır bir ce
zayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği tak
dirde, failleri altı aydan bir yıla kadar hapis ve 
beş yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

Teşvik veya tahrik neticesi olarak, istenilen 
suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs edilir
se, fiil daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, müşevvik veya (mu
harrikler bir yıldan iki yıla. 'kadar hapis ve Ibin 
liradan dört bin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 21 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, 15 imzalı 'açiik 
oy talebi vardır. Yürürlük maddelerini okuttuk
tan ısonra açık oya arz edilecektir. 

Bu bakımdan, bugün saat 15 te toplanıkmak 
üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,30 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : MuslibJ Görentaş (Van), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Yoklama yapılacaktır. 
(Malatya milletvekillerine kadar yoklama 

yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Günde

me devam ediyoruz. 

1. — Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti 
hakkındaki kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
komisyonları raporları (1/91) (S. Sayısı : 278) 

BAŞKAN — 27 nci maddeye gelmiştik. 
Okutuyorum. 

Yürürlük tarihi 
MADDE 27. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. .Ka
bul edenler... Etmiy enler1... Kabul edilmiştir. 

Yürütme görevi 
MADDE 28. — Bu kanunun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Yok... Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünün leh ve aleyhinde iki ar
kadaşa söz vereceğim. 

Aleyhinde ismail Hakkı Akdoğan söz iste
miş bulunuyor. Buyurun Beyefendi 

fSMA'ÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Muhterem arkadaşlar. Toplantı ve gösteri yü
rüyüşü hürriyeti hakkındaki kanun tasarısının 
tümü üzerinde, Millet Partisi Meclis Grupu 
•adına yaptığımız konuşmada, toplantıların da
ğıtılma sebep ve şekillerinde, idareye geniş tak
dir yetkisi tanınmış olmasını doğru bulmadı
ğımızı, tâbirlerin hudut ve. şümulünün, sarih öl
çülere bağlanmamış, olmasından* duyduğumuz 

endişeyi, kanun tasarısındaki cezaların yüksek 
tutulmuş olduğunu belirtmiş, Yüksek Heyeti
nizce, tasarının Anayasaya, demokratik esasla
ra ve insan haklarına uygun bir şekilde kanun
laştırılmasını, temenni etmiştik. 

Muhterem arkadaşlar; 
Üzülerek ifade edelim ki, müzakereler so-

I nımda, tasarının aldığı şekil, tenkid ve temen-
ı nilerimizn uygun olmamış ve izhar ettiğimiz 
i 

; haklı endişeleri ortadan kaldırmamıştır. 
! Türkiye Büyük Millet Meclisi âzalarının 

halkla temas hakların m dahi, vuzuha kavuştu-
; rulmamış olması ve bunların Anayasa, teminatı 

altında bulunan haklarının mahfuz olduğu yo
lunda, lüzumsuz bir hükme, tasarıda yer veril
mekle iktifa edilmesi, kanunun vuzuhsuzluğu 
ve doğuracağı mahzurlar hakkında bir fikir 

i vermeye yeter sanırız. 

Bu netice, verdiğimiz veya benimsediğimiz 
tadil önergelerinin nazara alınmamasından doğ
muştur. Tasarı, bugünkü vuzuhsuz ve ağır mü-
eyyideli haliyle kabul edildiği takdirde, tatbi
katta devamlı güçlüklere yol açacak, ihtilâf, 
huzursuzluk, ıstırap ve eşitsizliklere kaynak 
olacaktır. 

Eski Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanu
nunun yarattığı ıstıraplar, şu veya bu ölçüde 
maalesef devam edebilecektir. 

Böyle bir kanun da rejimin ve memleketin 
beklediği ve muhtacolduğu kanun elbette ola-
mıyacaktır. Bu itibarla tasarıya Millet Partisi 
Grupu kırmızı oy verecektir. Arz ederiz. (.Or
tadan «Bravo,.yaşa.» sesleri) 

BAŞKAN — Lobinde konuşacak . arkadaş 
var mı efendimi.?. Yok.,. 

Açıik oy .hakkımdaki birinci, önergeyi oku
tuyorum. . . . • k 
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Yüksek Başkanlığa 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun 
tümünün açık oya sunulmasını anz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Bingöl 
Osman Bıölükbaşı M. Sıddık Ayd'ar 

Kırşehir Yozgat 
Memduh Erdemi r îsmet Kapılsız 

'Bolu Nevşehir 
.Kâmil İnal Halit Fikret Aka 

Çankırı Yıozgatt 
Kâzım Arar I. Hakkı Akdoğan 

Ağrı YozgaJt 
Rıza .Fola/t Dr. Celâl Sunıgur 

Trabzon Tokat 
Salâhattin Güven Mehmet Kaz/ofva 
Afyon Kara/hisar Bursa 
Halûk Nur Baki Hikmet Akalın 

Yozgat 
Turgut Nizarnoğlu 

'BAŞKAN — Bu önerge ile ilgili iki önerge 
daiha var, okutuyorum'. 

Başkanlığa 
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanun ta

sarısının açık oya sunulması için verilen tak
rirde imzamız bulunmaktadır. Bu imzaları ge
riye aldığımızı arz ederiz. 

Afyon Karahisar Yozgat 
Halûk Nur Baki Dr. Celâl Sungur 

Başkanlık Yüksek Makamına 
Arkadaşlarım, taraflından bu kanun için ve

rilen açık oy teklifine katılıyorum arz ede
rim. 

Kırşehir 
Halü özlmen 

BAŞKAN — 15 kişilik takrirden, okunan 
önergelere göre, iki arkadaş çekilmiş, bir arka
daş iltihak effcmiş, bu suretle 14 arkadaş «kal
mıştır. Bunun için işari oylarımıza müracaat 
edeceğim. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kanun Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 

(Kayseri) — Yüce Meclis Toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hürriyeti hakkındaki Kanunu kabul 
etmiş bulunuyor. •ÎL 

Bu kanunun T. B. M. Meclisinden çıkmaısı 
ile, yalnız insan haklarına değdi, insan tabiatı
ma da aykırı olan ve bu sebeple fiilen işliyemez 
hale gelen ve bir ölü metin durumuna düşen 
6761 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Ka
nunu hukuken de ilga edilmiş olacaktır. 

Bu kanunla, siyasi partilerin ve vatandaşla
rın, yalnız seçimden seç'iıme toplantı yapabile
cekleri yolundaki antidemokratik hüküm tari
he karışmakta, silâhsız ve saldırısız toplantılar 
için, Anayasa ve âmime nizamının çerçevesi 
içinde, tam mânası ile hür bir rejim kurulmuş 
olmıakltadır. 

ıSiyas'i partilerin yılda ancak 2 kapalı yer 
toplantıisı yapabileceği yolundaki tahdit tarihe 
karışmaktadır. Anayasa ve kanunlar çerçeve
sinde fikir ve kanaat izharı için veya müşterek 
(menfaatlerin saldırısız toplantılarla savunulma-
isı için yapılacak toplantılar hakkında, «îdari 
izin» usulü kaldırılmakta ve bütün medeni âlem
de olduğu gibi bizde de, daha Meşrutiyet Dev
rinde kaibul edilmiş olan, beyanname usulü ye
niden getirilmektedir. 

Saldırısız şekilde ve medeni bir tarzda fikir
lerini ve meşru ideallerini savunan insanlara 
ıhedef gözetmeden 'ateş edilmesini mümkün kı
lan hükümlere, bu yeni kanunda yer verilme
miştir. 

Çeşitli yanlış tefsirlere yol açtığı ve bilhas
sa dünkü bâzı beyanlarda bir başka istikamet
te aksettirildiği için, ilk günden itibaren Hükü
met olarak üzerinde durduğumuz bu noktayı 
bir kere daha açıklamak isterim : 

Bu kanunda silâh kullanılması konusunda 
hiçibir hüküm yoktur. Zabıtanın toplantıya altes 
açmasiyle ilgili olarak bir arkadaşımızın, zan
nederim Savacı arkadaşımın, vermiş olduğu tak
rire, çeşitli yanlış tatbikata yol açabilir endi
şesiyle Komisyon katılmadığı gibi Hükümet de 
katılmamıştır. Bu hususlta, bu özel kanuna, özel 
hükümler (konması doğru değildir. Çünkü, za
bıta ve ceza mevzuatımızdaki genel hükümler 
yeterli ve doğrudur. Artık, fikre karşı silâh 

• kullanılması kabil olmamak lâzımdır. Fakat 
cana, m<ala saldırmak hürriyeti diye bir hürri
yetin de mevcudolmadığı bilinmelidir. Mevzuıa-
tımıızda bunu tesirli şekilde önliyeceık hükümler 
vardır. 

Keza, bu kanunla, Ceza Kanunumuzun ve 
Medeni Kamınuımjuzun esaslarını yok edip, Meş-
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rutiyet Devri hukukunun da, Ceza Kanunname- I 
sinin de gerisine giden, aşiret toplumlarına ya
kışabilecek esaslara yer verilmemiştir. Bu hu
susta Komisyon haklı olarak direnmiş ve Hükü
met de ona katılmıştır. 

\ Âmme hürriyetleri ile âmirne nizamını çok 
partili deırnokraıtik nizamın icaplarına göre, 
Anayasanın meıtin ve ruhuna sadık kalarak tan
zim eden bu kanunun kajbulü, T. B. M. Mecli
sinin aziz millettiımize ve demokrasimize yaptı
ğı hizmetler anasına katılacaktır. 

Yüksek heyetinize Hükümetin şükranlarını 
ve saygılarını sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasarısı 1 
ve Millî Savunma ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/179) (S. Sayısı : 157) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

leri arasında birinci sırada bulunan, Millî Gü
venlik Kurulu kanunu tasarısının hem Anaya
sanın hükmüne göre çıkması lâzım olduğu gibi, 
hem de uzun zamaridan beri Meclis gündeminde 
kalmış bulunmakta olduğundan, bir an evvel 
kanunlaşması için öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı Vekili 
C. Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Hükümetten gelen tasarının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi teklif edilmek
tedir. Evvelâ öncelikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi sırasında da ivedilik oy
larınıza sunulacaktır. Tasarının tümü hakkın
da söz istiyen arkadaş var mı? (Soldan «ilgili 
Bakan yok» sesleri) Hükümet burada. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem arka

daşlar, son derece ehemmiyetli bir kanun tasa- I 
rısı daha Büyük Mecliste müzakere mevzuu ya- I 

(1) 157 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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pılmaktadır. Anayasanın 111 nci maddesine gö
re tedvinine mecburiyetimiz bulunan bu kanu
nun vatandaş hak ve hürriyetlerine olan tesir
leri bakımından ele alınması ve bu ehemmiyet 
portesi üzerinde durmakta zaruret vardır. Bu 
düşüncelerin tesiri altında siyasi partilerin Mec
lis gruplarının kanunun gerek tümü üzerinde, 
gerekse maddeleri üzerinde icabeden hassasiyeti, 
bir milletvekilinin fonksiyonunun daha ilerisini 
teshit etmek suretiyle göstereceklerine inanmak 
istiyorum. Bunu söylemekten maksadım, böyle
sine ehemmiyetli bir kanun tasarısının bir tek 
milletvekili tarafından gereği kadar incelenme
sine imkân olmadığına inanmış bulunmamdan 
ileri gelmektedir. Filhakika bu tasarının gerek
çesinde de ifade edildiği üzere aynı mahiyetteki 
kanunların, bâzı demokrasilerde hangi hükümleri 
ihtiva etmekte olduğunu bendeniz tetkik etmek 
imkânını bulamadım. 

Mesele üzerinde 'hassasiyetle duruşumun ve 
grupların yardımını isteyişimin sebebi budur 
arkadaşlar. 

Kanunun çok kısa olan gerekçesinden aynen 
okuyorum : «5399 sayılı Kanunla kurulmuş bu
lunan (Millî Savunma Yüksek Kurulu) bu mâ
nada bir müessese olmakla (beraber Anayasa hü
kümlerine uyularak fonksiyonlarında husule ge
len değişiklikleri de kapsamak üzere bu mües
sese bir Anayasa organı olarak yeniden vücu
da getirilmiştir.» denilmektedir. 

Şu esbabı mucibeden anlıyoruz ki; 5399 sa
yılı Kanuna muvazi bir kanun meydana geti
rilmektedir ve bu, Anayasamızın 111 nci mad
desi dolayısiyle tedvin edilmektedir. O hale 
göre, 5399 sayılı Kanunun hangi vazifeleri der
piş etmiş bulunduğunu tetkik etmek zarureti 
vardır. 

5399 sayılı Kanunun 2 nci maddesini tetkik 
ettiğimiz zaman, elimizde mevcut tasarıya naza
ran, daha sarih hükümleri ihtiva etmekte bu
lunduğunu müşahede etmekteyiz. Biz arzu eder
dik ki, şahsan, tasarının görevlere taallûk eden 
2 nci maddesi çok daha sarahatle tesbit edilmiş 
bulunsun, vuzuh ihtiva etsin. Bu sebeple, muh
terem komisyondan bu 2 nci maddenin geniş ve 
tam mânasında olmak üzere bir izahını rica ede
ceğiz. 

Elbette ki, Anayasanın tedvinini emrettiği 
bir kanunun Büyük Meclisçe meydana getiril
mesinde zaruret vardır. Ve elbette ki, Türk 
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Milletinin, Devlet hayatında Millî Güvenlik Ku
rulu Kanununa ihtiyacı vardır ve bugüne kadar 
da olagelmiştir. Ancak bunun hudut ve şümulü
nü ve îcra Kuvvetine olan tesirini gözden ırak 
tutmamak ve icra ile olan münasebetini de tan
zim etmek 'lâzım ıgeldr. Bu noktadan da komis
yondan, geniş izahat vermelerini rica ediyorum.. 
* (Elimizde mevcut olan bu tasarıya nazaran 

âdeta Millî 'Güvenlik Kurulu, Hükümetlin üstün
de bir fonksiyonu haizmiş gibi görünmektedir. 
Kanunun tedvin şekli ve değişen havaların tesiri 
•altında meselenin mütalâası (bu istikamette fikir 
imaline imkân temin edecek vaziyettedir. O İti-
"barila komisyonun daha geniş bir tenvir yoluna 
gitmesini zaruri builmaktayrm. 

Yine «Genel Sekreterlik» makamımın âdeta 
«»Millî Güvenlik Kurulu» üzerinde bir makam ola
rak mütalâa edilmesi, kanunum metninden ve ru
hundan çıkan bir mâna olmak üzere görülmekte
dir. Bunun geniş şekilde izahını komisyondan ri
ca etmekteyim. Fonksiyonu nedir? Geniş bir şe
kilde gerek Hükümet ve 'gerekse komisyon (bunu 
'bize izaih etmelidirler. 

Kanun tasarısının'2 nci maddesinde «(Millî Gü
venlik Politikam» tâbiri 'bulunmaktadır. «Millî 
Güvenlik Politikası!» ndan kasıt nedir: Bunun 
izahını da istirham edeceğim. Zira 3399 sayılı 
Kanuna muvazi olarak bu kanun tedvin edilmek
te bulunduğuma nazaran 5399 «ayılı Kanunun 3 
ncü (maddesi, bu Kurulun vazifelerinin neler ol- • 
duğumu tesb'it etmiş vaziyettedir. Yani, Millî 
'Güvenlik politikaisunda maddeten ve manen neyin 
'kasdedilmiş bulunulduğunu burada izah etmele
rini rica edeceğim. 

Bir de, muhterem arkadaşlarım, üzerinde dur
mak iıstediğiım cihet: !Bu kurulun istihbarat fonk
siyonu var mı, istihdam vazifesi var mı? Çünkü, 
tasarının (kabul etmiş bulunduğu 8 nci maddesine 
göre, Kurul Devlet memurlarını da istihdam ede-
'bilecektir. Hattâ, İktisadi Devlet. Teşekkülleri 
memurlarını da istihdam, edebilecektir. Yamıi, ora
dan! aylıklarını, ücretlerini, maaşlarını alacaklar, 
Çalkat bu Kurulda vazife göreceklerdir. Bir süre 
için•'.vazife 'görecekler; devamlı olarak vazife gö
recekler. Bu vaziıfelerinin şümulü nedir? Mese
lâ Türkiye'nin her hangi bir vilâyetimin her hangi 
bir kazasunda: bulumıan bir bankanın hesalbi câri 
şefini bu.. Kımıl istihdam ede'bilecek mi? îstih-
•dsm edebilecefcse M istimdaımın jmaksadi ne ola
caktır, Bunun da izahını istiyorum, 
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Madde gayet geniştir ve bu tarzda birtakım 

teşevvüşlere Devlet hayatımda sebep olması ihti
mal dahilindedir. Bugünkü idareyi hüsnüniyet
li olarak vaısflamdırmak mümkündür. Bugün 
içim, üzerinde münakaşa edilmemesi ieabeder. Fa
kat yarın aksi istikametlerde ihtimaller mütalâa 
edilebilir. Ama, her zaman söylediğim gllbi ka
nun tedvin edilirken istikbali: d üşünmek mecbu
riyetindeyiz. İstikbali düşünerek, 'birtakım te-
şevvüşelere yol açabilecek olan mânilerinin bu
günden ortadan feaildrrılması ieabeder. 

Kanunun maddeleri üzerinde elbette iki, tadil 
tekliflerimiz olacaktır, ve konuşmalarımız cereyan 
edecektir. "Lâkin, şu dokunduğumuz ıııeseicler 
üzerinde Komisyonun izahat lütfetmelerini istir
ham edeceğim, efendim. 'Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz, Ali Dizman, 
H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım; ben, bir iki tâli noktaya temas 
edeceğim. Gerekçede sekizinci maddenin esbabı 
mueibesinde şöyle denilmektedir : 

«Kendisinden beklenen çok önemli ve şü
mullü hizmetler dolayısiyle Genel Sekreterliğin 
ihtisas elcmanlaından müteşekkil oldukça ge
niş bir kadroya sahip kılınması zaruri görül
müştür. Ancak bugünkü imkânlarımızla istenen 
vasıftaki elemanların temininde uğranılacak 
güçlükler dikkate alınarak Genel Sekreterliğin 
çekirdek mahiyetinde bir kısım 'kadrolu perso
nelle ilgili bakanlık ve dairelerden ahnacak 
personelden kurulması uygun mütalâa olun
muştur.» 

Bu, Hükümet tasarısının. gerekçesidir ve 
özet olarak bugün vasıflı eleman bulmaktaki 
müşkülât dolayısiyle bâzı çek'irdek kadrolar 
ele alınmakta ve bâzı işlerin de diğer daireler
den alınacak elemanlarla yürütüleceği anlaşıl-
ma'ktadır. Halbuki komisyon, pânlama, politi
ka, istihbarat ve irtibat, psikolojik savunma, 
sağlık, haberler ve raporlar, öğretim ve eğitim 
(büroları için yeni kadroları Hükümetin talebi 
olmamasına rağmen tasarıya ilâve etmiştir. 
Normal olarak yalnız hizmetin iyi ifa edilme
si noktasından değil, umumi bütçe mülâhazası 
nazarı dikkate alınarak, komisyonun Hükümet 
temsilcileri ile âdeta bir mücadele yaparcasına, 
..işi daha tasarruflu bir şekilde intacetnıeye ça
lışılması gerekirdi. Buna ağhıen, Hükümetin; 
«Ben evsaflı şahıs bulaunyacağım, bunun için 
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mevcutla bu hizmeti ifa edeceğim» demesine ı 
rağmen, komisyonun ilâve kadrolar eklemesini 
anlamadım. Bu itibarla komisyondan bu mev
zuda izahat vermesini rica ediyorum. Verilecek 
izahatın; bugünün savaşlarının cephelerden 
çok gerilerde cereyan etmesi karşısında, sivil 
savunma millî güvenlik bakımından çok ehem
miyetlidir, lüzumludur, şeklinde değil; ancak 
Hükümetin bulmakta müşkilât çektiği perso
neli bulmaya gözleri mi kesmiştir, yoksa neden 
böyle, bir kadro inzimamını lüzumlu görmüşler
dir, hususunun aydınlatılmasını rica edeceğim. 

Sekizinci maddeden söz açılmışken bahsedi- j 
lecek ikinci mevzu da Sivil Savunma Sekreter- ı 
lik ve uzmanlıklarıdır. Sivil savunmanın ehem
miyeti, biraz evvel de arz ettiğim gibi cümle
mizin-malûmudur. Bu itibarla, bu mevzuda gös
terilecek İrer türlü gayretin tasvipkârıyız, yar-
dımcısıyiz. Ancak, halihazırda sivil savunma 
uzmanlıklarının vazife görme şekillerinin, ge
rek İm vazifeyi görenler ve gerkse efkârı umu
miye üzeindc müspet bir intiba bıraktığını, da 
iddia etmekten aciziz. Bu halin devamı karşı
sında yarın bu. mevzuda daha aktif, daha esas
lı bir gayret sarf etmemiz lâzımgeldiği zaman, 
halkın bu mevzuu ciddiye almaması ile karşı- | 
laşmamız ve böylece sivil savunma gücümüzün 
azalması mevzuubahsolabilir. Bu itibarla bu 
nıevzuun ıslahını bu vesileyle istirham ederim. 
Hürmetlerimle. j 

BAŞKAN — Sayın Demiray. | 
TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Efendim, I 

müzakere edilen kanun tasarısı, evvelce mev-
eudolan bir kanun isminden başlıyarak, yeni : 
Anayasanın 111 nci maddesine intibak ettiril- i 
inek üzere hazırlanıp getirilmiş bulunmakta- i 
dır. Çok mühimdir. Yani ateşle pamuğu yan 
yana yaklaştıracaksınız ve buna bir ayar bu
lacaksınız. Sivil idare ile askerî idarenin bir i 
mafsal noktası... Gayet mühim. Yalnız ben bu
nun üzerinde duracak değilim. Esasen buna ait | 
kanun evvelce yapılmış. Arz ettiğim gibi bir I 
intibak meselesi... Gerekli soruları Talât Asal J 
arkadaşımız kemaliyle ortaya koydu, sordu... 
Bendeniz de cevaplarına intizar ediyorum. Bu
rada başka bir hususu ortaya koymak istiyorum. 
ki, kanunun temas ettiği Anayasa maddesinin 
bir mücavir, komşu maddesi daha var : 110 
ncıı madde, ona işaret etmek istiyorum. Çün
kü 110 ncıı madde İni madde ile alâkalıdır. I 

İ9 . İ0 . İ962 0 : 3 
Sıkı sıkıya alâkalıdır. Bilhassa geçmiş tecrü
beler, İstiklâl Harbinden bu yana geçirdiğimiz 
tecrübeler göz önüne alınırsa, İ l i iıci madde
nin gerektirdiği kanun yapılırken 110 ncıı mad
de tümü ile göz önüne alınmalı, zaten alınması 
icabettiriyor. 

110 ncıı madde; Başkumandanlık ve Genel
kurmay Başkanlığı maddesidir. Bu 110 ncu 
maddenin son fıkrasını okuyorum, diyor k i : 

«Genelkurmay Başkanı; Bakanlar Kurulu
nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığınca ata
nır.» Şimdi altını çizdiğim kısım : «Görev ve 
yetkileri kanunla düzenlenir» Devam ediyor. 
«Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerin
den dolayı Başbakana karşı sorumludur» Yu
karıdaki maddelerde de Bakanlar Kurulu, Baş
bakanla 'birlikte Meclise karşı sorumludur, di
yor. 

Şimdi, kim kime, nasıl olacak, bunu mevzuu-
bahsetmek istemiyorum. Çünkü Anayasamız 
birtakım yeni müesseseleri 'veyahut eski olan 
müesseseleri yeni hükümlere bağlamış, yine 
Anayasamız bâzı maddelerinde bâzı kanunla
rın yapılmasını da mecburi kılmış; şu kanun
ları yapacaksınız demiş. Binaenaleyh, bu Ana
yasanın itham edilebilmesi için, teşbihte hata 
olmaz, bunlar bir orta direik kabul edilirse, lü
zumlu diğer kısımların da yanyana ^getirilerek 
yapının tamamlanması, çatısının konulması lâ
zımdır. Binaenaleyh, konumuz bu saha ile il
gili bir konu olduğuna göre, isterdik, ki bunun 
yanı sıra Anayasanın şu âmir hükmü nazara 
alınarak, şu bir yılın sonunda, -Meclis açılalı 
bir yıl oldu - Hükümet Anayasanın yapılmasını 
emrettiği diğer kanunlar gibi, şu 110 ncu mad
denin âmir hükmünü de yerine (getirsin. Şu ka
nunun yani'sıra, bu kanun da Meclisimize gel
miş olsun. Binaenaleyh, Millî Savunma 'Komis
yonu hazır burada, bu bitişik madde hakkında 
ne düşündüklerini izah etsinler. Meclisi tenvir 
ederlerse çok memnun 'olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bir 'önerge var, okutuyorum. 
Millî Güvenlik Kurulu tasarısının müzake

resinde Millî Savunma Komisyonu raporunun 
esas tutulmasına karar verilmesinin önemine 
binaen, saygı ile arz ve teklif ederim. 

Erzincan 
Zeynel Gündoğdu 
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(BAŞKAN — Efendim, esasen Bütçe Komis- I 

yonu, daima 'Millî iSavunma Encümenine atıfta 
bulunduğu için Millî Savunma 'Komisyonu met
nini esas tuttuk. Arada pek az fark vardır. 
Üçüncü maddede değişiklik yapmış. Bununla 
'beraber, bu küçük Ihusus için dahi .olsa, arka
daşımızın 'önergesini dikkate alarak, Millî 'Sa
vunma 'Komisyonu metninin müzakereye esas 
tutulmasını oylarınıza1 arz ediyorum. Kabul 

' edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim; tasarının tümü Ihakkmda başka 

söz istiye arkadaşımız var mı? I 
Saym Güley buyurun. I 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FERDA OÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar; bulgun huzurunuzda görüşülmekte 
olan kanun tasarısı, Anayasamızın 111 nci 'mad
desinin âmir hükmünün yerine getirilmesinin 
bir ifadesidir. Yüksek Heyetinizde konuşan ar
kadaşlarımızın, izTaar buyurdukları hassasiyete 
paralel olarak, huzurunuzda bulunan kanun ta
sarısının ma'hiyeti hakkında kısaca ve tarihçesi I 
vasfında malûmat arz edeceğim. I 

Mu'h'terem arkadaşlar; îkinci Dünya Savaşı- I 
nm topyekûn bir mahiyet alacağı ve tahribatın
dan bir milletin maddi ve mânevi sektörlerinin I 
hiçbir kısmının, hiçbir bölümünün masun kala-
mıyacağı kesin olarak anlaşılması üzerine top- I 
yekûn savunmayı k'oordine etmek üzere 'hazarda 
ve seferde bu koordinasyonun plân ve projeleri I 
hazırlanarak millî savunmayı, millî güvenliği 
topyekûn ele almak suretiyle onu hedefine ulaş- I 
tırmak maksadiyle bu müessesenin kurulması 

, ihtiyacı diğer milletlerde ve bizde hissedilmiş
tir. 

. Diğer milletler harb içinde bu müesseseye I 
sahi'bolmuştur. 'Biz de, harb bittikten sonra 
1949 yılında^ bir kanun çıkartılarak topyekûn I 
savunmayı, onun koordinasyon hizmetlerini, 
muhtelif 'Bakanlıklar arasındaki koordinasyo
nunu ele alan, bunun plân ve projelerini ha
zırlayan böyle bir müesseseye sahibolmuşuz-
dur. Millî ıSavunma Yüksek Kurulu adını taşı
yan bu müessese, 1949 da 53ı99 sayılı Kanun
la vücut bulmuştur. 12 senelik tatbikatı olan bu 
müessese, bu müddet zarfında 50 ye yakın ka- I 
rar ittihaz e'tmiştir. 'En son 1958 senesinde Top
yekûn ISavunma ve Millî Seferberlik Talimatı 
adiyle Bakanlıklar arası koordinasyonun nasıl 
yapılacağını, 'hanigi prosedürün takibedileceğini | 
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ve mesuliyetlerin nelerden ibaret olduğunu bil-< 
diren bir talimat ısdar olunmuştur. Fakat 5399 
sayılı Kanunun getirdiği bu müessese gücünü 
Anayasadan alamıyordu ve istişari mahiyette 
olan vasfı meşkûk idi. Bundan dolayıdır ki, 
müesseseden 'bu 12 senelik tatbikatında lâyıkı 
veçhile faydalanıldığı iddia edilemez. 

Bu müessesenin bir za'fı da, daimî çekirdek 
bir personel kadroısuna saıhilbolmayışıdır. Millî 
Savununa Yüksek Kurulu Müessesesinde çalı
şan elemanlar, Başbakan tarafından İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden ve diğer Devlet müess
eselerinden alınıyordu. Dolayısiyle Millî Sa
vunma Yükseık Kurulunda çalışan bu personel 
misafir, muhacir personel idi. Bunlardan, Mil
lî 'Savunmadan gelen general ye allbaylar maaş
larını Millî Savunmadan alıyor fakaıt Millî Sa
vunma Yüksek Kurulunda vazife görüyorlardı. 
Bu da müesseseye bir zaaf getirmekte idi. Ku
rucu Mecliıs Anayasayı tedvin ederken, Millî 
Güvenlik gibi milletin bekası ile ilgili ve çok 
.mühim bu meseleyi ve bu meseleye ilişkin ola
rak bu müesseseyi ele almış ve 111 nci madde
siyle bu müesseseyi Anayasanın çatısı altına 
koymuştur. Bu müessesenin bir diğer zaafı da 
Millî Savunma Yüksek Kurulu adını taşıması 
idi. Millî Savunma Bakanlığı hizmetleriyle, 
topyekûn millî güvenlik hizmetlerinin birbirin
den ayrı karakterde olduğu aşikârdır. Fakat is
minin iltibasa maJhal verir şekilde olması, bu 
müessese hizmetlerini gölgelendirmekteldir. îşite 
bu sebepten 111 nci maddede isim değişikliği 
cihetine gidilmiş ve Millî Güvenlik Yüksek Ku
rulu adı uygun bulunmuştur. Böyle kısa bir 
tarihçeden sonra arkadaşlarımızın temas buyur
dukları bâzı hususlara yüksek huzurumuzda 
arzı cevap edeceğim. 

' Evvelâ, Talât Asal arkadaşımız çok eihem-
'miyetli olan ıbu kanunu iyi tetlkik etmeye fırsat 
bulamadıklarını Söylemeleri dolayisiyle, kendi
lerine müsaadeleri ile, bu tasarının beşinci ayın 
18 nde dağıtılmış bulunduğunu, dolayıısiyle üze
rinden çok uzun bir zamanın geçmiş olduğunu 
hatırlatmama müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Bir husus da, bu kanunun Hükümetin üs
tünde bir yetkiyi tanır karakterde olduğunu 
ifade buyurmalarıdır. Hayır, mufhterem arka
daşlar! Bu kanun tasıarısı, Hükümetin üstünde 
bir yetkiyi, Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuv
vetler Kumandanlarının da içinde bulunduğu 
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bu müesseseye, Başlbakanm emrinde bulunan ve 
ilgili bakanların dâhil olduğu bu müesseseye, 
vermemektedir. Bu müessese, 5399 sayılı Kanun
da müplhem olan. istişari vasfın daha belli, vu-
zuihlu bir şekilde ifadesinden ibarettir. O birin
de bu yokjtu. Bunda aksine Hükümete, Bakan
lar Kuruluna mil]î güvenlik problemlerinde is
tişari mahiyette yardımcı olacağı hakkında sa-
rahaite kavuşturulmuş bir husus da vardır. 

İkinci maddenin şümul ve ehemmiye'ti üze
rinde ileri sürdükleri fikirler doğrudur. Fakat 
bu kanun, (bu cins kanunlarda olduğu gilbi, 
muihJteva kanunu değildir, bir zarf kanunudur. 
içindeki mazruf değildir, önemi ve ehemmiyeti 
'dıolayısiyle bugün bu tasarı, yüksek huzurunu
za millî güvenlik prolbleminin müessese ve teş
kilât olarak bir zarfı getirmektedir. Bu zarfın 
içine mektup, tatbikatta ancak gizli oturum
larına teşrihi mümkün ol.ia.eak mahiyette konu
şulacak ve konuşul'muştur. Genel Sekreiterin de 
Millî Güvenlik Kurulu üstünde, yani Millî Gü
venlik Kurulu Hükümettin üstünde; Genel Sek
reterlik müessesesi de Millî Güvenlik Kurulu
nun üstünde bir ifade taşıyor dediklerini zan
nediyorum. Yanlış anladıysam özür dilerim. 
Böyle bir şey katiyen baihis konusu değildir. 
tsltediği 'memurları Millî Güvenlik Kurulunun 
alabileceği şüphesi iahar edildi. Bu, Bakanlar 
Kurulunun kararma bağlıdır. Bu müessese 25 
narem içi, 8 (D) cetveli olmak üzere 33 değiş
mez s ah üt personel kadrosu getirmektedir, iş
lerin bu kadro ile tedvir edilmediği hallerde el-
îbette ki, lüzum görülen ihtiyaç, Bakanlar Ku
rulu kararı ile temin edilebilecektir. 

Mulhterem Ali Dizman arkadaşım, bu cüm
leden olarak Hükümelt tasarlısının, kendisinde 
personel ihtiyacı daha az tutulmuş iken ve bu 
yolda bir tasarrufa gidilmişken, Millî Savunmıa 
Encümeninin personel kadrosuna 7 ilâve daha 
yapmış olmalarını anlıyamadıklarmı, niçin Hü
kümetin böyle bir ihtiyaca sahip çıkmayıp da, 
Millî Savunma Encümeninin safoip çıktığına işa
ret ettiler. Gerçekten tasarı Millî Savununa En
cümenine geldiği anda, kadro bakımından hiz
metleri gösteren bir cetvele saihipken, bu hiz
metlerin bir kısmında tasarruf yapmış bulunu
yordu. Komisyonumuz, Hükümetin bu hassasi
yetini lüzumsuz görmüş, kendilerinin de Ve (bil
hassa bugün Millî Güvenlik Kurulu, dün Millî 
Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreterlerinin 
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ıtasvilbini alarak ve hattâ onların teşvik ve teş
ci ile eksik 7 kadroya da 4 ncü dereceden 3, 5 
inci dereceden de 4 personel ilâvesi cihetine git
miştir. Bütçe Encümenimizin de bunu kalbul bu
yurması Millî Savunma Encümeninin tasarru
fundaki isabeti göstermektedir. 

Talhsin Demiray arkadaşımız meselenin ken
disiyle değil, Anayasamızın 111 nci maddesi üze
rinden görüşlerini ifade ettiler. Genelkurmay 
Başkanlığının vazifeleri, yetkileri, görevleri 
madem ki, Anayasanın İm maddesi gereğince 
tedvin edilmek lâzımdı. Gönül isterdi ki, bu 
müessese o müesseseyle birlikte, hattâ o mües
seseden daha evvel gelmiş olsun. Yani, «Meclis 
olarak biz, evvelâ Genel Kurmay Başkanımı
zın yeltkilerini, görevlerini bilelim. Ondan son
ra onun içinde bulunan bu müesseseyi görüşe
lim.» dediler. Bir dereceye kadar hakları oldu
ğu muhakkaktır. -Ancak, bu kanun tasarısı Hü
kümelt tarafından Yüksek Meclise, bu müesse
se Anayasanın 6 ay içinde çıkarılmasını istedi
ği müesseselerden birisi olduğu için sevk edil
miş bulunuyor. Alelacele Anayasanın bu hük
mü yerine gelsin diye, ölbür müesseseden ayrı 
olarak Meclise sevk edilmişjtir. 

Halbuki, biz Millî Savunma Encümeninde 
.bu müessesenin 6 ay içinde çıkarılması zaruri 
müesseselerden olmadığını tesbit ettik. Hükü
mete de bunu kabul ettirdik. Diğer encümen 
de bu kabulümüze iştirak etmiştir. Şimdi yük
sek huzurunuzda bu müessese Anayasayla ka
yıtlı olmıyarak bulunmaktadır, iki müessese
nin birbirinden ayrı düşmesi biraz da bundan 
olmuşitur. 

ikincisi, Genelkurmay Başkanlığı bundan ev
vel, Anayasa tefrik etmeden, evvel, Millî Sa
vunmanın şümul ve yetkileri içinde bir mües
sese idi, halbuki şimdi ayrılmıştır. Bu ayrılma, 
gerek Millî Savunma cephesinden, gerekse Ge
nelkurmay cephesinden çeşitli komplikasyonlar, 
mühim meseleler ortaya çıkarmış bulunmakta
dır. Bu meselelerin ve düğümlerin çözülmesi ve 
iki müessesenin birbirinden Anayasaya göre ay
rılması işi, kolay ele alınır ve neticelendirilir 
tabiatta olmadığı için uzunca zaman geçmesine 
ve bütçede sözcü olarak bendenizin de bu kanu
nun bir an evvel getirilmesini Hükümetten 
grupum adına rica etmiş olmama rağmen, maa
lesef henüz nihai bir şekle getirilerek Meclise 
sevk edilecek mükemmeliyete ulaşmış bulun-
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mamaktadır. Fakat, elde inşa halindedir, prob
lemleri çözülmüş olup, çok yakında yüksek hu
zurunuza sevk edilecektir. Hükümetten aldığı
mız malûmat budur. 

Muhterem arkadaşlarım, Talât Asal arka
daşımız; «5399 sayılı Kanunun getirdiği Millî 
Savunma Yüksek Kurulu daha sarih hüküm
lerle bu müesseseyi getirmekte olmasına rağ
men neden dolayı bu müesseseye gidiliyor» de
diler ve eski kanunun bâzı maddelerinin bu ka
nundan daha sarih olduğunu söylediler. Kanu
nun gelmesi Anayasanın âmir hükmü icabıdır, 
bilâkis daha açıklık getirmiştir. Adında, met
ninde, fonksiyonunda açıklık vardır. Bu mües
sese millî güvenliği koordine edebilecek, plân 
ve projeleri hazarda hazırlayıp seferde tatbik 
ettirebilecek bir mükemmeliyete ulaştırmıştır. 
Maddelerin görüşülmesi sırasında, bu hususlara 
ayrı ayrı temas etmek fırsatını bilabileeeğimizi 
umuyoruz. Eksik bıraktığım kısımları Başbakan 
adına Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı, ar
zu buyurulursa, tamamlıyaeaklardır. Hürmetle
rimi takdim ederim. 

BAŞKAN — Sayın Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) -r- Muhterem arka

daşlar, bilhassa kanun tedvin edilirken, mese
leler bu kürsüden ele alınınca, iş politika dışı
na çıkar ve tamamen teknik mevzular konuşu
lur. Bendeniz, Büyük Meclisin huzurumda bir 
milletvekili olarak daima bu teknik çalışmaları 
yapmak gayreti içindeyim. Binaenaleyh, bura
da, şu anda birer teknisiyen olarak çalışıyoruz. 
Zaten parlâmentoların en büyük vazifesi de ka
nun tedvin etmektir. Bunu tesbitteki kasdım, 
bir tarize üstü kapalı da olsa, cevap verebilmek 
içindir. 

Şu kanun tasarısını okumuş bulunan bir ar
kadaşınız, takdir buyurursunuz ki, hangi za
manda bu kanunun Büyük Meclise sevk edildiği 
hususunda vukuf peyda etmiştir. Sözlerime baş- v 

larken kanunu tetkik imkânını bulamadım, Se
yisimin sebebi, zaman bakımından değil, ihtisa
sımın haricinde olması bakımındandır. Bu se
beple ehemmiyetini bu istikamette beyan etmek 
suretiyle diğer arkadaşlarımı da bu mesele üze
rine hassasiyetle eğilmeye davet ediyorum ve 
komisyonumuzdan malûmat rica ediyorum, öğ
renmek istiyorum ki ; bu aczimi ortaya koyu-
şumdaki samimiyetimin bir polemik mevzuu ya-
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pumasından hakikaten müteessir oldum, arka
daşlar. 

Şimdi, bendeniz bu kanunun çıkmasını ta
mamen benimsemiş bulunan bir arkadaşınız ola
rak lüzumuna inandığım bu kanun hakkında 
ilk yaptığım konuşmada da ifade ettim ki : 
Devlet hayatımızda bu kanuna ihtiyaç hâsıl ol
muştur. Anayasanın 111 nei maddesi esasen bu
nun getirilmesini âmirdir. O noktai nazardan 
meselenin lüzumu veya ademi lüzumu üzerinde 
durulmasına imkân yoktur, çünkü, Anayasanın 
hükmü sarihtir. Ama üzerinde durduğumuz me
sele, kanunda sarahat olmasıdır. Toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri hürriyeti Kanununda sara
hat mevzuunda C. H. P. li arkadaşlarımla da 
birleştim. Kanun zarf değildir. O istikamette 
veya bu istikamette tatbikatçının tefsirine im
kân vermediği nisbette kanunun mükemmeliyeti 
ortaya çıkar. Niçin Eugene Hubert'in Medeni 
Kanunu, mevcut kanunların en iyisi olarak gös
terilir? Bundan dolayıdır. Bu kanun bir zarf 
kanunudur. Bunun sebeplerini, vazifelerini bir 
gizli celsede izahının mânasını anlıyamadım. 
Bu kanunun ikinci maddesinde vuzuha varmak 
icabettiğine kaaniim. Bâzı teşkilât bağlanmaları 
dolayısiyle 5399 sayılı kanundan ayrılık var di
yorlar. 5399 sayılı Kanunun üçüncü maddesi
nin bir iki bendini yüksek müsaadelerinizle oku
yacağım. 

(A) bendi : «Hükümetçe takibedilecek Milli 
Savunma politikasının esaslarını hazırlamak;» 
yani, Kurul bir eksper vaziyetinde, bir istişari 
organ vaziyetinde. 

(B) bendi : «Bütün Devlet teşkilâtına her 
türlü özel müessese ve teşekküllere ve vatandaş
lara düşecek Millî Savunma ödev ve görevleri
ni tesbit ile gereken kanuni ve idari tedbirleri 
almak üzere yetkili makamlara sunmak.» Burada 
d<a açıklık var arkadaşlar. 

(C) bendi : «(B) fıkrasında yazılı tedbirle
rin uygulanmasını kovuşturmak.» 

(D) bendi : «Topyekûn millî seferberlik plâ
nını barışta hazırlamak ve gerektiğinde tam ola
rak uygulanmasını sağlamak.» 

(E) bendi : «Yurt savunmasiyle ilgili işler
den Başbakanın lüzum gösterdiklerini inceliyerek 
mütalâasını bildirmek.» 

Arkadaşlar, şimdi bu kanun tasarısının 2 nci 
maddesine geçiyorum, lütfen tasarılar elimizde 
var, bu maddenin (c) bendini okuyalım : 
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(c) bendi : «Bütün Devlet teşkilâtına her 

türlü özel müessese ve teşekküllere ve vatandaş
lara düşecek topyekûn savunma ve millî sefer
berlik hizmetlerinin ve davranışlarının tesbiti 
ve bu konuda lâzımgelen kanuni ve idari ted
birlerin alınması.» 

Ne demektir' «davranışlar» arkadaşlar? Ka
nunu tatbik edecek olan makamlar bu günü na
zarı itibara almaz. İlelebet yaşıyacak bir dün
ya içindeyiz. Hüsnüniyetli olmıyan insanların 
gelebileceğini de kabul buyurunuz. Buna birin
ci ve yahut ikinci Cumhuriyet deniyor, ne der
seniz deyiniz, bu Meclis şu devrenin ilk Meclisi
dir. Bu Meclis Devletin temellerini kuruyor. 
En (büyük şerefimiz de 'budur. Bu itibarla çı
kartacağımız kanunlar üzerinde hassasiyetle dur
mamız lâzımdır. Şimdi, nedir «davranış?» işte 
bendeniz bunların izahını komisyondan rica et
tim. Hakikaten mesleklerinin, ihtisaslarının sa
hibi bulunduklarını söylediler. Muhacir, misa
fir personel var mı? dedim. «Muhacir personel 
vardır.» dediler. 8 nci maddeyi okuyunuz, yine 
vardır. Bundan dolayı tevahhuş hissediyorum. 
Yani, hangi istikamette, ne nisbette, hangi ölçü
ler içinde çalıştırılacak? 

Burada size bir şikâyet arz edeceğim. Bolu'-
nun Akçakoca kazasında, Edirne'nin ipsala ka
zasında, «Bu kanunun çıkmasından ne gibi ne
ticeler doğacaktır?» diye vatandaşlarda istif
hamların doğduğunu gördüm, şikâyetler duy
dum. Hakikaten verdiğim misali, banka misa
lini.. (Mademki açıklanması istenmiyor) hakika
ten arkadaşlarım, tatbikat da gösterdi. 

Bu itibarla, istihbarat vazifesinin hangi 
noktaya kadar devam etmekte bulunduğu, «is
tihbarat vazifesi var mı, yok mu?» diye muhterem 
komisyondan sordum. Komisyon sözcülerinin, 
bu hususta bir malûmat lûtfedebildiklerine şahid-
olmadım. Eğer meselenin hududunu çizmek 
için gizli bir toplantıya ihtiyaç varsa yapalım 
arkadaşlar. Ben bunu müstakbel rejimimizle 
alâkalı görüyorum arkadaşlar, istikbaldeki Tür
kiye'nin hayatında suiniyetli insanların bu ka
nuna istinadetmesinden korkuyorum arkadaşlar. 
işte ben onun için çırpmıyorum, huzurunuzda 
onun için istiyorum ki, mesele bütün açıklığiyle 
konuşulsun. Bu kanuna ne muhalefet grupların
da ve ne de iktidar gruplarında gereken ehem
miyet verilmemiştir. Bunun bizi hangi noktaya 
kadar götüreceğini bilmemiz iktiza eder. 
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Arkadaşlarım, başka bir nokta daha var : 

«İstihdam edilecek misafir muhacir» tâbiri... Me
murlar her teşekkülden alınabilir. Bunlar Dev
letin hem iç emniyeti ile ve hem de dış emniyeti 
ile alâkalı meseleleri mi tedvir edeceklerdir? 
Onun için kanun metninde bulunduğu cihetle 
istirham ettim : Millî güvenlik politikasından 
neyi kastediyorsunuz? Bunu bileceğim. Ben bu 
memleketin Devlet hayatında Cumhuriyet çocu
ğu olduğum halde gördüm ki, bu nevi yuvarlak 
lâflar üzerine Devlet idareleri yatmışlardır. Ar
kadaşlar, dış tehlike, iç tehlike, millî menfaatler, 
memleketin yüksek menfaatleri... Bunların' için
de bu memleket türlü, türlü istikametlerde çal-
kalanmıştır ve bu memleket bunları yaşamıştır. 
«Millî güvenlik politikasının icabı olarak böyle 
hareket ediyoruz» dedikleri zaman, eldeki şu ka
nunun mevcudiyeti muvacehesinde susmak mec
buriyetinde olacak olanlar sizlersiniz. Milletve
kili olarak, ben burada, millî savunma politikası 
ile neyin kastedildiğini öğrenmek mecburiyetin
deyim. Bu meseleye vuzuh vermek mecburiye
tindeyiz. Tekrar ediyorum, istirham ediyorum, 
hattâ ben bu kanunun bir kere de Anayasa Ko
misyonundan geçerek huzurunuza gelmesini is
terdim. Tatil yok arkadaşlar!... Bu kanun ehem
miyetlidir, gruplarda okuyacağız, tetkik edece
ğiz. Bugün bizler, yarın başka nesiller... Bu Mec
lis müessesan Meclisidir arkadaşlar. Bu büyük 
Meclis, 1961 yılının 25 ekiminde kurulan bu Mec
lis Cumhuriyetin temellerini kuruyor. Vazifele
rimiz büyük!... 

Zaman zaman birbirimize kırılıyoruz. Za
man zaman birbirimize küsüyoruz, tehlikeler kar
şısında birleşiyornz. Bunun sebepleri başka ar
kadaşlar1. Bütün dünyadaki parlâmentolarda 
intikal devirlerinden sonra gelmiş olan Meclis
ler bunların ıstıraplarını çekmişlerdir. Bu işin vü
sati ölçüsünde çalışmalıyız. Ben, komisyondan is
tirham ediyorum, bu konularda bizi tenvir etsin
ler, aydınlatsınlar. Büyük Mecliste bu mesele 
üzerinde gereken hassasiyeti göstermeli ve eğil
melidir. Ben bu kanunun müstakbel rejimimizle 
ilgili görüyorum arkadaşlar. (Alkışlar) 

MlLLl SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET ALt AYTAŞ (izmir) — Efendim, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
MlLLl SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI MEHMET ALI AYTAŞ (İzmir)—Muhterem 
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arkadaşlar, Muhterem Talât Asal Bey arkadaşı
mızın, burada bir endişe izhar ettiler ve dediler 
ki, bu Millî Güvenlik kanun tasarısının müstak
belde Hükümetlere kötü davranışlara vesile ol
masın. Bundan endişe duyduklarını beyan etti
ler. Bu kanun doğrudan doğruya yurt savun
masına, yurdun topyekûn savunmasına taallûk 
eden bir kanundur, doğrudan doğruya hariçten 
vukubulacak bir davranışa karşı memleketin 
topyekûn savunmasını istihdaf eden dairenin 
çalışmasını tanzim eden bir Kanundur. 

Şimdi, arkadaşlar, huzurunuzda şunu ifade 
etmek isterim ki, yüksek malûmunuz olduğu veç
hile, millî savunma, yalnız başına Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin deruhte edeceği, yalnız ona mev
du bir vazife değildir. Ferda Güley arkadaşımın 
beyan ettiği gibi, millî savunma; bütün memle
ketin, maddi ve mânevi bütün gücünü millî sa
vunmaya tevcih etmesi demektir. Binaenaleyh, 
aslında şimdi müzakere etmekte bulunduğumuz 
kanun tasarısı, doğrudan doğruya, memleketi, 
düşmanların tecavüzleri karşısında topyekûn sa
vunma gayesini istihdaf ediyor. Şimdi ihtimal ki, 
Talât Asal arkadaşımızı endişeye sevk eden 
nokta şudur : Anladığıma göre millî emniyet 
kelimesi kendilerini endişeye düşürmüş olacak, 
tereddütlerine sebebolmuş olacak. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Metindeki millî 
emniyet kelimesi değil, millî güvenlik kelimesi
dir. 

MlLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET ALI AYTAŞ (Devamla) — Evet 
efendim. Millî güvenlik kelimesi kendilerini te
reddüde sevk etmiş olacak. Malûmuâlileri, millî 
güvenlik ismi bu kanunla getirilmiş değildir. Bu, 
Anayasanın hükmüdür. Eskiden bu müessese 
esasen mevcut idi, ismi de Millî Savunma Konse
yi idi. Bu Anayasanın getirdiği isim budur. Ana
yasanın getirdiği isim bu olduğundan, demin de 
arz ettiğim gibi, gayesi doğrudan doğruya yur
du, hariçten vâki olacak tecavüzlere karşı top
yekûn savunma hedefine ulaşmaktır, bunun için 
getirilmiştir. Binaenaleyh isminden dolayı her 
hangi bir endişeye sebebolmadığı kanaatinde bu
lunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GlRlTLlOĞLU (Edirne) — Muhte

rem arkadaşlarım, malûmu tekrar etmemek içini, 
benden önce konuşan arkaıdaslarıım'in temas ettik-
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leri konulara girmiyeceğiım. Huzurunuzda bir, iki 
noktayı izah etmek isterim. 

Bunlardan birisi, mer^i olan 5399 sayılı Ka
nun millî güvenliğim mahiyet ve hudutlarını tas
rih etmektedir. Anayasanın. 111 nci maddesi ge
reğince MiiLlî Güvenlik Kurulu Kanununu çıkar
mak eiıedburiyetinde idik ve böyllc bir mecburi
yetle, Hükümet, bugün görüşülmekte bulunan ta
sarıyı getirmiş bulunmaktadır. Mevcut tasarı, 
bu mahiyetteki 5399 sayılı Kanuna nazaran, Sa
yın Talât Asal'im da izah ettikleri veçhile, biraz 
daha müphemiyet taşımaktadır. Halbuki, aynı 
konu üzerinde yeni bir tasarı hazırlandığına ve 
Anayasa böyle bir tasarı hazırlanmasını âmir bu
lunduğuna göre, daha mütekâmil bir kanun ge
tirilmesi gerekir idi. Kanun metni bu sarahati 
getirmekten uzaktır. Acaba, Ibiz tasarıyı yanlış 
mı anladık; aıslımda sarahat var da meslekiımiz ol
madığı için mi anbyamadık, diye kendi kendime 
düşündüm. Bu husuısu, Komisyon) Sözcüsü aşa
ğı yukarı cevaplandırmış oldu; bu, bir, zarf ka
nunudur, dediler Zarf kanunu, tâbirinin; ka
nunlarda aranılan vasıfla telifi mümkün değildir. 
Kanunlar; bir şekil, bir kilise değil, fakat bir 
muhtevadır bir hükümdür. Kanaatimce, aslolan, 
mazur görsünler, kendi teşbihlerine dayanarak 
^öyliyeceğim, mazruftur. Mazrufu bilmediğim 
içim gönlüm bu kanuna razı olamamaktadır. 

Anayasanın 111 nci maddesinin emrettiği for
malitenin yerine getirilmesi icabı olarak, biz, Ibu 
kanunu çıkartacafcsaık o ayrı bir mesele. Fakat, 
bu takdirde bu kanun bir zarf kamunu olmaya 
mahkûm kalır. Bu kanunun niçin çıkarıldığım!', 
ne yetki tanıdığını bilmiş olmalıyız. Bu konuya, 
bu kadarla parmak bastıktan sonra, bir iki ehem
miyetli noktaya daha temas etmek isterim. 

Kanun, kadro cetveli getirmiştir. Elbette ih
tisas erbabı, kadro cetvelimi gerektiği şekilde tâ
yin etmiştir. Lâkin 8 nci mıadde çok açık (bir ka
pı bırakmakta ve bu maddede Başbakanlığa ge
niş bir yetki tanıyarak, istediği memuru, iistediği 
sahada, istediği yerde istihdam edeceğimi âmir 
bulunmaktadır. Bu suretle istihdam edilecekle
rin vazifelerimin ne olacağı sorusu, kendiliğinden 
ortaya çıkıyor. Kanaatimce işe bir sarahat ver
mek gerek. Affınıza sığınacağım, isterseniz be
nim cahilliğime verin, Türkiye'de Millî Emniyet 
Teşkilâtınım' hukuki statüsünü bilememekteyim 
fakat böyle bir teşkilâtın ımevcudolduğunu bilirim. 
Ama, ne olduğunu, nasıl olduğumu bilmediğim 
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halde teşkilâtlın lüzumuna inanarım. Bu teşkilât 
yıllardan beri de vardır. Dünyanın her taraf ım-
da da vardır. Bu teşkilât, elbette Millî Güven
likle birinci derecede ilgili bir .teşkilâttır. 8 nci 
maddeye göre ifade edilen teşkilât Millî Emniyet 
Teşkilâtını kapsıyan bir teşkilât ise: Buna sara
hat vermekte, kanaatimce hiçbir zarar yok, bilâ
kis fayda vardır. 

Hükümetten istirhamım; böyle bir lüzuma bi
naen 8 nci maddeye bu tarz hükümler mi kon
muştur ve bu kamun, Millî Emniyet Teşkilâtını 
kapsıyan bir kanun mudur? Açıklanmasını rica 
ederim. 

2 nci bir nokta: Bütçe müzakerelerini iyi ha
tırlamaktayım, Başbakanlık bütçesinde mevzuu-
bahsedildi, içişleri Bakanlığı Bütçesinde mevzuu-
bahsedildi. Bizim, topyekûn savunmamızla ilgili 
bulunan kanun, bugün 'elimizde müzakeresi mev-
zuu'bahsolan, kanundan ibaret değildir; iki tane 
daha aynı konu ile ilgili kanun cardır. (Birisi 107 
sayılı, öbürü 108 sayılı kanunlar. Her ikisi de; 
Mil î Birlik Komitesince çıkarılmış olanı bu ka-
nunilarıın, hudutları birihirinin içine girmiştir. 
Başbakanlık bütçesi müzakere edilirken, bu cihet 
kürsüye getirildi. Başbakan adına cevap veren 
Sayın Turban Feyzioğlu o zaman iki kanunu ka
rıştırdı ve dedi ki, Millî Güvenlik Kanunu çıka
caktır. 107 ve 108 sayılı kanunlar arasındaki 
tezat kalkacaktır. Dediler. 

İçişleri Bakanlığı bütçesi konuşulurken aynı 
konu, tekrar kürsüye getirildi, yine aynı şekilde 
yanlış cevap verildi. Millî Güvenlik Kanunu ile 
107 ve 108 sayılı Kanunlar yine karıştırıldı. 107 
sayılı Kanun, Sivil Savunma teşkilâtınla dair ka
nundur. Müstakil bir teşkilâttır. Bütçeden her 
sene bir miktar para ayrılır. Bilfarz bu sene büt
çeden 20 milyon lira ayrılmıştır. Her müessese
nin her vilâyette müstakil teşkilâtları vardır. Bu; 
Sivil Savunma Teşkilât Kanunudur. 

108 sayılı Kamun, Başbakanlığa bağlı Sivil 
Savunma Sekreterliği Kanunu metin itibariyle, 
konuları itibariyle, birbirlerine son derece yakın
dır. O zaman, Devlet ricali, bütçe müzakereleri 
zamanımda, bu iki kanunun Millî Güvenlik Kanu
nu ile tashih edileceğini, defaatle beyan etmiş
lerdi. 

Şimdi elimize Millî Güvenlik Kanunu geldi, 
bu kanun kabul edilecek, fakat Başbakanlığa 
bağlı Sivil Savunma Sekreterliği Kanunu yü
rürlüğe devam edecek, bilhassa Hükümet tara-
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fmdan açıklanmasını istirham ederim k i ; Millî 
Güvenlik Kanunu kabul edildikten sonra, top
yekûn sivil savunma ile ilgili bulunan iki teş
kilâttan, Sivil Savunma Teşkilâtının vazifesi ne 
olacak? Başbakanlığa bağlı Sivil Savunma Sek
reterliğinin vazifesi ne olacak? 107 ve 108 sayılı 
kanunlarla, bugün konuşmakta olduğumuz ka
nunun rabıtası ne dereceye kadardır? Bu cihe
tin de, Hükümet tarafından açıklanmasını istir
ham eder, teşekkürlerimi arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, ehemmiyetli bir kanunu 
müzakere ettiğimiz hakkında bu kürsüde beyan 
buyurulan ifadelere aynen iştirak ediyorum. 
Yalnız, zannederim, kanunun muhtevası ve he
defi üzerinde, bâzı yanlış anlamalar sebebiyle, 
aslında bu kanundan duyulmaması lâzımgelen 
birtakım endişeler izhar edilmiştir. Bu kanun 
demokratik esaslara göre hazırlanmıştır. Batı 
memleketlerinde emsali olan bir müessesenin 
Anayasamızda tasrih edilmiş olan bir kurulun 
nasıl teşkil edileceği, görev ve yetkilerinin ne 
olacağı hakkında bir kuruluş kanunudur. 

Sayın Güley arkadaşımız, «bu bir zarf ka
nunudur» dedi. Bunun mazrufu nerede, zarfının 
içindeki mektuptan ne haber,» diye sualler sor
dular. Aslında bu şöyle ifade edilebilir, 

Bir bakıma arkadaşımız böyle söylemekte 
haklıdır. Bu bir kuruluş kanunudur. Hep bildi
ğiniz vazife ve yetki kanunlarından birisidir. 
Bir kadro kanunudur. Bu kuruluş ne yapacak? 
Hangi politikayı tesbit edecek? Meselâ, harb za
manında veya harb tehlikesi zamanında ulaştır
ma işlerimizin ne tarzda yürütüleceğine dair, 
hangi kararlar verilecektir? Takdir buyurursu
nuz ki, böyle bir şeyin ne şimdiden hazırlan
ması ve ne de bu kanun vesilesi ile ortaya dö
külmesi mümkündür. Bunun muhtevası elbette 
gizlidir. Buna benzer bütün kuruluşlar da böy
ledir. Devlet Şûrası kuruluş Kanunu çıkarken 
Devlet Şûrasının kararları ne olacaktır, diye ve 
Temyiz Mahkemesi kuruluş Kanunu çıkarken 
Temyiz Mahkemesi hangi dâvalar hakkında ne 
karar verecektir, diye bir sual vâridolamazsa 
burada da aynı olmak lâzımgelir. Muhteva ba
kımından durum budur. Vazife ve yetkiler ba
kımından bir tereddüt varsa, vuzuhsuzluk var
sa olabilir, vuzuha kavuşturalım. Ama, muhte-

— 189 — 



M. Meclisi B : 133 
va meselesine gelince, muhteva meselesi halen 
bahse mevzu değildir. Görev ve yetkilerde vu
zuhsuzluk var mıdır? Kuruluş Anayasamızın 
hükümlerine uygun mu, değil mi? Anayasamıza 
göre, Millî Güvenlik Kurulu bir istişari kurul
dur, bir heyettir. Millî Güvenlik Kurulu, Yük
sek Komuta Heyetini vo Hükümet üyelerini, 
Millî Güvenlikten sorumlu olan Bakanlar Ku
rulu üyelerini, Meclise karşı sorumlu olan Ba
kanlar Kurulu üyelerini, bir araya getiren ve 
millî güvenlikle ilgili konuların, iki unsurun bir 
araya gelmesi ile etraflı şekilde incelenmesini 
mümkün kılan bir istişari heyettir. Bu istişari 
heyet, Anayasada açıkça belirtildiği üzere Ba
kanlar Kuruluna yardımcı olacaktır. Ve Bakan
lar Kuruluna teklifler yapacaktır. Bakanlar 
Kurulu kararı ile halli mümkün olan hususlar
da Bakanlar Kurulu karar verecektir. Anayasa
ya ve kanunlara göre karar mercii Meclis ise 
Meclisin kararı ile olacaktır. Meselâ âmme hür
riyetleriyle, vatandaş hakları ile, mülkiyet ve 
saire ile ilgili hususlarda ise Bakanlar Kurulu 
kanun tasarısı halinde teklifleri Yüksek Mec
lise sunacak ve kanun ile gerekli yetkiyi alacak
tır. 

Millî Güvenlik Kurulunun bir organı duru
munda olan sekreterliğe gelince : Bunun üze
rinde bâzı tereddütler oldu. Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterliği denilen ve Başbakanlığa 
bağlı olan kuruluş, Millî Güvenlik Kurulunun 
çalışmalarına yardımcı olacak, hazırlık yapa
cak bir heyettir. Millî Güvenlik Kurulunun 
kendisi istişari bir organ olduğundan, o istişari 
heyetin çalışmalarını kolaylaştıracak ön hazır
lığı yapacak, teklifleri hazırlıyacak, gündemi 
Ihazırlıyacak, Başbakana yardımcı olacak, bâzı 
evrakın (hazırlanması, üyelerin haberdar edil
mesi, verilmiş olan kararların kovuşturulup ko-
vuşturulmadığı hususunda Başbakana ve bâzı 
mevzularda raporlar 'hazırlayıp 'müzakere edil
mek üzere Millî Güvenlik Kuruluna, bu istişari 
heye'te sunacak 'olan ve bütün bu işlerin yapıl
ması için, toplantılar hazırlaması ve saire için 
diğer dairelerde, Bakanlıklarla gerekli iş birli
ğini yapacak olan gerekli kuruluştur. Her han
gi kalabalık bir heyetin sekreteryası olmazsa, 
o kuruldan her hangi bir müspet iş çıkmaz. Bi
naenaleyh bir sekreterya kurmak her hangi flbir 
kurulun çalışmasını temin için zaruridir, Ra
porların tanzimi, plân kararlarının zabtedilme-
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si, tesbiti, kovalanması bakımından sekreterya-
nm kurulmasından daha tabiî bir şey olamaz. 

Her hangi •bir* kurul sekreteryasız çalıştığı 
takdirde boşa dönen bir çark gibi hiçbir neti
ce elde edemez. Bu bakımdan kurulmuş bir teş
kilâttır. 

Şunu arz edeyim ki, Millî Güvenlik Kurulu
nun endişe edildiği gibi icrai bir yetkisi olmı-
yacağı gibi, bunun hazırlığını yaparak birtakım 
karar suretlerini, teklifleri bizzat sunacak olan 
Millî Güvenlik Genel Sekreterliği dahi Anaya
samıza göre 'bir icrai karar 'organı değildir. O 
da ancak Bakanlar Kuruluna teklif yapacaktır. 
Bakanlar Kurulu, Anayasamıza göre sorumlu 
olan kuruldur ve karar organıdır. Bu itibarla 
Millî Güvenlik Kurulunun Hükümetin üstünde 
olması ve saire .gibi endişeler asla bahis mev
zu değildir. Açıkça ikinci maddenin sonunda 
fonksiyonunun görüşlerini Bakanlar Kuruluna 
bildirmekten ibaret olduğu belirtmektedir. Gö
rüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir denmekte
dir. Üçüncü maddenin (IB) bendi dikkatle oku
nursa, «Millî Güvenlik Kurulunca teklif ve 
Bakanlar Kurulunca tasvibedilmiş olan bilcüm
le karar, prensip ve plânlar.» denmektedir. De
mek ki kanunun metninden sarahaten anlaşı
lan husus, bu kurulun Bakanlar Kurulunun bir 
icra organı olduğudur. Hiç. şüp'hesiz, arkadaşla
rımız bu husustaki endişelerini büsbütün orta
dan kaldırmak için metne daha fazla vuzuh ve
rici teklifler yaparlarsa, Anayasanın hududu 
içinde kalmak ve yanlış anlamalara imkân ver
memek 'şar'tiyle bu metnin ıslahı mümkün olur. 
Daha şimdiden bâzı arkadaşlarımız tadil tek
likleri yapmayı düşündüklerini gelip söylediler. 
Arkadaşlarımızın söyledikleri bu tekliflerden 
bâzısı bendenize son derece munis göründü. Bu 
teklifler zaten istihdaf edilen mânayı dalha da 
vuzuha kavuşturacaktır, endişeleri ortadan 
kaldıracaktır. Bu gibi tashih atı el birliği ile ya
pacağız. Yüce Meclis en doğru ve uygun metni 
elbette bulacaktır. , 

Muihterem arkadaşlarım, memurların istih
damı konusuna gelince: Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği bir kadroya salhib olacak. Bu
nun bir çekirdek kadrosu vardır. Fakat çok çe
şitli mevzular Millî Güvenlik Kurulunun önü
ne gelir.. Bugün millî güvenlik politikası den
diği zaman, yalnız bizde değil, bütün memle
ketlerde, askerî politikadan, dış politikadan 
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ibaret meseleler gelnıiyecek, sağlık, ticaret po
litikası ile ilgili meseleler, sanayi, ziraatı ulaş
tırma, bayındırlık politikası ile ilgili meseleler 
bu (kurulda görüşülecektir. Şu halde, böyle bir 
kurulun çalışmalarını hazırlıyacak olan sekre-
teryanın da zaman zaıman çok çeşitli sahalarda 
tecrübe sahibi, (belki de muvakkat bir zaman 
istihdam etmek üzere belki bir merçrzu üzerinde 
mütehassıs uzmanlara ihtiyacı olacaktır. 

Kadroyu çok şişkin yapmamak ve bu saiha-
da devamlı memur istihdamı lüzumunu yarat
mamak için ımemura ihtiyacı belirdikçe Devlet 
teşkilatındaki bâzı mütehassıs (memurlar bura
da muvakkaten çalıştırılabilecektir. İşte (kadro 
şişkinliğini 'inlemek için bir hüküm sevk edil
miştir. 

Bu memurlar nasili alınacak? Millî Güven
lik Kurulu lüzum görecek, Millî Güvenlik Ku
rulu teklif edecek, Bakanlar Kurulu tesbit ede
cek, evet diyecek, kabul edecek ve Bakanlar 
Kurulunun 'kararı üzerine Başbakan, Bakanlık
lardan veya katma bütçeli dairelerden, kamu 
iktisadi teşebbüslerinden ve burada sayılan di
ğer kurum ve kurullardan memur ve hizmetli 
istiyebileeek. Bizim mevzuatımızda sivil hiz
metler içinde buna ıbenzer hükümler vardır. 
Muvakkat işlerin yürütülmesi bakımından buna 
benzer hükümler mevzuatımızda mevcuttur. 

Kararı Bakanlar Kurulu vereceğine igöre 
Bakanlar Kurulunda her Bakan kendi Başkanlı
ğına bağlı teşekküllerin menfaatlerini saıvuna-
caktrr. Meselâ lüzumlu bir personeli çıkarmak 
gibi, bir teşekkülün işlerini aksatacak şekilde 
kararla i* alınırsa, Bakanlar Kurulunda görü
sünü savunarak diyecektir ki, «Falan te
şekkülden, meselâ Sümerbatnktan, Devlet 
Demiryollarından, falan memuru, falan ki
şiyi alırsanız benim işim durur. Bu işi 
yapmak, yapmak üzere size falan arkadaşı veri
rim.» Karat- verecek organ Bakanlar Kurulu 
olduğuna göre, dairelerin ve iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin veya Bakanlıkların murakabe
si altında bulunan kuruluşların işlerinin 'aksa
ması bu suretle önlemiş ıolacaktır. Bunun için
dir ki; memur aknaik yetkisi tek başına Başba
kana da, verilmemiştir. Tok başına Genel Sek
reterliğe de verilmemiştir. Bakanlar Kurulu
nun kararma ihtiyaç görülmüştür, Arz ettiğim 
gibi endişeyi mucip olacak bir durum yoktur. 
Sayın Giritli oğlu arkadaşım zannediyorum, ya-
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nıldılar. Millî Savunma uzmanlariyle ilgili bir-
'beyanımı hatırlıyorum. Ben yalnız İstatistik 
'teşkilâtı bütçesi üzerinde konuşmuştum. Başba
kanlık bütçesini, Sayın Akif Eyidoğan savun
muşlardı. Belld de arkadaşımız Akif Eyidoğan 
arkadaşımın bir beyanlarından bahsettiler, bil
miyorum. Fakat her kalûkârda sivil savunma 
uzmanlarının bu mevzu ile bir alâkası yoktur. 

Savunma günlerinde Millî Savunmanın bir 
parçasını teşkil eden Millî Güvenlik Kurulunun 
üzerine eğileceği mevzulardan biri de bu ola
caktır. Fakat sivil savunma meselesi ayrı 'kanu
nu olan ve İçişleri Bakanlığına bağlı olan bir 
teşkilâttır. 

Başbakanlıktaki sivil savunma uzmanlarına 
gelince : Başbakanlıktaki sivil savunma uzman
lariyle yine Başbakanlığa bağlı Millî .Güvenlik 
Genel Sekreterliği arasında hiçbir münasebet 
yoktur. Başbakanlıktaki sivil savunma uzman
ları, diğer Bakanlıklardaki sivil savunma uz
manları gibi, Başbakanlığa bağlı camianın si
vil savunma işlerini yapmakla mükellef olan 
uzmanlardır. Bu itibarla Millî Güvenlik Kuru
lu Genel Sekreterliğiyle o teşkilâtın gerçekten 
hiçbir ilgisi yoktur. Ve böyle bir ilgisi olduğu
nu, zannediyorum ki, iddia eden de olmamıştır. 

Şunu arz etmek isterim : Davranışlar kelime
sine ilişti arkadaşımız. Üzerinde hakikaten du
rulabilir, maddelerde daha esaslı olarak duru
labilir. Şimdi sordum; bu kelime buraya çok. 
ımâsum bir şekilde Millî Eğitim Bakanlığının 
ısrariyle girmiş. Millî Eğitim Bakanlığı, vatan
daşların seferberlik zamanındaki vecibelerinin 
tesbitinin kâfi olmadığı, davranışlarının nasıl 
olacağı hususunu veya 'hizmetlerin tesbiti lüzu
mundan, bahsetmiş olacaklar ki, bu kelime bu
raya Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine 
girmiştir. Bu hususu uzman arkadaşlarımız söy
lemişlerdir. 

Şurada bir şeyi tasrih edeyim : 
Hazarda olsun, seferde olsun vatandaşların 

vecibeleri kanunlardan doğar veya bu kanunla
rın verdiği yetkiye müsteniden çıkarılan tüzük
lerden doğar. Vatandaşın bir atını alabilmek 
için mutlaka bir kanıma ihtiyaç vardır. Altın
daki otomobilinin bir lâstiğini alabilmek için 
kanuni bir yetkiye ihtiyaç vardır. Bu kanuni 
yetki, yanılmıyorsam, mer'î olan 3634 sayılı Ka
nundan doğar. Tehlike zamanında şehirlerin 

'seyrekleştirümesi hakkında"kanun vardır, o ka-
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nunun tahmil ettiği vecibeler vardır. Askerlik 
Mükellefiyeti Kanunu vardır. Sivil Savunma 
Kanunu vardır. Bu kanunlardan doğan veci
beler vardır. Bu kanuni yetkilere dayanılarak 
icra makamlarının ısdar ettikleri, hukuk kaynak
larından doğan, vecibeler mevcuttur. Yoksa 
istişari bir heyet olan Millî Güvenlik Kurulu
nun ve istişari heyetin hazırlayıcı organı olan 
Genel Sekreterliğin kendi kendisine birtakım 
kanunlar vaz'edercesine mükellefiyet tahmil et
mesi asla bu kanunun istihdaf ettiği bir şey de
ğildir. Tamamen anlayış ve tasarının hedefle
ri dışındadır. Maddelerde de üzerinde konuşul
duğunda böyle bir mânanın çıkmıyacağı aşikâr
dır. 

Tekliflerin üzerinde karşılıklı çalışır ve en 
güzel metni meydana getirmeye gayret ederiz. 
Hürmetlerimi arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, şahsı adına Saymj 
Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, şu anda Devlet hayatının en önem
li denecek kanunu üzerinde bir müzakere yap
maktayız. Yer yüzündeki bütün devletlerin de 
sanıyorum ki bizim gibi, en önemli konusu 
budur. Evvelce millî güvenlik, millî savunma 
olarak; tecridedilmiş, kısılmış, sınırlanmış bir 
anlam halinde telâkki edilir ve sadece askerle
rin işi zannedilirdi. Birinci Dünya Harbi bu 
anlamı değiştirdi. Memleketin harb potansiyeli 
denen savunma gücünün bütün dallarda hayati 
ne gibi varlığı varsa bir milletin ve bir mem
leketin, topyekûn bunların tutarının millî sa
vunma gücünü teşkil ettiği ve binaenaleyh, bu
nu organize etmeden yani, bu geniş anlamda 
ve onu teşkilâta bağlamadan millî güvenliğin 
sağlanması imkânı olmadığı açıkça anlaşıldı. 

Birinci ve ikinci Dünya Harbinden alman 
geniş tecrübelerle bu yolda hemen her Batılı 
Devlet ve Sovyetler Birliği ile peykleri büyük 
teşkilâtı ile işe başlamışlardır. Bizde bu teş
kilâtın başladığı günden bugüne kadar çok 
önemli ve olumlu telâkki farkları görülmüş ol
masına rağmen, bugün önümüzde bulunan ta
sarıda bu farkları teşkilâtımızda canlandırmak 
için getirilmiştir. Artık Anayasa hükmüne bağ
lanan millî güvenlik anlamı işte bugün, şey
tanın bacağını kırmak kabilinden, hayati bir 
konu olarak karşımızdadır. Yani bizde bu işin 

19.10.1962 0 : 3 
sadece askerlerin işi olduğu yolunda aşa
ğı - yukarı bugünedek devam etmiş olan bir 
zihniyeti artık fiilen Devlet hayatımızda yık
mak için bu kanuna gereken bütün anl&miyle 
katılmak, bu kanunu canlandırmak, bu kanu
nu hayatımızın hâkim unsuru haline getirmek 
mecburiyetindeyiz. Bu itibarla bugün önümü
ze gelmiş ol'an kanun tasarısını her şeye rağ
men, evet her şeye rağmen diyorum ki, bu ifa
demden belki ihtirazi bir kayıt, bâzı mahzur
lar dermeyan edilebilecek bir mülâhaza dahi 
anlaşılır, evet buna rağmen, bu tasarıyı bir Un 
önce kabul etmek mecburiyetinde ve mevkiin
deyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, istitraten arz ede
yim ki, Batıda millî güvenlik kurulları Devlet 
emniyetinin mihrakı halindedir. Bugüne kadar 
kabineler ayrı, ordular, kabineden ve Millî Sa
vunuma Bakanlığından ayrı bir cüz idi, millî 
güvenlik konusunun bakanlıklarla alâkaları 
pek cüzi, âdeta diğer konular içinde önem de
recesi yüzde 5 mesabesinde, tâli bir konu ha
linde ya telâkki edilir ya edilmez vaziyete idi. 
ikinci Dünya Harbi boyunca devam eden Millî 
Savunma Yüksek 'Konseyi teşkilâtımızın da, 
Millî Savunma Bakanlığı dışında, diğar Bakan
lıklarca gördüğü önem ve itibarın bunlardan 
pek ileri gittiğini görmedim. Fakat şimdi bun
ları bir geçmişi itham için' arz etmiyorum. Bi
lâkis bu kanunun bize 'getirdiği yeniliği açıkla
mak için söylüyorum. Bugün önümüze gelen 
kanun, ileri sürülen çeşitli mülâhazalara rağ
men, gerçi Batılı ileri' devletlerde mevcudolan 
genişlikte bir 'organizasyonu henüz bize getir
memektedir. Fakat, bir realite olarak, Türki
ye'nin bugünkü harb potansiyelinin bundan 
fazlasına ihtiyacı olmadığı kanaatiyle, biz bu 
kanuna rıza ve muvafakat göstermekteyiz. Ha
kikatte, Batı ülkelerinde ve Sovyetlerde millî 
güvenlik kurulları, memleketin bütün Ihayati 
imkânlarının; teknikte, ilimde, 'haber alma ve 
propoganda işlerinde, hulâsa millî eğitim de 
dâhil olmak üzere; bütün millî hayatın tama
men mihrakı halindedir. Bundan dolayıdır ki 
oralarda bir kurul muazzam bir organizasyon 
şeklindedir. Birçok dalları vardır; istişari or
ganları vardır. Hemen hemen, Devletin bütün 
hayati noktalarını kapsamakta ve kendi içinde, 
Devlet hayat damarlarının nabzı gibi, atar bir 
haldedir. 
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'Biz bu kanunda böyle muazzam bir teşkilâ- I 

ta gitmedik. Buraya getirilen kanun, arkadaşı
mın buyurdukları gibi sayın Devlet Bakanının 
da dedikleri gibi, sadece teşkilât, görev ve yet
kileri hakkında bir kadro kanunudur. Ve bu 
kadro en asgari şekilde tanzim edilmiştir. Fa
kat 'Türkiye için bundan fazlasını kendi bünye
miz bakımından, seviyemiz itibariyle zait addet
mekteyiz. Bundan dolayı bu kanun bizim ihtiya
cımıza bugün için tamamiyle yetecek kabili
yettedir. 

Burada konuşan bir arkadaşımız bu kanu
nun 'getirdiği bir anlamdan bahsettiler ve vu
zuha eriştirilmesini istediler. (Davranışlar) dan 
maksadınız nedir, dediler. Bir diğer arkadaşımız, 
(sivil savunmanın kanunla münasebetini, o ka
nunun bu 'kanun karşısında ne duruma gelece
ğini) anlamak istediler. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Millî Güvenlik 
kurullarında kanun metinlerine bütün devlet
lerde girem'iyen birtakım moral elemanlar var
dır. Bu elemanların metin ve maddeye girmesi- I 
ne redaksiyon bakımından maddeten de imkân I 
yoktur. Yazı ile ifade taktiği bakımından da 
cevaz verilemez. I 

Müsaade ederseniz, bunu misallerle arz ede- I 
yim: I 

Şimdi bu kurula giren elemanlar, karşılıklı 
veya yanyana mevki alarak, Millî Güvenlik 
Konseyine iştirak edenler başlıca dört 'grupta 
toplanmaktadırlar. Başbakan, Bakanlar, asker
ler ve genel1 sekreterler. Hakikatte ise iki ana 
grup vardır. Yani kurulda bir tarafta Hükü
met, diğer tarafta askeri otoriteler, yani Ge
nelkurmay Başkanı ve ona bağlı üç Silâhlı 
Kuvvetin komutanları bulunmaktadırlar. Ay
rıca Millî Güvenlik Kurulu Genel [Sekreterliği 
de vardır, ki da'ha ziyade askerlere yakın bir 
mevkii vardır. O 'halde kurulda bir tarafta 
Başbakan ve kabinesi, öbür tarafta Genelkur
may Başkanı ve kuvvet kumandanları, Devletin 
millî güvenlik amacını sağlamak üzere elele dü- I 
şünüp uğraşacak insanlardır. Hakikatte bu iki 
ana grupun da vazife bakımından, ayrı ayrı 4 
katagori arz ettiğini yukarıda arz etmiştim. 
Başbakan, Anayasada ve diğer kanunlardaki va
zifeleri bakımından dört katagoride de nâzım 
ve müşterek bir unsurdur. Yani şimdi Genel
kurmay iRaşkan-ı re bu yoldan Silâhlı Kuvvetler, ' 
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Başbakana bağlıdır. Fakat Başbakan, Bakanla
rın da başıdır. 

Bakanlar da sivil 'görevleri bakımından ayrı 
bir unsurdur. Genelkurmay Başkanı da askerî 
ayrı bir unsurdur. Genel Sekreterlik de ayrı bir 
unsurdur, işte bunların kuruldaki münasebetle
ri arasında kanuna yazılamıyacak nazik moral 
elemanlar vardır. Ve onların bu bu kanuna ıgir-
meşine maddeten imkân bulamıyacaksmız diyo
rum. 

Bunlardan birisi, Başbakan, bir taraftan 
Hükümet Başkanıdır; bir taraf tanda Anaya
sanın 110 ncu maddesinin ikinci fıkrasının 'gös
terdiği âmir hüküm dalhilinde Genelkurmay 
Başkanının üst merciidir, Şöyle böyle aynı mad
denin 4 ncü fıkrasında doğrudan doğruya ken
di görev ve yetkilerinden dolayı Genelkurmay 
Başkanının sorumlu olduğu tek üst şahıstır. Bir 
taraftan Millî Güvenlik Kurulunun başkanıdır; 
hem askerlerin, hem de bakanların başı. Ama, 
Anayasanın 1.110 ncu maddesinin âmir hükmü 
dairesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yüksek şahsiyetinde saklı olan Başkumandan
lığın fiilen Sayın 'Cumhurbaşkanının şahsında 
temsil edilmesine karşılık, hakikatte millî 'gü
venliğe ait bütün sorumlulukları, Bakanlar Ku
rulu, Büyük Millet Meclisine karşı yüklenmiş 
olduğuna, göre, Başbakan kendi bakanlariyle 
birlikte Büyük Meclis karşısında da, millî gü
venlikten sorumlu olarak mevki alan bir insan 
oluyor demektir. Bu kanunun bizimle irtibatı 
işte bu köprüden geliyor. 

Muihterem arkadaşlar, elbette Başlbakan ve 
kabinesi, Devletin yüksek politikam, isiyaSaisi 
bakımdan birinci derecede söz salhibi elemanlar
dır. Fakat, insaf buyurmanız lâzımıdır ki, millî 
savunma gücü, fMlen bu memlekeltte silâlhlı kuv
vetler ve onu be'sliyecek kaymaklarla mukayyet 
olduğuna göre, bu kaynakları fiilen elinde or
ganize elden ve icabında savaş saJhasma en ça
buk şekilde sürmekle mükellef bulunan Millî 
Savcunma Teşkilâtı ve Genel Kurmay Başkan
lığı da ellbetıte Devlettin yüksek siyasasını tan
zim edecek olan Ba rakan ın yanında, sol omu
zu başında yer alacak mevkilerdir. O halde Dev-
leün yüksek siyasası ile Devletin millî güven
lik veya savunma imkânlarının sınırlarının te
lifi bu kurulda tecelli edecektir. Evvelce böy
le bir şey yoktu. Bizim küçüklüğümüzden iti
baren, a'skerliık ve kurraaıy haya'tımızd<a Gen'el-
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'•kurmay ile Devletin millî savunma potansiyeli 1 
ve biraz da siyasi durum kaale alınarak genel 
durum belirtilir ve buna göre barib ve harekât 
plânları Genelkurmayca Itanziım edilirdi. Bu ıha-
reket plânları, Devletin siyasasından alınan il
hamlarla Itürlü muhtemel düşmanlara karşı A. 
B. C. ilh... Plânları şeklinde Ihazırlanırdı. Bu 
plânlar işjte böyle sırf aısfeerî (bir «rgan 'tarafın
dan yapılır, Bakanlar Kurulunu ilgilendirımez-
di. Fakat, buıgün/kü savaşların /tedafüi «mi, ta-
arruzi mi olduğu veya (her (hangi bir (krizde ne 
yapılacağının tâyini, Genelkurmay Balkanın
dan çok evvel Devletin yüksek siyasasını tan
zim edecek olan Bakanlar Kurulunda tasarla
nan ve kabinenin sol 'omuzu yanıbaşmda yer 
çılan ve Türkiye'nin1 Millî Savunma -imkânlarını 
bilen Genelkurmayla istişareden ısıonra yine /ka
binede ve T. B. İM. M. ide (tekerrür e<WirilöbiLc-
cek olan bir hayati meseledir. Bunda ika.bin.ey-
1Ö Askerler ihtilâfa düştüğü (takdirde, Millî Gü
venlik Kurulunda aracı ve nâzım rol >oynıyan 
yine Başjbaıkandır; yeni Genelkurmay Başkanı
na Başlbakanm Ibu IhuSuıs'ta âmiri ^olması üst 
mercii iolmaSi (bakımından nüfuz etmesi, 'her za
man imkân bulunabilir. Bir Genelkurmay Baş
kanı (İmkânlarını (budur, Silâhlı Kuvvetlerimi
zin durumu ^bakımından, >onu Söylediğiniz Dev
let siyasası istikametinde (bir kararı tatibikle 
görevlendirmeye imkân görmüyorum. Beni af
fediniz, Ibaşika İbir arkadaş Jbulıınuz.) diyebilir. 
Bunu ©akanlar Kuruluna anlatabilmek, Bakan- . 
lar Kurulunun da ıbü imkânları vermesini Bü
yük Millet Meclisinden isltcmek, vazifesidir. So
rumluluk bu noktada mündemiçtir. Görülüyor 
ki, ıbu noklta /üzerinde nihayet işin (başı Büyük 
Meclistir ve Başkumandanlık tasarrufu da 
ıonün yüksek şahsında mündemiçtir. 

işte mulhterem arkadaşlarım, §imdi Ibiz bu 
kurula hayat verirken, ime/tne ıgireımiyeceîk olan 
(bu nazik -konulardaki ifade güçlüğünü ele müd
rik îbulunduğumnız kanaatindeyiz ve (bu kanun 
ancak teşkilât ve kadro /kanunu olarak anlaşıl
malıdır. Kalan nazik konuların ise anıeak tat
bikat ile izaıh edileceğine kaani 'olumuz. 

Görülüyor ki, kanun ıme'tinlenne girmeye im
kân lolmıyan (konuları da Ibulunan bu nazik Iteş-
kilât, millî savunma 'gücü Ibakımmdan Türkiye 
için en mühim" (bir faktördür. 

İkinci ibir" nazik 'eleman misalini arız e'dece-
ğim. Genel/Sekreter Genelkurmay Başkanının j 
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inhasiyle seçilecek ve ıona Ibağlı .olarak vazife 
görecektir. Bu tasarının üçüncü /maddesine gö
re Genel Sekreter, (bu ıkurulun faaliyetlerini ttan-
zim eden makam ve /başlıca icra >organı okluğu
na ve 'bu Kurulun [bütün mekanizma yakıtını 
teşkil ettiğine göre, onun daha fazla Genelkur
may Başkanlığının İbir unsuru (halinde 'çalıştı
rılmasını vâzıı kanun askerî mülâhazaları, da-
iha başka (bir deyimle, millî savunma gücümü
zün ısınırlarını bilen insanın TDU Kurulda daha 
fazla âmil 'olmasını tercih e'titiğini göstermekte
dir. Görülüyor ki, Bakanlar Kurulunun sorum
luluğu da, memleketin millî savunma gücünün 
smırlariyle mukayyettir. Bu nolkta (bunu ifade 
eder. Yoksa, 3 ncü maddede Genel Sekreter için 
Başbakanın cimriyle, >ona bağlı 'olarak, doğru
dan doğruya 10nun murakabesi altında çalışa
caktır, denebilirdi. Ve (bu makamı, 'adken 'Oİto-
ritenin ıgölgesinden (çıkarabilirdi. Bu da göste
riyor ki, imkânla 'gayeyi telif eltmek, (bu kurul
da en nâzik vazifeyi .teşkil etmektedir. Evet, 
Bayındırlık Bakanlığının yol projeleri, iSağluk 
Bakanlığının sağlık tesisleri, TJlaştırım'a Bakan
lığının ulaştırma vasıtaları, millî savunma po
tansiyelimizin unsurlarıdır. Ve ibugün Devlet 
kalkınma plânı ıolaraik önümüze -gelmiş /olan 
plânda Millî Güvenlik Kurulunun oyunun da 
başlıca ibir plân elemanı 'olarak ele alınması ge
rekirdi kanaatindeyiz. Bu Millî Savunma mü
lâhazalarının, fbu millî kalkınma plânında yer 
almıyarak, bugün ancak iktisadi ve sosyal ele
manların fbaşa alınmış 'olması, şüphesiz yanlış 
bir görüştür. Bu (bakımdan Millî Güvenlik Ku
rulunun ehemmiyetini ve telif vatzifeısini IteJba-
i'üz ettirmiş olduğum kanaat in deyim. 

Muhterem arkadaşlar, şu halde askerî otori
teler, daha doğrusu askerî mülâhazalar, yanı 
askerî imkânlar bu kurulda, hâkim eleman mev
kiine üçüncü maddeyle konmuş oluyor. 

Bir noktaya temas edeceğim. ' Başta 'belirtti
ğim lâkaydinin devam etmesinin ne büyük bir 
hata olacağı noktasına basarak bir hâtıra arz ede
ceğim. Eskiden de Anayasa icabı, Sayın Cum
hurbaşkanı, Millî Savunma Yüksek Kurulunun 
tabiî başkanı idi. Fakat 1950 - 1.960 yıllan ara
sında Cumhurbaşkanı bu Kurula ancak bir defa 
başkanlık etmiştir. Ekseriya, «Onun bulunma
dığı zamanlar Barbakanın Kurula başkanlık et
mesi gerekir.» hükmü bile yerine getirilmiyerek, 
Millî "Savunma Başkanı - âffinızı çok'rica edefek 
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arz ediyorum ki - gelişigüzel veya üstünkörü bir I 
vazife imiş gibi bu Kurulda başkanlık vazifesini 
yapar ve Kurulun ehemmiyetini o derece küçül-, 
türdü. Bu başkanlığı idare şekliyle de, bu Ku
rul, fiilen kendi otoritesinden birçok şeyler 
kaybederek verimsiz kalırdı. En basit bir de
yimle, hiçbir bakanlık Millî Savunma Yüksek 
Kurulunu değerince ciddiye almazdı. 

Muhterem arkadaşlarım; Başkomutanlığın 
fiilî temsilcisi Sayın Cumhurbaşkanı olduğuna 
göre, çok temenni ederim ki, bu Kurulun her 
toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı orada bu
lunsun. Çünkü, bu şekilde o da vazifenin fiilî 
önemine nüfuz edebilecektir. Orada görüşülecek 
olan yüksek meseleler, Devletin emniyet politi
kası ve buna sınır çizip istikamet verecek olan 
millî savunma gücünün sınırlan ve Devletin, 
millî savunma kudreti bakımından, hangi nok
tada bulunduğunun tesbiti yönünden Sayın 
Cumhurbaşkanı daha iyi ikna olacak ve ona gö
re de icabında, kendisine verilmiş olan büyük; 
yetkileri yerinde ve isabetle kullanma imkânını 
bulabilecektir. Buna devam etmiyen bir Sayın 
Cumhurbaşkanının bu vazifeyi idrak etmesine 
imkân, yoktur ve kendisine verilen Başkumandan
lık sıfatı, ancak Anayasada bir yazı olarak eğreti 
kalır. Bu, millî güvenliğimiz bakımından, son 
derece bir zaıf teşkil eder. Anayasaya da bir te
cavüz olur. 

Muhterem arkadaşlarım, Başbakanın da, Re
isicumhurun geldiği hallerde dahi, benimsiye-
rek Kurula devam etmesi icabeder. Çünkü fiilen 
her müzakerede kendine ilham verecek fikirler 
sere! edilecektir, Genelkurmay Başkanının Ikenv- | 
di kuvvet kumandanlariyle beraber ileri süre
ceği sınırlarla ve (bundan ötesini yapamayız) 
mülâhazalariyle karşılaşacaktır. Hangi bakanlar
dan, askerî mülâhazalar ne yardımlar istiyorsa 
Genel Kurmay Başkanı onu Kurula hatırlata
cak ve Başbakan da ilgili Bakanlara : (Gelecek 
toplantılarda bu hizmetleri isterim.) diyebilecek
tir. Gelecek toplantıda da bu Bakanlar, kendi 
âzami imkânlarını, egoist ve dar bir Bakanlık 
mülâhazasına kapılmaksızm, Devletin yüksek 
emniyeti bakımından, gelip bildireceklerdir. îşte 
bu hususlar da şimdiye kadar çok ihmal edil
mekte idi. Şimdi siz, metinde bir konuda yazıl
malı diyebilir misiniz, (Onların her celsede de
vamı lâzımdır.) ibaresini de metne kovar misi- I 
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nız? Bu nazik hususlar bu kanuna gidebilir mi? 
Elbette ki giremez. 

Binaenaleyh, memleketin emniyetiyle alâkalı 
olan anlamların redaksiyonuna gidilmemiş ol
masını Sayın Talât Asal, affetsinler, mazur 
görsünler. Bunlar, kendilerinin de bu izahatım
dan sonra takdir edecekleri gibi, görünmez, fa
kat son derece nazik ve hâkim olarak, bu Kuru
lun başlıca moral elemanlarını teşkil ederler. 

Muhterem arkadaşlarım, Sivil Savunma Teş
kilâtı hakkındaki beyanları için, Sayın Giritli-
oğlu'na, şahsım adına cevap vereceğim : (Sivil 
Savunma Teşkilâtı ve Atom Enerjisi Teşkilâtı 
dâhil teknik bütün kollar ile iktisadi, malî ve 
bütün sosyal hayatımızın potansiyel sınırlarını 
gösteren faaliyetler; tanın, iskân, sağlık faali
yetlerimiz, millî propaganda ve istihbarat gibi 
faaliyetler kamilen Millî Güvenlik Kurulunun 
elindeki millî güvenlik potansiyelinin elemanla
rı ve ölçüleridir. Bu terazide bu dirhemlerin her 
birinin kendine mahsus rolleri vardır. Görüyor
sunuz, sivil savunma, millî güvenliğin ancak bir cü
züdür, kendisi tek başına millî güvenliği ifade et
mez. Bunun, teşkilât olarak, vaktiyle İçişleri Ba
kanlığına bağlanmış olmasının lehinde ve aley
hinde mülâhazalar, bu kanunun konuşulmasında 
ileri sürülmüştü. Lehinde olan mülâhazalar ağır 
bastı. Bendeniz o müzakerelerde, ki 11 nci Dev
rede milletvekili idim, fâal bir rol oynadım. Bu 
hususlarla ilgili olarak o zaman birçok defalar 
kürsüye çıktım ve bu mevzuda bâzı mülâhaza
larda bulundum. Çünkü, Harb Akademisinde 
bu ders üzerinde öğretmenliğim de vardı. Bu hu
suslarda hazırlıklıydım. Bu mevzularda arkadaş
larımı mümkün mertebe tenvire çalıştım ve ben 
bunun aleyhindeyim. Fakat, netice itibariyle le
hinde tecelli eden bu mülâhazalar karşısında ben 
de Yüksek Heyete iltihak ettim. Sivil savunma 
bir cüzdür, küllün içinde bir şeydir. Ama, bir 
millî güvenlik temasının hepsini teşkil edemez. 
Teşkilât olarak şuna veya buna bağlanabilir, 
bu da mühim bir mesele değildir. Birçok mü
lâhazalarla, kanunda teşkilâtla ilgili bâzı hü
kümlerin değiştirilmesi iddia edilebilir. Bu ni
hayet, teşriî fonksiyonun tasarruflarına taallûk 
eden bir meseledir. Bu meselelerde bütün arka
daşların, hangi teşkilâtın nereye bağlanmasının 
daha doğru olacağı hakkında fikir beyan etmeye 
ve bu hususta teklif vermeye, teşriî salâhiyeti 
vardır. O itibarla, bu hususta en ufak bir şüphe-
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si olan arkadaşım, bu teşriî salâhiyetleri kul- I 
1 anması lâzımdır. Muhterem arkadaşlarım, konu
nun önemini, nâzik ve metne girmiyecek eleman
larını, Batıdaki hacmi ve önemiyle bizdeki bu 
pratik şeklini, huzurunuza gelen şekliyle ve kad-
rolariyle realist bir kanun olduğunu ve aynen ka
bulünün Jâzımgeldiği mülâhazalarımı arz etmiş 
bulunuyorum. 

Pek taabiîdir ki, takdir Yüce Meclisindir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kifayet önergesi var. Okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu yeter derecede aydınlanmıştır. Görüş

melerin yeterliğini arz ve teklif ederim. 
Kars 

Bahtiyar Vural. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Kifayet öner
gesinin aleyhinde konuşmak istyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, Devletimizin ve Cumhuriyetimizin be-
kasiyle alâkalı böyle bir kanunun konuşulmasın
da, görüşülmesinde, muhalefet ve iktidar parti
sine mensup milletvekillerinin söyliyecekleri söz
ler tam mânasiyle anlaşılmadan, vuzuh kesbet-
meden, kifayet takririnin verilmesinin aleyhin-
deyim. 

Bu itibarla, müsaade ediniz, bu kanun tekli
finin tümü ve maddeleri üzerinde birer birer du
ralım ve birbirimizi ikna edelim; ondan sonra lâ-
zımgelen kararı verelim. Bu itibarla kifayeti mü
zakerenin aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. (Soldan «ekseriyet yok» sesleri) 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Reis Bey, son 
söz milletvekilinindir. 

BAŞKAN — îyi ya efendim, son sözü Asım 
Eren kendi adma aldılar. Asım Eren Milletveki
lidir, dikkatinize arz ederim. (Gülüşmeler) 

Efendim, görüşmelerin başında verilmiş olan 
önergenin ikinci kısmında tasarının ivedilikle 
görüşülmesi teklifi vardır. İvedilikle görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
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Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasarısı 

Kuruluş ve görevler 
MADDE 1. - - Anayasanın 11.1 nci maddesi 

gereğince «Millî Güvenlik Kurulu» kurulmuştur. 
Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının, 

hazır bulunmadığı- zaman Başbakanın Başkanlı
ğında Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Millî Sa
vunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Ulaştırma ve 
Çalışma Bakanları ile gündemle ilgili olarak Baş
bakanın davet edeceği diğer Bakanlardan ve; 

Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Ha
va Kuvvetleri. Komutanlarından kurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz Sayın Kır-
ca'nıtı. Buyurun. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, madde, Başbakan Yardımcıları
nın adedinin Başbakanın teklifiyle artırılabile
ceği hakkındaki Kanunun ısdarından evvel kale
me alınmış olacak ki, «Başbakan Yardımcısı» te
rimi kullanılmış. Bunun yerine, «Devlet Bakan 
ve Başbakan Yardımcıları» teriminin konması 
için, Cevat Odyakmaz arkadaşımızla birlikte bir 
değiştirge önergesi verdik. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan başka, kı
saca, Sayın Asım Eren arkadaşımızın mütalâala
rı ile ilgili olarak, Millî Güvenlik Kurulunun Baş
kanı olan Cumhurbaşkanının bu vazife ile ilgili 
işlemlerinin mahiyeti hakkında birkaç söz söy
lemeyi lüzumlu görüyorum. Hiç şüphesiz ki; 
Anayasanın 11 nci maddesine göre, Cum:huı4)aş~ 
kanı Millî Güvenil iik Kurulunun Başkanıdır. 

Anayasanın 07 -nci maddeisine göre yine «Cunı-
hurbaşkaına gerekli gördükçe Bakanlar Kuruluna 
Başkanlık eder.» Yine Anayasan in 111 nci mad
desine göre «Millî Güvenlik Kurulu, millî güven
likli, iligili kararların alınmasında. ve koordinas
yonun sağlanmasında yardımcılık etmek üzere, 
gerekli teeımel görüşleri Bakanlar Kuruluna Ibîl-
dirir.» Binaenaleyh, Millî Güvenlik Kurulu isti-
şari bir heyettir. Yine Anayasanın 98 nci madde
cinin 2 nei fıkrasıma göre «Cuımburbaşikanının bü
tün kararlan Başbakan ve il'gili bakanlarca im
zalanır. Bu kararlardan Başbakan, ve ilgili Ba
kanlar sorumludur.» Anayasada bu madde sarih-
tir. Cumhurbaşkanı makamında bulunan muhte
rem zatın, Millî Güvenlik Kurulu Başkanlığı ile 
'ilgili olarak oynayacağı rol yüksek tecrübelerin
den, Millî Güvenlik Kurulu üyelerini, icabında 
tupkı Bakanlar Kurulu üyelerini: olduğu gibi, is-
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tifade ettirmektir. Asıl sorumluluk, ıMiılilî Gü
venlik Kurulunun nevama ikinci Başkanı olan 
Başbakandadır. Bunun Anayasamız muvacehe
sinde de başka türlü anlaşılmaması gerektiği ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurumuz, 'Sayırü Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Efendim, benim 

fikirlerimi arkadaşım Coşkun Kırca aynen arz et
tirler. Ayrıca bu mevzu üzerinde bir de önerge 
vermiştim. Ben de arkadaşımızın bu önergesine 
iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Verilmiş olan önergeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 nci 'maddesindeki «Başbakan Yar

dımcısı» ibaresinin «Devlet Bakanı ve Başbakan 
yardımcıları!» olarak değiştirilmelini arz ve teklif 
ederiz. 

İstanbul Sivas 
Coşkun Kırca Oevat Odyakmaz 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
Millî Güvenlik Kurulu Kanunu tasarısının 1 

nci 'maddesinin 2 nci fıkrasındaki «Başbakan Yar
dımcısı» ibaresinin, sonradan kabul edilen kanu
na göre 'birden fazla Başbakan Yardımcısı bulu
na bileceğinden «Başbakan Yardımcıları» olarak 
düzeltilmek suretiyle maddenin oya konulmasını 
arz ederim. 

Erzurum 
Tandın Teli 

BAŞKAN — önergenin ikisi de aynı mahi
yettedir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul 'edilmiştir. 

Komisyon f ilhal iştirak ediyor mu? 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, «Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcıları» şeklinde
ki birinci önergeye iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — 'Komisyon, 1 nci önergeye iştirak 
ediyor. 

Bir değiştirge teklifi daha var. Okuyoruz: 

Başkanlığa 
1 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıda gös

terildiği şekilde değiştirilmesini ve (Sanayi ve 
Bayındırlık) Bakanlıklarının da ilâvesini arz ve 
teklif ederim, 

Amasya 
Nevzat Şener 
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«Millî Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanının, 

hazır bulunmadığı^ zaman Başbakanın Başkanlı
ğında, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Millî Sa
vunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Ulaştırma, Ça
lışma, Sanayi ve Bayındırlık Bakanları ile gün
demle ilgili olarak Başbakanın davet /edeceği di
ğer Bakanlardan ve...» 

BAŞKAN — Komisyon değiştirgeye iştirak 
ediyor mu? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, 1 nci 
madde gereğince gündemle ilgili meselelerde Baş
bakan bu meselelerle ilgili Bakanları çağırmak 
imkânına sahiptir. Dolayıadyle bunun dâhil 
edilmesine komisyon olarak lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Başbakan, gündemle ilgili me
selenin Bakanımı çağırmaya mezundur. Bu ba
kımdan komisyon iştirak etmiyor. Değiştirgeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmemiştir. 

Coşkun Kırca arkadaşının tashi'hlleriyle birlik
te maddeyi tekrar okuyoruz. 

Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasarısı 

Kuruluş ve görevler 
MADDE 1. — Anayasanın 111 nci maddesi 

gereğince «Millî Güvenlik Kurulu» kurulmuş
tur. 

Millî Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanının, 
hazır bulunmadığı zaman Başbakanının Başkan
lığında Başbakan, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcıları, Millî Savunma, 'içişleri', Dışişleri, 
Maliye, Ulaştırma ve Çalışma Bakanları ile gün
demle ilgili olarak Başbakanım davet edeceği di
ğer Bakanlardan ve; 

Genelkurmay Başkanı ille Kara, Deniz ve Ha
va Kuvvetleri Komutanlıarından 'kurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza. sunuyorum; 
Kabul edenler... Etimiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeye geçiyoruz. 
MADDE 2. — Millî Güvenlik Kurulu : 
a) Millî Güvenlik politikasının esaslarının 

hazırlanması ve bu politikanın tadil ve tashihi, 
b) Bu esasların uygulanmasiyle ilgili ola

rak Millî Güvenlik konularının her biri için 
millî plân ve programların hazırlanması, bunla
rın tahakkuku için nihai ve ara hedeflerin tes-
biti ve bu konudaki faaliyetlerin ahenkleştiril
mesi, 
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c) Bütün Devlet teşkilâtına her türlü özel I 

müessese ve teşekküllere ve vatandaşlara düşe
cek topyekûn savunma ve millî seferberlik hiz : 

metlerinin ve davranışlarının tesbiti ve bu ko
nuda lâzımgelen kanuni ve idari tedbirlerin alın
ması, 

ç) Bakanlar tarafından hazırlanacak Millî 
Seferberlik plânlarına (Sivil Fevkalâde Hal 
plânlarına) temel olacak esasların tesbiti, bu 
plânların ahenkleştirilmesi, izlenmesi ve değer
lendirilmesi, 

Gibi Millî Güvenlikle ilgili temel, görüşleri 
Bakanlar Kuruluna bildirir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı?... Buyurunuz Sayın Kırca. 

KENAN ESENGlN (Zonguldak) — Reis 
Bey. ben daha evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Paşam, Coşkun Kırca'nm 
söz istediğini sizden daha evvel tesbit etmiş bu
lunuyorum. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Reis Bey, 
Sayın Paşama sıramı veriyorum. 

BAŞKAN — içtüzük buna müsaittir. Sıra
nızı verebilirsiniz. Bir milletvekili konuşmak 
için söz aldıktan sonra, sırasını başka bir arka
daşına verebilir. 

Buyurunuz, Paşam. 
KENAN ESENGlN (Devamla) — Önce 

Coşkun Bey konuşsunlar, efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sanırım ki, maddenin yazılış tarzı 
itibariyle Sayın Talât Asal arkadaşımın bâzı 
tereddütleri olmuştur. Hakikaten, Millî Güven
lik Kurulunun görevleri burada mükemmel şe
kilde tadadedilmiştir. Bu görevlerle, buna mü
masil kurulları olan Amerika, Fransa veya baş
ka memleketlerde (ki, ben Amerika ve Fransa'
yı daha yakından biliyorum,) görevler arasında 
hiçbir fark yoktur. Her hangi bir endişeyi mu
cip bir husus yok. Sadece, «Millî Güvenlik Ku
rulu şunları şunları yapar ve görüşlerini Ba- I 
kanlar Kuruluna bildirir» denmiş. Şimdi, bura
da bu bildirilen görüşlerin; istişari mahiyette 
olduğunun belirtilmesine, bunun tavzihine ben I 
de şahsan ihtiyaç görürüm. Anayasa zaten böyle , 
diyor, öyle zannediyorum ki, Anayasanın kul- I 
landığı tâbiri, burada aynen tekrar etmekle bü
tün ihtilâfı halletmek mümkündür. Şöyle dene
bilir, I 
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«ikinci madde; Millî Güvenlik : Millî Gü

venlik Kurulu, Bakanlar Kuruluna yardımcı ol
mak üzere :».... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) -
Millî Güvenlikle ilgili kararların alınmasında 
koordinasyonu sağlamaktır. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — «Millî Gü
venlik Kurulu güvenlikle ilgili kararlarda yar
dımcı olmak üzere» dersek, zannederim, millî 
güvenlikle ilgili kararların alınması ile ilgili 
görüşlerin ne olduğu, esasen bu maddenin diğer 
bentlerinde tarif edilmiştir. Bu itibarla, bu 
madde, Anayasanın, millî güvenlikle ilgili ka
rarların alınmasında koordinasyonu saklamak» 
demek pek yerinde olmıyabilir. Bu* itibarla 
Muhterem Hükümet ve komisyon iltifat buyu
rurlarsa, maddenin giriş kısmı «Millî Güven
lik Kurulu, Bakanlar Kurulunun yardımcısı 
olmak üzere» olarak îkabul edilirse, zannede
rim, daha isabetli hareket edilmiş oilur. 

Bu fikir yönünden takririmiz illtifat gö
rürse, komisyon alır ve münasip gördüğü şe
kilde tedvinini yapar. 

Ayrıca, (C) bendinde «Bütün Devlet teş
kilâtına her türlü özel müessese ve teşekkülle
re ve vatandaşlara düşecek topyekûn savun
ma ve millî seferberlik hizmet1!erinin ve dav
ranışlarının tesbiti ve bu ıkomıda lâziiingellen 
konimi ve idari tedbirlerin alınması» denmek-
telir. Şimdi bu «vazifelerinin ve davranışla
rının tesbiti» tâbiri, sanki vatandaşların 
davranışları Devletçe tesbit 'edilecekmiş gibi 
zarif olmıyan bir ifade tarzıdır. Esasen Ana
yasanın... 

KENAN ESENGlN (Zonguldak) — Evsafı 
kelimesi konsun. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Anayasa
nın esasen bir 60 ncı maddesi «Yurt savunma
sına katılmak her Türkün ödevidir» der. 60 
ucı maddenin anJiamında, yurt savunmasına 
«katılmak ödevi, askerlik yükümünden daha 
geniş bir mâna taşır. Askerlik yükümü, mü
kellefiyeti, yurt savunmasına katılma şekil
lerinden sadece bir tanesidir. Nitekim 60 ncı 
maddenin bu şekilde yazılmasının sebebi, mo
dern devletlerde sırf askerlik anlamında sa
vunmanın yerini topyekûn savunmanın alma
sıdır. Bu bakımdan maddeye vuzuh vermek 
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için şöyle bir değişiklik yapmak yerinde ola
caktır : 

«Bütün Devlet teşkilâtına her türlü özel 
müessese ve teşekküllere ve vatandaşlara dü
şecek topyekûn savunma ve millî seferberlik 
hizmetlerinin ve davranışlarını tesbiti ve bu 
konuda lâzımgelen kanuni ve idari tedbirlerin 
•alınması» deniyor. 

Burada «ve davranışlarının» kelimeleri 
yerine «ve görevlerinin» kelimeleri ikame 
edilirse mesele halledilir kanaatindeyiz. 

Şimdi, muhterem paşam zaten görevi ya
pacak olan insanların vasfını 'kanun elbette 
tesbit edecektir. Ne bileyim her halde benim 
gibi çelimsizlere ağır maddi görevler verile-
ce/k değil birtakım vasıflar aranacak ve gö
revleri ona göre tesbit edilecek. «Davranış
larının» yerine «görevlerinin» dersdk, dav
ranış gibi hukuki olmıyan terimlerden çok da
ha ziyade vuzuh vermiş oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Esengin. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 

arkadaşlarım; tasarının tümü üzerinde ko
nuşmak imkânı olmadı. Onun için ikinci mad
de üzerinde (konuşurken umumi fikirlerimi de 
arz etmek: istiyorum. 

Bütün konuşmalarda, görüldü ki, bâzı ar
kadaşlarda bir şüphe ve endişeye, yanlış an
lamalara yol açan fikirler vardır. Evvelâ mil
lî güvenlik konseyleri, ne maksatla kurulur? 
Bunun hakkında kısaca mâruzâtta bulunmak 
istiyorum. (Madde hakkında, sesleri) 

Madde hakkında konuşacağım, çünkü aynı 
madde vazifesinden bahsediyor. Vazifesi ikin
ci maddede iyice açıklanmadığı için, bâzı söz
ler de geçtiğinden, (davranış gibi, istihba
rat gibi), arkadaşlarda şüphe kalabilir diye 
bâzı hususlarda aydınlatıcı konuşmak ihtiya
cını duydum. Heyeti umumiyesi üzerinde ko
nuşamamıştım, şimdi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, bunlar için he
yeti umumiyesi görüşülürken konuşsaydımz. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — O zaman 
konuşmak istedim, fakat konuşamamıştım. 

BAŞKAN — O halde lütfen madde ile ilgi
li konuşunuz. 

KENAN ESENGÎN (Devamla) — Arka
daşlar, milli güvenlik konseylerinin vazifesi 
burada iyice açıklanmamıştır. Bu konseyler 
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şu vazifeleri görürler : Malûmları olduğu üze
re, harbin sevku idaresi ile muharebenin sev-
ku idaresi birbirlerinden ayr,lmıştır. Harbin 
sevk ve idaresini hükümetler yapar. Milletleri 
harbe hükümetler sevk ederler. Muharebeler 
ise başkomutanlık tarafından yapılır. Askerî 
kuvvetlerin harekete hazırlanmasını yine baş
komutanlık yapar. İşte millî güvenlik kurul
larının görevlerini tatbik edecek genel sekre
terlik bu iki grupun arasında koordinasyon yap
mak, dolayısiyle Devletin siyasi görüşlerini veya 
plânlarını işlemek, askerî plânlarla birleştire
rek millî günvenliği, millî savunmayı temin et
mek... 

Bu madde, açıkça bunları ifade etmediğin
den ötürü, arkadaşlarda şüphe hâsıl olmuştur. 
Bu bakımdan Talât Asal arkadaşımız da bu mad
deden bâzı endişeler duyarak bu kadar ileri git
miştir. Bu, âdeta bir «tehlike kanunudur» diye 
burada çanları çalmaya başlamıştır. Hayır, böy
le değildir. Millî Güvenlik Konseyinin vazife
si, tamamiyle genel sekreterlik vasıtasiyle sivil 
savunmanın bütün faktörlerini hazırlamak, plân
ları Hükümetin direktifleri istikametinde hazır
lamak ve askerî plânlarla paralel yürütülmesini 
temin etmek, istihbarat yapmaktır. Ne bakım
dan? Silâhlar bakımından, lojistik bakımından, 
dünya askerlik edebiyatındaki yenilikler, memle
ketin iktisadi durumu ne haldedir, diğer mem
leketlerin iktisadi durumları ne haldedir, bun
lar hakkında istihbarat yapacak, harbe hazır
lanmak bakımından istihbarat yapacak, yoksa 
fertler hakkında, onların davranışları hakkında 
istihbarat yapmıyacaktır. 

Fertlerin davranışlarını tesbite gelince; ora
da şahsi kanaat ve vasıflardan ibarettir, davra
nış değildir. Hakikaten Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri, memlekette birçok insanların 
ne vasıfta olduklarını, ne iş görebileceklerini, 
hazarda ne vazife verilebileceğini, seferde ne 
vazife verilebileceğini tesbit eder. Hükümetten 
bunu ister. Hükümet, Bakanlar Kurulu verir 
veya vermez. Buradaki davranış değil, vasıfları 
tesbittir. Çünkü davranış deyince vatandaşla
rın inanışlarına falan karışacakmış gibi bir du
rum hatıra geliyor. Burada böyle bir şey yok
tur. Komisyon müsaade ederse buradaki «dav
ranış» yerine «vasıf» kelimesini korsak bir vuzu
ha ermiş oluruz. 
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Kanunun tümü hakkında müzakerelerin so

nunda 'konuşacağım itin burada kısaca maruza
tımı 'bitiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Aziz arkadaşla

rım; Saym Esengin arkadaşımızın verdiği iza
hat ile sözlerime "başlıyacağım. Biz grupumuza 
mensup Sayln General îhsan Şeref Dura da bu 
kanun üzerinde hassasiyetle durulmasının icab-
ettiğini bir misalle izah buyurdular. Müsaade
leriyle 'bu misali arz edeyim : Japonya'da böyie 
bir kanun çıkarılırken, kendileri de orada hazır 
bulunmuşlar. Parlâmentoda büyük münakaşa
lar ve hattâ kavgaya varan münakaşaların cere
yan ettiğini ifade ettiler. Oradaki Parlâmentoda 
millî günvenlik hissi altında ve bu tema İşlen
mek suretiyle, milletvekillerinin dahi peşine 
polis takılabileceği, bahis mevzuu edilmiştir. 
Bizim hassasiyetimiz de bu noktadan geliyor. 
Bendeniz General İhsan Şeref Dura'nm fikir
lerine iştirak ediyorum. Memleketin topyekûn 
harbe hazırlanması bakımından bu kurulun ku
rulduğunun Hükümet ve komisyon tarafından 
açıklanarak zabıtlara geçmesini rica edeceğim. 
Bu bir. 

İkincisi, bendeniz Coşkun Kırca arkadaşımın 
konuşmasının birinci kısmına tamamen iştirak 
ediyorum. Takrirlerini de destekliyorum. An-

. cak, vermiş olduğum takrirde, fıkradaki «... ve 
davranışları» ibaresinin çıkarılmasına tarafta
rım. Bu yönde bir önerge veriyor ve destekle
menizi rica ediyorum. 

Eğer komisyon veya Hükümet, bu vuzuhu da 
maddeye verirse o zaman . maddenin, Coşkun 
Kırca arkadaşımızın tadil teklifi ile birlikte ka
bulünde bir mahzur olmıyacağı kanaatindeyim. 

İkici kısımda bir ifade zafiyeti görmüyorum. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 

Komisyon konuşmak istiyor mu? İstemiyor. 
Hükümet? Buyurun Sayın Feyzioğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Efendim, maddenin baş ve son fıkrasının, 
Anayasanın ifadesine tamamen intibak ettiği şe
kilde yazılmasına, Hükümet iltihak etmektedir. 
Maddenin «yardımcılık etmek üzere» başlaması
na katılıyoruz, «hizmetlerinin ve davranışları
nın» kelimelerinin yerine «hizmetlerinin ve so
rumluluklarının» kelimeleri konulduğu takdirde 
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her hangi hir endişeye mahal kalmıyacağı inan
cındayız. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
var mı? Yok. Değiştirge önergelerini okutuyo
rum. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Ben önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Saym Asal önergelerini Hükü
metin bu yoldaki beyanlarından sonra geri al
dılar. Saym Erkmen siz de alıyor muşunu? 
(«Alıyor» sesleri) 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — Evet 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi diğer bir önerge v&r, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinin başlangıcının 

aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 

«MADDE 2. — Millî Güvenlik Kurulu, mil
lî güvenlikle ilgili kararların alınmasında ve 
koordinasyonun sağlanmasında Bakanlar Ku
ruluna yardımcılık etmek üzere» 

İstanbul Sivas 
Coşkun Kırca Cevad Odyakmaz 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor1 mu efen
dim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FERDA GÜLEY (Ordu) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlarımızın ikinci önergesini okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin «C» (bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«C) Bütün kamu teşkilâtum, her türlü 

özel kurum ve kurullara ve vatandaşlara dü
şen topyekûn savunma ve millî seferberlik gö
revlerinin tesbiti ve bu konuda gereken kanu
ni ve idari tedbirlerin alınması» 

İstanbul Sivas 
Coşkun Kırcçı Oevad Odyakmaz 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — önergemi
zi geri alıyoruz. Komisyonun metnine katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyonun bize gönderdiği 
metni okutuyorum. 
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Görüşülmekte olan kanunun (C) bendinde
ki «'hizmetlerinin ve davranışlarının» kelimele
ri yerine «hizmetlerinin ve sorumluluklarının» 
kelimelerinin konmasını arz ve teklif ederiz. 

ıSözcü 
Ordu 

Ferda Güley 

(«Sorumluluk nedir?» sesleri) 
BAŞKAN — Sorumluluk malûm mânadadır. 

Efendim, komisyonun madde üzerinde son ver
miş olduğu değişiklik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddenin yeni şeklini okuyoruz. 
MADDE 2. — Millî Güvenlik Kurulu; millî 

güvenlikle ilgili kararların alınmasında ve 'ko
ordinasyonun sağlanmasında Bakanlar Kuru
luna yardımcılık etmek üzere: 

a.) Millî Güvenlik politikasının esaslarının 
hazırlanması ve bu politikanın tadil ve tashihi. 

b) Bu esasların uygulan m asiyle ilgili ola
rak millî güvenlik konularının her biri için 
millî plân ve programların hazırlanması, bun
ların tahakkuku için nihai ve ara hedeflerin 
tesbiti ve bu konudaki faaliyetlerin ahenkleş
tirilmesi, 

c) Bütün Devlet teşkilâtındı, her türlü özel 
müessese ve teşekküllere ve vatandaşlara düşe
cek topyekûn, savunma ve millî seferberlik hiz
metlerinin ve sorumluluklarının tesbiti ve bu 
konuda lâzım gel en kanuni ve idari tedbirlerin 
alınması, 

ç) Bakanlıklar tarafından hazırlanacak 
millî seferberlik plânlarına (Sivil fevkalâde 
hal plânlarına) temel olacak esasların tesbiti, 
bu planların ahenk!estirilmesi, izlenmesi ve 
değerlendirilmesi, 

Gibi millî güvenlikle ilgili temel görüşleri1 

Bakanlar Kuruluna bildirir. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ucü maddeyi okuyoruz. 
MADDE 3. — Başbakanlığa bağlı «Millî 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği» kurulmuş
tur. Görevleri : 

a) Millî Güvenlik Kurulunun 2 nci mad
dede gösterilen görevleriyle ilgili çalışmaları ve 
incelemeleri yapmak, teklifleri hazırlamak, 
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b) Millî Güvenlik Kurulunca teklif ve Ba

kanlar Kurulunca tasvibedilmiş olan bilcüm
le karar, prensip ve plânlar ile bu konudaki 
mevzuatın sorumlu organlarda tatbikatını ta-
kibetmek ve bu maksatla belirli zamanlarda ra-
porlan hazırlıyarak Millî Güvenlik Kuruluna 
sunmak, 

e) Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili toplan
tıların hazırlıklarını yapmaktan ibarettir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
çalışmalarında Bakanlıklar, ilgili daire ve te
şekküllerle iş birliği yapar. 

BAŞKAN — Madde ha.kkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 neü maddeyi okuyoruz. 
MADDE 4. — Millî Güvenlik Kurulu Ge

nel Sekreteri, Genelkurmay Başkanının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun S ay m Kırca, 

COŞKUN KTROA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlariıTn. 4 neü madde; Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterinin, Genelkurmay Başkanı
nın doğrudan doğruya Bakanlar Kuruluna ya
pacağı bir teklif üzerine tâyin edileceği söyleni
yor. Pek tabiîdir ki, Bakanlar Kurulunun üyesi 
olmıyan bir kimsenin bu Kurula doğrudan doğ
ruya teklif yapması, bizim Anayasa ve idare hu
kukumuzun prensipleri bakımından mümkün de
ğildir. Bakanlar Kurulunla, ancak Bakanlar Ku
rulunun üyesi olanlar teklifte bulunabilirler. 
Bu itibarla yine Cevad Odyakmaz arkadaşımız
la 'birlikte verdiğimiz bir değişiklik önergesin
de, maddenin şu şekilde tadil edilmesini istir
ham etmekteyiz. 

«Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, 
Genelkurmay Başkanının inhası ve Başbakanın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır.» 

BAŞKAN — Komisyon konuşmak istiyor 
mu efendim? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Kırca arkadaşımızın 4 neü 
madde hakkındaki değiştirgesini, inha ve teklif 
makanizmasmı daha fazla kuvvetlendirdiğin
den, kabul ettiğimizi arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, öner
geyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa I 

Tasarının 4 neü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«MADDE 4. — Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreteri, Genelkurmay Başkanının inhası 
ve Başbakanın teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lunca atanır.» 

istanbul Sivas 
Coşkun Kırca Cevad Odyakmaz 

BAŞKAN -T- Komisyon katılıyor mu! 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FERDA GÜLEY (Ordu) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik önergesi
ne katılmaktadır, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi bu tadil şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 4 ncü 
madde tadil edilen şekliyle kabul edilmiştir. 

5 nei maddeye geçiyoruz. 

Toplantı ve kararlar 
MADDE 5. — Millî Güvenlik Kurulu ayda 

bir defa toplanır. Ayrıca Başkanın göstereceği 
lüzum üzerine de toplanabilir. I 

Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik I 
halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyuna iti- I 
bar olunur. I 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Ku
rul toplantılarına katılır, oya katılmaz. 

Başbakanlık Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Başbakanın daveti ile Kurul 
toplantılarına katılabilirler fakat oya katıla
mazlar. 

Kurul gerektiğinde lüzum gördüğü vazifeli
leri ve uzmanları da istişare için çağırabilir. 

Kurul, aldığı kararları Bakanlar Kuruluna 

bildirir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

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

MADDE 6. — 2 nci maddede yazılı görev
lerle ilgili etüt, plân ve teklifleri Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği ile iş birliği halinde 
hazırlamak ve gerektiğinde danışma vazifesini 
görmek üzere «îhtısas komiteleri» kurulabilir. | 
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Bu komitelere; görüşülecek konuya göre 

hangi vazifelilerin katılacağını Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterinin teklifi üzerine Baş
bakan kara rlaştırır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma 
usulleri Millî Güvenlik Kurulunca hazırlanıp 
Bakanlar Kurulunca tasdik edilecek bir yönet
melikle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun, Sayın Kırca, 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, zannederim burada ufak bir re
daksiyon meselesi var. Bâzı hallerde mühim ola* 
bilir. 

«Millî Güvenlik Kurulunca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunca tasdik edilecek bir yönetme
likle belirtilir.» deniyor-. Şimdi, tasdik yetkisi, 
esas itibariyle, gelen otantik bir vesikanın bü
tününün kabulü veya reddi yetkisi mânasına 
gelir. Halbuki, Bakanlar Kurulu, Millî Güven
lik Kurulunca hazırlanacak yönetmelik üzerin
de gerekli tadilâtı yapabilmek nihai şeklini tes-
bit yetkisine elbette sahiptir. Çünkü, Anayasa
mızın 1.13 ncü maddesi • «Bakanlıklar ve kamu 
tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendi
ren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını 
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şar-
tiyle, yönetmelikler' çıkarabilirler. Yönetmelik
ler Resmî Gazete ile yayınlanır.» der. Bakanlık
lar yapabildikten sonra Bakanlar Kurulu evle-
viyetle yapar. Binaenaleyh, Anayasanın 113 ncü 
maddesinde kullanılan «tasdik edilecek» yerine, 
«çıkarılacak» kelimesini kullanırsak, mesele hal
ledilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen var mı? Yok. Madde hakkında değiştir
ge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 7. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliğinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma 
usulleri, Millî Güvenlik Kurulunca hazırlanıp 
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetme
likle belirtilir. 
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İstanbul Sivas 

Coşkun Kırca Cevad Odyakmaz 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FERDA GÜLEY (Ordu) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi kabul edilen önergedeki de
ğiştirilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeye geçiyoruz. 

Diğer hükümler 
MADPE 8. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliğinin kadrosu, bu kanuna bağlı cet
velde gösterilen aylıklı kadrolarla, Millî Güven
lik Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lunca tesbit edilen ve Başbakan tarafından 
Bakanlıklar, katma bütçeli daireler, kamu ikti
sadi teşebbüsleri ve kanunla kurulu banka ve 
kurumlardan geçici ve belli bir süre için veya 
mesailerinin bir kısmını hasretmek üzere alına
cak memur ve hizmetlilerden ibarettir. 

Başbakan tarafından alınacak memur ve 
hizmetlilerin daireleriyle bağlılıkları saklı kalır. 
Bunların aylık, ücret ve diğer bütün özlük hak
ları bağlı bulundukları yerlerce sağlanır. 

Bu kadrolarda çalıştırılan subaylar hakkın
da 1281 sayılı Kanun ve bu kanunu tadil eden 
6577 sayılı Kanunun hükümleri uygulanır. Su
baylar burada çalıştıkları müddetçe kendi Ba
kanlıkları kadrosunda çalışmış sayılırlar. 

BAŞKAN — Kemal Okyay. 
KEMAL OKYAY (Kars) — Efendim, Hü

kümet bu tasarıyı teklif ederken bir cetvel ek
lemiş ve bu cetvele de 18 adedlik bir kadro ilâ
ve etmiştir. Bu cetvele nazaran dördüncü sıra
daki uzman, ihtisas yeri olarak 3 aded 1 250 
liralık kadro eklenmiş, bunu Millî Savunma 
Komisyonu 6 ya çıkarmış ve ayrıca, beşinci sı
radaki uzman adedi de 2 den altıya çıkarılmış
tır. Bu suretle Hükümetin teklif ettiği de dâhil 
olmak üzere bütçemizde 100 bin liraya malola-
cak bir cari gider fazlalığı vardır. 

Bizim bildiğimize göre hükümetler cari gi
derleri daima fazla olarak teklif ederler, mec
lisler de bunu daima kısarlar. Hiçbir yerde gö
rülmemiştir ki, Hükümet, «Bana bu kadar kad-
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ro yeter» desin de, Meclis, «Hayır, bu sana yet
mez, sana daha fazla kadro veriyorum» desin. 
Bütçe Encümeninin bunu kabul etmesine ben hay
ret ediyorum. Bunun için, bu kanuna, Hüküme
tin teklif ettiği cetvelin eklenmesini teklif edi
yorum. Kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen arkadaşımız Buyurun Sayın özmen. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, «Kendisinden beklenen çok önemli 
ve şümullü hizmetler dolayısiyle, Genel Sekre
terliğin ihtisas elemanlarından müteşekkil, ol
dukça geniş bir kadroya sahip kılınması zaruri 
görülmüştür. Ancak, bugünkü imkânlarımızla 
istenen vasıftaki eelmanların temininde uğranı
lacak güçlükler dikkate alınarak Genel Sekre
terliğin çekirdek mahiyetinde bir kısım kadro
lu personelle ilgili bakanlık ve dairelerden alı
nacak personelden kurulması uygun mütalâa 
olunmuştur» diye gerekçede belirtiliyor. 

Şimdi ben komisyondan rica ediyorum, bu 
ihtisas elemanlarından müteşekkil olan durum 
nedir? Buraya alınacak olan ihtisas eelmanları 
nereden alınacaktır ve nasıl olacaktır, ihtisas 
elemanları alınırken kıstas nedir? Bu hususları 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu hususlarda komisyonun 
söyliyeceği var mı? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FERDA GÜLEY (Ordu) — Var, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, gerek Kemal Güven ve gerekse öz
men arkadaşlarımızın temas buyurdukları, zan
nediyorum ki, 9 ncu maddedir. Çünkü, ilişik 
cetvel 9 ncu maddeye aittir. Henüz 8 nci madde 
oylanmamıştır. Ancak, özmen arkadaşımıza arzı 
cevabcdiyorum : Mütehassıs eleman buraya ne
reden alınır? Üniversiteler dâhil bütün Devlet 
sektörü ve İktisadi Devlet Teşekküllerinden. 
Yani mütehassısı nerede bulursa, hizmetinden 
faydalanabilecek kişi nerede varsa oradan ala
bilecek, demektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
8 nci madde kabul edilmiştir. 
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9 neu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — ilişik cetvelde yazılı aylıklı 

kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı bir sayılı 
cetvelin Başbakanlık kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Kemal Okyay 
arkadaşımızın bir değiştirgesi vardır, onu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
9 neu maddede bahsedilen bağlı kadro cet

velinin, Hükümetin teklif ettiği kadro cetveli 
olarak, kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Kars 
Kemal Okyay 

BAŞKAN'— Komisyon katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FERDA GÜLEY (Ordu) — Maruzatımız 
olacaktır, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, ilk konuışmiamda da arz etmiştim, 
Hükümet tasarısının metininde teşkilâit Genel 
Sekreterliğe 'bağlı üç daire vardır ve (bu dai
reler de .bürolardan müteşekkildir. Bu (bürolar-
arasında millî güvenlik politikası ve (plânlama, 
Millî Güvenlik Plânlama Bürosu, Millî Güven
lik Politika Bürosu, Millî Savunma îsttifhlbarat 
ve îıitiba't Bürosu, yine Genel Sekreterliğe Jtoağ-
h Psikolojik (Savunma Bürosu, Sağlık Bürosu 
vardır. Yine Üçüncü Daireye, Araştırma Tetkik 
ve istişare Dairesine Ibağlı (olarak da Haiberler 
ve Raporlar Bürosuna, öğretim ve Eğitim (bü
rolarına Hükümelt, tasarruf etmek ımaksadiyle 
eleman, perSıonel ayırmamış Ibulunuyor. Biz, 
Millî Savunma (Komisyonu 'olarak ibu tasıarrufu 
yerinde bulmadık. Yapılan müzakereler neltice-
sinde, İbu kadar mühim fonksiyonları olan İbu 
büroları sahipsiz bırakmamak için, yani adları 
var (hizmetleri yok İhale ıgeftirmemek için, ımalî 
portesinin Ibüyü'k ehemımiyeit arz etmiyeceği (hu
susu da ıgöz önünde tutularak, (bunlara; dördün-
oü derece için 3, ıbeşinci derede için, 4 aded ol
mak üzere ceman 7 uzman getirilmelini »muva
fık Ibuldulk. Bütçe Komisyonu da Ibiziıri fbu ta
sarrufumuzu (kaibul etmiş ıbulunımaktadır, Hü
kümet de iştirak elttiğini söylüyor, dölayıSiyle 
maddenin İbu şekliyle kaJbulünü Yüksek Heye
tinizden iisftirnam etmekteyiz. 
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Ancak küçük ibir yanlışlık olmuş, Hüküanett-

ten ıgelen mestinde ve bizim Komisyonumuzdan 
geçen metinde 3 ncü derecedeki 4 aded müter
cimin hizasında iftıtısas yeri tâbiri kullanılmış
tı r. Cetvele fbaktığıni'z zaıman (göreceksiniz. Blüt-
çe Komisyonu Sbunu, ınüterciımldir, nasıl olsa iJh-
tısas yeridir, 'ayrıca (zikredilmesi haşivdir diye 
kaldırmış ve mazbatasında da (böylece (bildir
miştir. 9 neu maddeye (bağlı çeltvelde italbı hafta
sı olarak Ikonmuşjtur. Yani »ihtisas deyimi kal
dırılmıştır. Cetvelin İbu kısmı fazladır. Bunun 
kaldırılmak suretiyle kabul edilmesini istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Değişjtirtge önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etlmi-
yenler... 27 ye karşı 48 ioylav Önergenin nazara 
alınması kabul edilmiş ve madde encümene ve
rilmiştir. 

MADDE 10. — 5399 sayılı Millî Savunma 
Yüksek Kurulu (Kanunu ve Millî Güvenlik Ku
rulu Kanununa aykırı olan Ihüıkümler yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Yürürlükte (bulunan (mevzuatla Millî Savun
ma Yüksek Kuruluna ve Genel Sekreterliğine 
verilmiş iolan görevler Millî 'Güvenlik Kurulu 
ve Genel Sekreterliğince yürütülür. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler. Madde kaibul edilmiştir. 

OEÇlıÇÎ MADDE — Bu kanuna göne Bakan
lar Kurulunca iteslbilt edilecek kadrolara lüzumlu 
elemanlar alınıncaya kadar Millî Savunma Yük
sek Kurulu Genel iSekreiterliğnde çalışmakta 
'olan subay, uzman, memur ve (hizmeftliler ibu 
görevlerinle devam ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz dsitiyen 
var mı? 

HALİL Ö25MEN (Kırşehir) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, geçici madde üzerinde, ıgerekıçe 
kısmımda «Millî Güvenlik Kurulu Geniel Sek
reterliği faaliyet ve ıgörevlerinin sekteye uğra-
maksıızm devamlılığını temin onüllâlhazaısiyle, (bu 

i kanunun yürürlüğe girmesini müteakip sekre-
• terlik kadrolarına yeni tâyinler yapılıncaya fca-
! dar Millî Savunm/a Yüksek Kurulu Genel Sek-
| reterliğinde evvelce çalışmakta (bulunan sulbay, 

— 204 — 



M. Meclisi B : 133 
uzman, ımemur ve müstahdemlerin' vazifelerine 
davam, edecekleri derpiş edilmiştir.» denmek
tedir. 

Şimdi, komisyondan ve Hükümeltiten rica edi
yorum ; Millî iS&vunıma Yüksek Kurulu Genel 
Sekreterliğinde evvelce 'çalışmakta 'olan subay, 
uzman, memur ve müstahdem adedleri ile kad
roları ve almış oldukları ımaaşın durumu nedir . 
Bunu ltiltfen izah etsinler. 
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BAŞKAN — Komiayon. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem arka-
daşTarıım, komisyon adına arzı cevap «diyorum. 

5399 sayılı Kanun gereğince MiMî Savunma 
Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğinde halen çalı
şan personeli gösterir cetvel : 

Memuriyet unvanı Alındığı 'Bakanlık 
Müktesep 

kadro Aded 

General • 
AMbay 
Aillbay 
Binbaşı 
Binbaşı 
Tercümen (Yd. Subay) 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Müstahdem 

•Millî Savunma Bakanilığı 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Tarım Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığından 
Sanayi Bakanlığından 
Sağlık Bakanlığından 
Ticaret Bakanlığından 
Ticaret Bakanlığıından 
Karayollarından 
Tarım Bakanlığından 
Muhtelif teşekküllerden 

2 000 
1 750 
1 7'50 
1 250 
1 250 

500 
2 000 
1 750 
1 750 
1 500 
l 500 
1 500 
1 100 

700 
600 
700 
800 
400 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
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BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
y^n var mı? Komisyon. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET ALÎ AYTAŞ (İzmir) — Muhte-
rem arkadaşlar, görülüyor ki, Millî Güvenlik 
Sekreterliği kuruluşu İle yeni bir teşkilat vücu
da getiriliyor. Bu teşkilâtın mükemmel bir şe
kilde işlemesi için yaptığımız tetkifcatta, 4 ncü 
dereceden ihtisas yeri olarak altı aded 1 250 
liralık kadronun kabulü lâzım ıgeldiğini anlamış 
•bulunuyoruz. Ayrıca 6 tane 1100 liralık ihtisas 
yeri tesbit edilmiştir. Teşkilâtın mükemmel iş
lemesi için bu husus komisyonca ve Hükümetçe 
de anlaşılarak zaruri bulunmuştur. Fakat Yük
sek Meclisin tebarüz eden temayülüne uyarak bir 

kere daha tetkik ettik ve Komisyonun Hükümet
li e de yaptığı tetfcikaıt 'neticesinde ancak 5 nci de
receden uzman adedini 4 e indirmek imkânını bu
labildik. 

Yeni kurulacak Ibir teşkilâttır iyi işlemesi için 
tasarıyı yaptığımız bu indirimle kabul etmenizi 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yenı yok. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edime) — Hangi madde 
efendim? 

BAŞKAN — Îlhami Beyefendi, geçici madde
yi okuduk. Bunun üzerinde arkadaşlaramız çık
tı konuştu. Başka bir şey yak. 

Madde hakkında başka söz ilstiyen?. Yok. 
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Geçici maddeyi oya sunuyorum. Kabul eden- I 

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim:. 
MADDE 11. — Bu kanun yayını tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 

ASIM EREN (Niğde) — Efendim, yayımı tari
hinde olacak, yayını değil. Bir matbaa hatası 
var. 

BAŞKAN — Evet efendim, yayımı olacak. 
Maddeyi bu şekilde oylarınızla sunuyorum. 

Kalbuıl 'edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Bizim bi
raz önceki mâruzâtımız i) ucu madde lıalkkmda 
idi efendim. j 

BAŞKAN — Verilmiş değiştirge önergesinin 
ışığı altında Komisyon 9 ncu maddeyi yeniden 
tedvin etmektedir. I 

Şimdi okutup yüksek reylerinize sunacağım. 
Komisyondan ımdde gelmiştir, okutuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon metninde : I 
1) ncu maddeye bağlı cetvelin 5 nci sırasının; 

«5 uzman (İhtisas yeri) 4 1 100» olarak ta- I 
dilini arz ve teklif ederiz. I 

Başkan Sözcü I 
İzmir Ordu I 

M. Ali Aytaş Ferda Gülcy 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? I 
KEMAL OKYAY (Kars) — Efendim, demin 

bir takrit* arz ettim ve Yüksek Meclisçe kabul I 
edildi. Şimdi görüyoruz ki, Komisyon görüşünde 
ısrar ediyor. Hepinizin malûmu olan memleketi
mizin durumu belli. Değil 100 bin lira, bu mem
lekette 100 kuruşun dahi ehemmiyeti vardır. Ko
misyon Sözcüsü buyurdular ki, çok az bir para- I 
dır. Ben o kanaatte değilim. Kanunun tetikika- I 
tında gördük ki, bütün Devlet daireleri, mües- I 
seselerinde çalışan memurlar, bu yeni kurulan I 
Kurulun emrindedir. Mütehassıs uzman olarak I 
Hükümet 3 tane ve 2 tane ayrı ayrı teklif ediyor. I 
İhtiyacı olan uzmanı Devlet dairelerinden, âmme I 
müesseselerinden her hangi bir yerden alıp iste- I 
diği yerde, istediği miktarda, istediği müddetçe I 
çalıştırabilecektir. I 

Şimdi bu fakir milleti boş yere masrafa sok- I 
manın mânasını ben anlamıyorum. Nitekim de- | 
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min arz ettiğim gibi, Hükümet, teklifinde gayet 
uygun bir kadro talebetmektedir. Hükümetin ta-
lebettiği bu ilk cetveldeki kadroların aynen ka
bul edilmesini rica ediyorum. İcabediyorsa Baş
kanlığa yeni bir önerge vereyim. 

BAŞKAN — Önergenizi yenileyiniz efendim. 
Buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, Komisyon adına Sayın Başkan, beşinci 
derecedeki kadrolardan bir kişinin tenzilinin es
babı mucibesini izah ederken, Hükümetle yaptı
ğımız istişare sonunda ancak bu imkânı bulabil
dik, dediler. Halbuki Hükümetin teklifi bunun 
çok dununda idi. Ortada Yüksek Meclisçe kabul 
edilmiş bir takrir olmasına rağmen Komisyon 
Başkanının Hükümetle istişare yaptık, imkân
larımızı aradık, bulamadık, demelerini hayretle 
karşıladım. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisimiz bir takrir 
kabul ediyor. Bu takrir Hükümetin malî politi
kasına uygundur. Bütçeye masraf artırıcı teklif, 
getirmiyor. Bilâkis, Hükümetin de arzusuna 
uyarak, Mecliste Hükümetin kanaatine iştirak 
ederek bir teklif veriliyor, Meclis de onu kabul 
ediyor. Tam müzakereler esnasında, Komisyon 
kendi esbabı mucibesini öne sürerek, bâzı ilâve
ler yapıyor. Bu ilâveleri de Meclisin isteğine uya
rak düzeltmesi ieabederken kararında ısrar edi
yor. Evet, Millî Güvenlik Kurulu için böyle kad
rolar azdır. Bunu kabul ediyorum. Yalnız, biraz 
evvel Sayın Sözcü bunları okurken, tercüman
ların dahi 500 lira verilerek istihdam edildiğine 
ve bunların göçebe memur olarak bu Kurulun 
emrinde çalıştığına muttali olduk. Esasen, bün
yesi itibariyle, bu kurulun içinde göçebe memur 
çalıştırılmamağının, bir esasa bağlanmasını iste
riz. Çünkü böyle topyekûn memleket savunması 
ile ilgili bir konuda, muhtelif yerlerden geçici 
memur kullanmak savunmanın mahremiyetini 
de ihlâl edici neticeler verebilir. Bu bakımdan 
bir defa sureti kafiyede teşkilât itibariyle gerek
li ciddiyeti kapsaması için kadrolar daha geniş 
olarak ele alınmalıdır. Fakat bu ihtiyacı Hükü
met duymalı ve kadroya göçebe memur koyma
malı. Bu savun manın ciddiyeti ile, mahremiyeti 
ile kabili telif değildir. Bu kadroları Hükümet 
istemeli ve Büyük Meclis Hükümetin bu istedi
ğini çekinmeden vermelidir. 

Şimdi, tahmin ediyorum, sayın arkadaşları
mızın takririyle Hükümetin istediğini veriyoruz. 
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Komisyonun, kendi esbabı mucibesiyle Hükü- I 
metin arzusu hilâfına koymuş olduğu kadroların 
değil, karakterini bir Zarf Kanunu olarak alan 
bu Konsey Kanununun geçici memurlarla çalışa
cağı için arzulanan neticeyi veremiyeceğini tah
min etmekle beraber Hükümetin arzuladığı şekil
de kabulünü ben de istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) 
—• Efendim, Kanunun Millî Savunma Komisyo
nundaki müzakeresi sırasında o zaman Başbakan 
Yardımcısı olan Sayın Akif Eyidoğan Hükümet 
adına bulunmuş ve ileri sürülen mülâhazalar 
karşısında, Hükümetin, komisyon görüşü veçhi
le, daimî kadrolara biraz ilâve yapılmasına ilti
hak ettiğini beyan etmiştir. Biraz evvel Maliye 
Bakanı ile konuştum. Bugünkü Hükümetin de 
buna iltihak etmesinde bir mahzur görmediğini 
söyledi. Bakanı da bu fikre iltihak etti. Muhte
rem Heyetinizin de bir mahzur görmiyeceğini 
zannediyorum. Şüphe yoktur ki, bu kadrolarda 
daimî personelin bulunmasında fayda vardır. 
Hükümet adına komisyonun sunduğu teklife iş
tirak ettiğimizi belirtmek isterim. 

Biraz önce de söylediğim gibi, ben Sayın Akif 
Eyidoğan'm ve Maliye Bakanının muvafakatleri
ni ifade etmekten başka bir şey yapımıyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Efendim, 

bir noktaya nazarı dikkatinizi celbedeyim; ya 
flükümet bu kanunu daha evvel iyi hazırlayıp 
getirmemiş veya daha sonra fikirlerinde bir de
ğişiklik hâsıl olmuş. Bunlardan bir tanesinin doğ
ru olması lâzım. Komisyona teşekkür etmek lâ
zım ki, Hükümeti irşadetmişlerdir. Ya, komisyon 
bu vazifesini yapmasa idi? 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Meclis yapar
dı. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Hü
kümetin huzurunuza getirdiği kanunları iyi tet
kik ederek getirmiş olması lâzımdır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Hükümetler Meclisten daima öğrenirler ve il
ham alırlar. 
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BAŞKAN — Komisyon. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arkadaş
lar, Hükümet tasarlında bu cetvel 18 daimî ele
manı ihtiva ediyordu. Tabiî, daha evvel arz et
tiğim gibi yedi büroyu daimî olarak sahipli kıl
mak için komisyonca yedi ihtisas yerine ilâve 
yaptık. O vakitıkî Başbalkan Yardımcısı bunu 
büyük bir memnuniyet ve şükranla ıkarşıladı ve 
bu, Bütçe Komisyonumdan böyle çıkarak huzu
runuza geldi. Şimdi Hükümetin malî politikası
nı, sıkıntısını gerekçe yapan arkadaşlarımız bu 
yedi ilâvenin kaldırılmasını istemektedirler. Biz 
o vakit Hükümete sormuştuk, «Neden dolayı bu 
7 büroyu boş bırakarak bu tasarıyı, bu teklifi 
bize getirdiniz T» Yani, daha evvel isimlerini si
ze okumuş olduğum büroları neden boş ibırak-
mış olduklarını sorduğumuzda, o vekitiki Baş
bakan Yardımcısı, «Bakanlıklardan aldığımız 
uzmanlarla biz bunu kapatırız, yani, oradaki 
maaşla burada çalıştırırız diye düşünmüştük» 
dedi. Biz komisyon olarak bu görüşe şöyle mu
kabelede bulunduk : «Bu yerler 'müessesenin 
daimî çekirdek yerleridir. Diğer Vekâletlerden 
maaşını alarak buraya çalışmaya gelen eleman
larla, bu daimîlik •vasfı taşınamıyacağı için bu 
müessesenin çekirdeği olamazlar. Binaenaleyh 
bu boşlukları kapatalım. Nihayet müessesenin 
malî portesi de, bizim bu yedi ilâve ile, 129 360 
lira oldu. 129 360 lira tasarruf için, on milya
rın üzerinde bütçesi olan bir memleıketin Millî 
Güvenliği ile ilgili bu kadar ciddî bir müessese
nin, yedi tane mühim 'bürosunun daimî sahip
ten .mahrum bırakılmasını izah etmek mümlkün 
olamaz dedik. Bu görüşümüz kabul edildi; Büt
çe Komıisyonu da kabul etmiş. Biz huzurunuza 
böyle geldik. Şimdi aslında içtüzüğün bizim 
komisyona verdiği yetkiye dayanarak görüşü
müzde ısrar etmekteyiz. Fakat Yüksek Heyeti
nizi ve bu mevzuda çok hassas olan arkadaşları
mızı da tatmin etmek mecburiyetini hissettiği
miz için 1 100 lük kadrodan ikisini feda ederek 
aslında vicdanen razı olmaksızın sadece bir ta
viz vererek kurtarmak istiyoruz. Hulûs ile arz 
ederim. 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 
Uir sual. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 

Siz muayyen kadroları ilâve etmenizi, büroların 
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başına göçmen memur gelmesine razı olmadığı
nız prensibine dayandırdığınızı burada daha ev
vel 'beyan ettiniz. Simidi de iki memurdan vaz
geçerek bu prensibi bozduğunuzu kabul ediyor
sunuz. 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Komisyon sözcüsü 
Yüksek Heyetinizin huzuruna çıkar, 'hulus ile 
bir taviz veriyoruz, derse ancak, Yüksek He
yetiniz tarafından içerisinde hulunduîğu durum 
takdir buyurular vıe cömertlik gösterilir. 

BAŞKAN — Buyurun Adnan Şenyurt. 
ADNAN ŞENYUBT (Erzurum) —'Muhte

rem arkadaşlarım, muhakkak ki, her kanun 
bir ihtiyacın ifadesidir. Nitekim «ihtiyarlar 
icatların anasıdır» diye bir söz vardır. 

Burada memleketin vaziyeti ile yakmen il
gili bir kanunun müzakeresi sırasında, içinde 
bulunduğu müşkül durum sebebiyle, Hükümet 
teklifine göre komisyonun teklifinin gider ar
tırıcı bulunması esbabı mucibesi ileri sürülerek 
kabul edilmemesi ve Hükümet tasarısıının ay
nen kabul edilmesi hususu ileri sürüldü. 

'Bendeniz mâruzâtıma haşlarken arz ettiğim 
üzere her kanun bir ihtiyacın ifadesidir. Bu 
kanunun mücerret Hükümet tarafından ;bu şe
kilde teklifte bulunulmuş olması, 'bugün aynı 
şekilde kabul edilmesine cevaz vermez. Nite
kim demin arz ettim, memleketimizin çok yakî-
nen ilgilenmesi iktiza eden 'bir kanunun mü
zakeresi sırasında İhtisas 'makamlarınca durum 
daha etraflıca izah edilirse, belki de demin bu
nun aleyhinde karar vermiş »olan arkadaşlarımız 
lehinde karar verebilecektir. Binaenaleyh sadece 
mücerret Hükümetin bu 'şekilde evvelce teklif 
etmiş olması, Millî ISavunma Komisyonunun tek
lifinin reddine sebeholmamalıdır. Hakikaten bir 
ihtisas kadrosunun kurulabilmesi ve ihtisas 
adamlarının bulunması icabeden bir kurulun 
esaslı olarak işliyebilmesi bakımından 'bunun 
verilmesi faydalı olur kanaatindeyim. Maruza
tım hu kadardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı? Yok. Değiştirge önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Millet 'Meclisi Yüksek Başkanlığına 
9 ncu 'madde olarak Hükümetten gelen tek-
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lifin aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Kars 
Kemal Okyay 

MİLLİ ıSAVUNiMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FERDA GÜLEY (Ordu) — (Bizim teklifimizi de 
bir dalha lütfen okuyunuz. 

BAŞKAN — Peki efendim, komisyonun tek
lifini tekrar okutuyorum. 'Belki arkadaşımız tek
lifini 'geri alırlar. 

('Millî iSavunma. Komisyonu adına (Başkan 
ve SÖzcii tarafından verilen'önerige tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon bu şekli ile maddeyi 
tadil edip gönderdi. Arkadaşımız hu vaziyet 
karşısında değiştirgelerinde ısrar ediyorlar mı? 

KEMAL OKYAY '(Kars) — 'Ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız ısrar ediyorlar, 
arkadaşımızın değiştirgelerinin nazara alınma
sını toylarınıza sunuyorum. 'Ka'bul edenler... Et
in iyen ler... Kahul edilmiştir. 

9 ncu maddenin tasarıdaki şeklini okutuyo
rum. 

MADDE 9. — İlişik cetvelde yazılı aylıklı 
kadrolar '3İ65I6 sayılı Kanuna bağlı '(1) sayılı 
cetvelin ıBaşbakanlık kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Efendim 9 ncu maddeyi okut
tuk. 9 ncu madde ile Hükümetin cetveli de ka
bul ediliyor. Burada ihtisas yeri vardır. 'Bu şek
liyle maddeye ihtisas yeri konmuş oldu. IBurila-
rın ihtisas yeri olup olmadığını oyunuza sunup 
ondan sonra maddeyi oylarınıza sunacağım. 

Evvelâ Hükümetin teklifine ilişkin cet
velde ihtisas yeri olarak yazılmış, bâzı kadro
lar ihtisas yeri olarak gösterilmiş. Fakat komis
yonlar gerek 'Millî Savunma Komisyonu, «gerek
se 'Bütçe Komisyonu ihtisas yerini kaldırmış. 
Şimdi 9 ncu maddede Hükümet teklifini kabul 
edelim dedik ve onun üzerinde konuşuyoruz, 
onu oyhyacağız. Evvelâ bu işi bir halledelim. 
ondan >sonra oylıy allım. Mütercimim ihtisas yeri 
olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ka'bul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. İhtisas yeri 'olarak ka'bul edilmemiştir. Ev
velce okuduğumuz Hükümetin teklifindeki î) 
ncu maddeyi oylarınıza sunacağını. Kabul eden
ler. Kahul etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 12. — 'Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo- I 

rum. 'Kabul edenler... 'Ka'bul etmiyenler... Ka'bul I 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde, lehinde, aleyhinde 
söz istiyen var mı ? Yok. Tasarının tümünü oy-
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larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Vakit gecikmiş olduğu için 22 . 10 . 1962 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmaJk üaere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.20 
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Topianü: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasarısı ve Millî Savunma ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/179) 

T. C. 
Başbakanlık 5.4 . Î962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1646/1094 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 4 . 1962 tarihindeka*arlaştorîlan 
«'Millî 'Güvenlik Kurulu kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı olarak öaırnltfiüşttir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Barbatam 

İsntet İttönü 

GEREKÇE 

Anayasanın 111 nci maddesiyle kurulması gereken «Millî Güvenlik Kurulu» na ait kanunun 
Anayasanın Geçici 7 nci maddesine göre 6 ay içerisinde çıkarılması zaruri bulunmaktadır. 

5399 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan «Millî Savunma Yüksek Kurulu» bu mânada bir müesse
se olmakla beraber Anayasa hükümlerine uyularak fonksiyonlarında husule gelen değişiklikleri de 
kapsamak üzere bu müessese bir Anayasa organı olarak yeniden vücuda getirilmiştir. Tasarının 
hazırlanmasında II nci Dünya Harbinden sonra ileri memleketlerin benzeri teşkilâtları üzerinde 
yaptıkları revizyonlar ve bu konuda 5399 sayılı Kanunun 10 senelik tatbikatından elde edilen tecrü
beler de dikkate alınmıştır. 

Bu, suretle bu tasarı, Devletin maddi ve mânevi bütün varlıklarının her türlü tecavüzlere kar$L 
korunması ve yüceltilmesi amaciyle takibediiecek politika, prensip ve plânların tesbiti işleri il© bu 
konudaki hazırlık ve çalışmaları tanzim edecek esasları derlemiş bulunmaktadır. 

Maddelerin izahı 

Madde 1. — Anayasanın 111 nci maddesi hükümleri gereğince «Millî Güvenlik Kurulu*rBiuî teş
kiline aittir. 

Bu madde ile Kurula dâhil olacak üyelerin kimler olacağı tesbit edilmiştir. 
Madde 2. — Anayasanın İ l i nci maddesinin ruh ve maksadına uygun olarak Millî "(üfctehlik 

Kuruluna verilmiş olan görevler bir sıra gözetilerek açıklanmıştır. 
Bu tesbitte; Kurulun-sık olarak toplanmasını mümkün kılmak ve çalışmalarım kolaylaştittKik 

bakımlarından tahdit yoluna gidilmiş fakat karar ve görüşlerin tam bir olgunlukla hazırlinnKttöiu 
sağlamak ve Bakanlar Kurulunun çalışmalarını da kolaylaştırmak yönünden kifâyetli*?hâle? gitîüliie-
si dikkate alınmıştır. Bu suretle Kurula Anayasada belirtilenlerden başka Millî Güvenlik "ıfcedeleie-
riyle en çok ilgili bulunan Bakanların daimî olarak, gündemle ilgiliBakanların da; davete üsörifte 
aynı haklarla katılmaları kabul edilmiştir. Kurulun seviyesi göz önünde tutularak Anayasada* sözü 
geçen «Kuvvet Temsilcileri» Kuvvetlerin Komutanları olarak tasrih edilmiştir. 
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Madde 3. — Bu'maddede Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin kuruluş ve görevleri yer 
almaktadır. 

Millî Güvenlik Kumluna tevcih olunan görevlerin lâyıkı ile yürütülebilmesi bakımından gerekli 
hazırlık ve çalışmaların yapılabilmesini, Bakanlar Kurulunca tasvibolunan esaslar dairesinde 
ana plân ve programların hazırlanmasını sağlamak ve bunların tatbikatını takibetmek üzere dai
mî bir organa ihtiyaç görülmüştür. 

Bu maksatla Kurulun «Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin» Hükümetin genel siyaseti
nin yürütülmesini gözetlemekle görevli olan Başbakana bağlanması uygun mütalâa edilmiş ve 
'bunun diğer bakanlık ve dairelerle kolaylıkla iş birliği yapması sağlanmıştır. 

Madde 4. — Millî Güvenlik faaliyetlerinin sıklet merkezini, millî güvenliğin bellibaşlı unsuru 
bulunan Silâhlı Kuvvetler teşkil ettiğinden Genel Sekreterin seçilmesi yetkisi Genelkurmay 
Başkanına verilmiş ve Bakanlar Kurulu kararı ile de tâyin edileceği belirtilmiştir. 

Madde 5. — Kurulun uzun aralıklarla toplanmasını önlemek ve devamlı 'olarak çalışmasını 
sağlamak için ayda bir defa toplanması uygun görülmüş ve ayrıca lüzumu halinde toplanması 
da mümkün kılınmıştır. 

•Kurulun görüşülen mevzularda kolaylıkla, bir karara varmasını temin bakımından kararların 
alınmasında çoğunluk usulü kabul edilmiştir. 

Ayrıca bu konuda hazırlık çalışmalariyle birinci derecede ilgili Millî Gevenlik Kurulu <Jenel 
Sekreterinin Millî Güvenlik Kurulu toplantılarına katılması ve fakat reye iştirak etmemesi de 
tesbit edilmiştir. ' 

Bundan (başka Başbakanın daveti üzerine lüzumunda Başbakanlık Müsteşarı ile, Dışişleri 
Bakanlığı Genel Sekreterinin Kurul toplantılarına oya katılmamak şartiyle iştiraki temin edil
miştir. 

Millî Güvenlik Kurulunun, gerektiğinde, lüzum gördüğü hizmetlileri ve uzmanları da istişari 
olarak çağırabileceği yine bu maddede' yer almış bulunmaktadır. 

Madde 6. — Millî Güvenlik Kurulu, yüksek seviyesi dolayısiyle toplantılarını çok sık ya-
pamıyacağı gibi istişare ve karar için tahsis edebileceği müddetler de nisbeten kısa olacak
tır. Bu sebeple, Kurul toplantılarında müzakere edilecek konu veya meselelerin evvelden ga
yet etraflı bir şekilde incelenmiş olarak, bunların kısa ve genel bir takdimini, tahlillerini 
ve çeşitli hal tarzlarını mücmel bir şekilde gösteren çalışına belgeleri ve projeler halinde Ku
rula sunulmasının çok faydalı olacağı düşünülmektedir. Böyle bir çalışmanın yapılabilmesi 
için, hem Millî Güvenlik Kurulu Genel 'Sekreterliği kadrolarının tesbitinde âzami tasarrufa riayet 
imkânlarını elde etmek -hem de hakiki ihtisas elemanlarını bulmakta karşılaşılacak müşkülleri ber
taraf etmek üzere bir «Millî Güvenlik ihtisas Komiteleri» kurulması uygun görülmüştür. 

Bu komitelere, konuşulacak konu göz önünde tutularak, onunla ilgili daire ve müesseselerden 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi üzerine Başbakanca seçilecek üyeler katılacak
tır. Bu suretle yalnız o işle alâkalı birinci sınıf uzmanların iştiraki bu madde ile teminat altına 
alınmış olmaktadır. 

Madde 7. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görev v« çalışma usullerinin hazır
lanacak bir yönetmelikle tâyin edilmesi belirtilmiştir. Bu Yönetmelik hazırlanırken 10 yıllık tat
bikattan da faydalanılacaktır. 

Madde 8. — Kendisinden beklenen çok önemli ve şümullü hizmetler dolayısiyle Genel Sekreter
liğin ihtisas elemanlarından müteşekkil oldukça geniş bir kadroya sahip kılınması zaruri görül
müştür. Ancak bugünkü imkânlarımızla istenen vasıftaki elemanların temininde uğranılacak güç
lükler dikkate alınarak Genel Sekreterliğin çekirdek mahiyetinde bir kısım kadrolu personelle il
gili Bakanlık ve dâirelerden alınacak personeldenkurulması uygun mütalâa olunmuştur. 

Madde 9. —-8 nci madde ile ihdas edilen daimî kadrolar bu madde ile 3656 sayılı Kanunun 
Başbakanlık kısmına eklenmiş bulunmaktadır. 

ihdas edilmiş olan (18) aded kadronun yıllık portesi % 20 zammiyle 342 720 liradır. 
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Madde 10. — Bu madde ile 5399 sayılı MÜH Savunma Yüksek Kurulu Kanununun yürürlük
ten kaldırıldığı belirtilmiştir. 

Ayrıca, yürürlükteki mevzuatla Millî Savunma Yüksek Kuruluna ve Genel Sekreterliğine veril
miş olan görevlerin Millî Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreterliğince yürütülmesi hükme bağlana
rak mevcut mevzuatta boşluklar husule gelmesi önlenmiştir. Şöyle ki; 7126 sayılı Kanunun mu
addel 3 ncü maddesi gereğince Sivil Savunma bakımından hassas bölgelerin tesbiti ve 18 nci mad
desi gereğince de hazırlanmış bulunan tahliye plânlarının tasdiki gibi hususlarda Millî Savunma 
Yüksek Kuruluna ve 108 sayılı Kanunun 3 ncü ve 5 nci^ıaddeleri gereğince de Savunma Sekre
terliklerinin ihdası ve Savunma Sekreter ve uzmanlarının tâyinleri hususunda Genel Sekreterliğe 
bâzı salâhiyetler verilmiş bulunmaktadır. Bu hususlar Bakanlar Kurulunun tasvibinden geçmiş. 
politika, prensip ve ana plânlar çerçevesinde cereyan edeceğinden şimdilik Kurul ve Genel Sekre
terlikçe yürütülmelerinde bir mahzur görülmemektedir. 

Geçici Madde — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği faaliyet ve görevlerinin sekteye uğ-
ramaksızın devamlılığını temin mülâhazasiyle, bu kanunun yürürlüğe girmesini mütaa>ıp Sekre
terlik kadrolarına yeni tâyinler yapılıncaya kadar Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreter
liğinde evvelce çalışmakta bulunan subay, uzman, memur ve müstahdemlerin vazifelerine devam 
edecekleri derpiş edilmiştir. 

Madde 11 ve 12. — Kanunun yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

MÜlet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 18.4 .1962 

Esas No: 1/179 %-
Karar No: 13 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasarısı^ ilgili Başbakan Yardımcısı ve Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterinin de iştirakleri ile Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet gerekçesinde tafsilen arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görül
müştür. 

Tasarının beşinci maddesinin son fıkrası, Anayasadaki ibaresine uygun olarak «Kurul, aldığı 
kararları Bakanlar Kuruluna bildirir» şeklinde değiştirilmiştir. 

Dokuzuncu maddeye ilişik 1 numaralı cetvelde yazılı kadrolara Plânlama, Politika, İstihbarat 
ve İrtibat, Psikolojik Savunma, Sağlık, Haberler ve Raporlar, öğretim ve Eğitim büroları için 4 ncü 
dereceye 3, 5 nci dereceye 4 kadro Komisyonumuzca ilâve edilmiştir. 

Tasarının onuncu maddesinin 1 nci fıkrası ise, iltibası önlemek için «5399 sayılı Millî Savun
ma Yüksek Kurulu Kanunu ve Millî Güvenlik Kurulu Kanununa aykırı olan hükümler yürürlükten 
kaldırılmıştır.» şeklinde değiştirilerek, diğer maddeler aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı Sözcü ^ Kâtip 
îzmir Ordu Balıkesir Amasya 

Mehmet AH Aytaş Ferda Oüley Süreyya Koç îsmaü Sartgö» 
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Hüseyin Ataman 
Brzunum. 

Muhalifini. Söz hak-
kun majhiuzdur. 
Şer afettin< Konm&y* 

İstanbul 
Hilmi Oben 

İmzada bulunamadı 

, GiEesuai 
M. Kemal Çilesiz 

Kars 
Sırrı ÖJctem 

İçel 
Mehmet. Ali Avdan 

Kocaeli 
Hâtâan'&tfayol 

Bütçe Komisyonu raporu 

MiltâJfedişi, 
Bütçe Komisyonu 
EsaıNtod/im 
Karar No. 37 

9.5. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlıkça hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 4 . 1962 tarihinde Ka
rarlaştırılıp Başbakanlığın 5 . 4 . 1962 günlü ve 71/1646-1094 sayılı tezkeresiyle komisyonumuza ha
vale edilen Millî Güvenlik Kurulu kanun tasarısı ilgili Başbakan Yardımcısı ve Millî (İüvenlik Ku
rulu Genel Sekreteri, Maliye Bakanlığı mümessillerinin iştirakleri ile Millî Savunma Komisyonunun 
hazırladığı metin esas tutularak maddelerin müzakeresine geçildi. 

1, 2 nci jnaddeler aynen, 3 ncü maddenin (C) fıkrasının ikinci bendindeki Bakanlar kelimesi 
Bakanlıklar şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir' 

4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeler aynen kabul edilmiştir. 
10 ncu maddenin ikinci fıkrasına bir (ve) ilâve edilerek madde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Geçici madde ile 11 ve '12 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
îljgifc -.cetvelde, müfcej&pim (ihtisas, yeri) kaldırılmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Tasarının öneınj&^bmam öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz «dil-

mek,juere.Yüksok,Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü ' 
El&sğ Au ta» Ankara Artvin, 

ö. F. Sanaç 1. SegUn M. Ete 8. O. Avcı 

. Balıkesir, 
F. îslimyeU 

Kırjsehjau 
A^Büff^ 

Muğla 
T. Şahin 

-...,. ...... ....... 

Bilecik 
Ş.Bmay 

Konya,,, 
î. Baran. 

Sakarya 
N, Bayar 

Yozgat, 
Söz hakkım,mahfuz 

/. H. Akdoğan 

Hatay 
A. S. Hocaoğkı 

Konya 
0. Yılmaz 

Siirt 
A. Yaşa 

Yozgat 
C. Sungur 

İstanbul 
R. Ulkcr 

Maraş, 
E. Kaplan 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

.-... ,..-,T. -. . 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Millî Güvenlik Kurulu kanunu 
tatarın 

Kuruluş ve görevler 

MADDE 1. — Anayasanın 
111 nci maddesi gereğince 
«Millî Güvenlik Kurulu» ku
rulmuştur. 

MU1İ Güvenlik Kurulu, Cum-
hunbagkanının, hazır bulun-
madağt«aman Başbakanın Baş
kanlığında Başbakan, Başba-
k m Yardımcısı, Millî Savun
ma). - îgiglgri, Dışişleri, Maliye, 
m&l&ffjaaa ve Çalışma Bakan-
larc^ile gündemle ilgili olarak 
Başbakanın davet; edeceği di
ğer Bakanlardan ve; 

Genelkurmay Başkanı ile 
Kar%tDenİ2 ve Hava Kuvvetle
ri Komutanlarından kurulur. 

MADDE 2. — Millî Güven
lik Kurulu : 

a) Millî Güvenlik politika
sının esaslarının hazırlanması 
ve bu politikanın tadil ve tas
hihi, 

b) Bu esasların uygulan-
masiyle ilgili olarak Millî 
Güvenlik konularının her biri 
için millî plân ve programla
rın hazırlanmam, bunların ta
hakkuku. için nihai ve ara he
deflerin tesbiti ve bu konuda
ki faaliyetlerin ahenkleştiril
mesi, 

c) Bütün Devlet teşkilâtına 
her türlü özel müessese ve 
teşekküllere ve vatandaşlara 
düşecek topyekûn savunma ve 
millî seferberlik hizmetlerinin 
ve davra^Utrmm teabiti ve bu 
konuda, lâamgelen kanuni ve 
idari-tedhişlerin alınması, 

ç) Bakanlıklar tarafından 
hazırlanacak Millî Seferberlik 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİS
YONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Millî Güvenlik Kurulu kanunu 
tasarısı 

Kuruluş ve-görevler 

MADDE 1. — Anayasanın 
111 nci maddesi gereğince 
«Millî Güvenlik Kurulu» ku
rulmuştur. 

Millî Güvenlik Kurulu Cum
hurbaşkanının, hazır bulun
madığı zaman Başbakanın Baş
kanlığında Başbakan, Başba
kan Yardımcısı, Millî Savun
ma, îçişleri, Dışişleri, Maliye, 
Ulaştırma ve Çalışma Bakan
ları ile gündemle ilgili olarak 
Başbakanın davet edeceği di
ğer Bakanlardan ve; 

Genelkurmay Başkanı ile 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvet
leri Komutanlarından kurulur. 

* MADDE 2. — Millî Güvenlik 
Kurulu : 

a) Millî Güvenlik politika
sının esaslarının hazırlanması 
ve bu politikanın tadil ve tas
hihi, 

b) Bu esa&4arm uygulan-
masiyle ilgili olarak Millî Gü-
y enlik konularının her biri için 
millî plân ve programların ha
zırlanması, bunların tahakkuku 
için nihai vö ara hedeflerin 
tesbiti ve bu konudaki faali
yetlerin ahenkleştirilmesi, 

e) Bütün'Devlet teşkilâtına 
her türlü özel müessese ve.te
şekküllere ve vatandaşlara dü-

'şecek topyekûn savunma ve 
millî seferberlik Hizmetlerinin 
ve davranışlarının tesbiti ve bu 
konuda lâzımgelen kanuni ve 
idari tedbirlerin alınması, 

ç) Bakanlar tarafından ha
zırlanacak Millî Seferberlik 
plânlarına (Sivil Fevkalâde 

M. Meclisi 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİEÎŞÎ 

Millî Güvenlik Kurulu kanunu 
tasarısı 

Kuruluş ve görevler 

MADDE 1. — Millî Savun
ma Komisyonunun 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savun
ma Komisyonunun 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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plânlarına (Sivil Fevkalâde 
Hal plânlarına) temel olacak 
esasların tesbiti, bu plânların 
ahenkleştirilmesi, izlenmesi ve 
değerlendirilmesi, 

Gibi Millî Güvenlikle ilgili 
temel görüşleri Bakanlar Ku
ruluna bildirir. 

MADDE 3. — Başbakanlığa 
bağlı «Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği» kurulmuş
tur. Görevleri : 

a) Millî Güvenlik Kurulu
nun 2 nei maddede, gösterilen 
görevleriyle ilgili çalışmaları 
ve incelemeleri yapmak, teklif
leri hazırlamak, 

b) Millî Güvenlik Kurulun
ca teklif ve Bakanlar Kuru
lunca tasvibedilmiş olan bil
cümle karar, prensip ve plân
lar ile bu konudaki mevzuatın 
sorumlu organlarda tatbikatı
nı takibetmek ve bu maksatla 
belirli zamanlarda raporlar ha-
zırlıyarak Millî Güvenlik Ku
ruluna sunmak, 

c) Millî Güvenlik Kurulu 
ile ilgili toplantıların hazırlık
larını yapmaktan ibarettir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği çalışmalarında ba
kanlıklar, ilgili daire ve teşek
küllerle iş birliği yapar. 

MADDE 4. — Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreteri, Ge
nelkurmay Başkanının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca 
atanır. ._ :-,.^y^x 

Toplantı ve kararlar 

MADDE 5. — Milli Güven
lik Kurulu ayda bir defa topla
nır. Ayrıca Başkanın göstere
ceği lüzum üzerine de toplana
bilir. 

Millî Sa. Ko. 

Hal plânlarına) temel olacak 
esasların tesbiti, bu plânların 
ahenkleştirilmesi, izlenmesi ve 
değerlendirilmesi, 

Gibi Millî Güvenlikle ilgili 
temel görüşleri Bakanlar Ku
ruluna bildirir. 

MADDE 3. — Başbakanlığa 
bağlı «Millî Güvenlik Kurulu 
Genel (Sekreterliği» kurulmuş
tur. Görevleri : 

a) Millî Güvenlik Kurulu
nun 2' nei maddede gösterilen 
görevleriyle ilgili çalışmaları 
ve incelemeleri yapmak, teklif
leri hazırlamak, 

b) Millî Güvenlik Kuru
lunca teklif ve Balkanlar Ku
rulunca tasvibedilmiş olan bil
cümle karar, prensip ve plân
lar ile bu konudaki mevzuatın 
sorumlu organlarda tatbikatını 
takibetmek ve !bu maksatla be
lirli zamanlarda raporlar ha-
zırlıyarak Millî Güvenlik Ku
ruluna sunmak, 

c) Millî Güvenlik Kurulu 
ile ilgili toplantıların hazırlık
larını yapmaktan ibarettir. 

Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliği çalışmalarında 
Bakanlıklar, ilgili daire ye te
şekküllerle işbirliği yapar. 

MADDE 4. — Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreteri, 
Genelkurmay Başkanının tekli
fi üzerine Bakanlar Kurulunca 
atanır. 

Toplantı ve kprariar 

MADDE 5. - Millî Güven
lik Kurulu ayda bir defa top
lanır. Ayrıca Başkanın göste
receği lüzum üzerine de topla
nabilir. 
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MADDE 3. — Başbakanlığa 
bağlı «Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği» kurulmuş
tur. Görevleri : 

a) Millî Güvenlik Kurulu
nun 2 nei maddede gösterilen 
görevleriyle ilgili çalışmaları 
ve incelemeleri yapmak, teklif
leri hazırlamak, 

b) Millî Güvenlik Kurulun
ca teklif ve Bakanlar Kurulun
ca tasvibedilmiş olan bilcümle 
karar, prensip ve plânlar ile bu 
konudaki mevzuatın sorumlu 
organlarda tatbikatını takibet
mek ve bu maksatla belirli za
manlarda raporlar hazırlıyarak 
Millî Güvenlik Kuruluna sun
mak, 

c) Millî Güvenlik Kurulu 
ile ilgili toplantıların hazırlık
larını yapmaktan ilbarettir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği çalışmalarında ba
kanlıklar, ilgili daire ve teşek
küllerle iş birliği yapar. 

MADDE 4. — Millî Savun
ma Komisyonunun 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Toplantı ve kararlar 

MADDE 5. — Millî Savun
ma Komisyonunun 5 nei mad
desi aynen kabul edilmiştir. 



Hü. 

Kurul kararlarını çoğunluk
la alır. Eşitlik halinde Başka
nın bulunduğu tarafın oyuna 
itibar olunur. 

Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreteri Kurul toplantıla
rına katılır, oya katılmaz. 

Başbakanlık Müsteşarı, Dış
işleri Bakanlığı Genel Sekrete
ri Başbakanın daveti ile Kurul 
toplantılarına katılabilirler fa
kat oya katılmazlar. 

Kurul gerektiğinde lüzum 
gördüğü vazifelileri ve uzman
ları da istişare için çağırabilir. 

Kurul, aldığı kararları Ba
kanlar Kuruluna sunar. 

MADDE 6 . - 2 nci maddede 
yazılı görövlerle ilgili eiüt, plân 
ve teklifleri Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği ile iş 
birliği halinde hazırlamak ve 
gerektiğinde danışma vazifesi
ni görmek üzöre «İhtisas komi
teleri» kurulabilir. 

Bu komitelere; görüşülecek 
konuya göre hangi vazifelilerin 
katılacağını Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterinin teklifi 
üzerine Başbakan kararlaştırır. 

MADDE 7. — Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğinin 
kuruluş, görev, yetki ve çalış
ına usulleri Millî Güvenlik Ku
rulunca hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunca tasdik edilecek bir 
yönetmelikle belirtilir. 

Diğer hükümler 

MADDE 8. — Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği
nin, kadrosu, bu kanuna bağlı 
cetvelde gösterilen aylıklı kad
rolarla, Millî Güvenlik. Kuru
lunun teklifi üzerine Bakanlar 

- 1 -
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Kurul kararlarını çoğunlukla 
alır. Eşitlik halinde Başkanın 
bulunduğu tarafın oyuna itibar 
olunur. 

Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreteri Kurul toplantıla
rına katılır, oya katılmaz.-

Başbakanlık Müsteşarı, Dış
işleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Başbakanın daveti ile Kurul 
toplantılarına katılabiliri er fa
kat oya katılamazlar. 

Kurul gerektiğinde lüzum 
gördüğü vazifelileri ve uzman
ları da istişare için çağırabilir. 

Kurul, aldığı kararları Ba
kanlar Kuruluna bildirir. 

MADDE 6 . - 2 nci maddede 
yazılı görevlerle ilgili etüd, 
plân ve teklifleri Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği 
ile iş birliği halinde hazırlamak 
ve gerektiğinde danışma vazi
fesini görmek üzere «İhtisas 
Komiteleri» kurulabilir. 

Bu Komitelere; görüşülecek 
konuya göre hangi vazifelile
rin katılacağını Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterinin tek
lifi üzerine Başbakan kararlaş-
tırır. 

MADDE 7. — Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği
nin kuruluş, görev, yetki ve ça
lışma usulleri Millî Güvenlik 
Kurulunca hazırlanıp Bakan
lar Kurulunca tasdik edilecek 
bir yönetmelikle belirtilir. 

Diğer hükümler 

MADDE 8. — Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği
nin kadrosu, bu kanuna bağlı 
cetvelde gösterilen aylıklı kad
rolarla, Millî Güvenlik Kuru-

I lunun teklifi üzerine Bakanlar 
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B. Ko. 

MADDE 6..— Millî Savun
ma Komisyonunun 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millî Savun
ma Komisyonunun 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Diğer hükümler 

MADDE 8. — Millî Savun
ma Komisyonunun 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Kurulunca tesbit edilen ve Baş- ' 
bakan tarafından bakanlıklar, • 
katma bütçeli daireler. Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ve kanun
la kurulu banka ve kurumlar
dan geçici ve belli bir süre 
için veya mesailerinin bir kıs
mını hasretmek üzere alınacak 
memur ve hizmetlilerden iba
rettir. 

Başbakan tarafından alına
cak memur ve hizmetlilerin 
daireleriyle bağlılıkları saklı 
kalır. Bunların aylık, ücret ve 
diğer bütün özlük hakları bağlı 
bulundukları yerlerce sağlanır. 

Bu kadrolarca çalıştırılan su
baylar hakkında 1281 sayılı 
Kanun ve bu kanunu tadil 
eden 6577 sayılı Kanunun hü
kümleri uygulanır. Subaylar 
burada çalıştıkları müddetçe 
kendi bakanlıkları kadrosunda 
çalışmış sayılırlar. 

MADDE 9. — ilişik cetvelde 
yazılı aylıklı kadrolar 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Başbakanlık kısmına 
eklenmiştir. 

MADDE 10. — 5399 sayılı 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
Kanunu ve bu kanuna aykırı 
olan hükümler yürürlükten ' 
kaldırılmıştır. 

Yürürlükte bulunan mevzu- ' 
atla Millî Savunma Yüksek Ku- ' 
ruluna ve Genel Sekreterliğine 
verilmiş olan görevler Millî 
Güvenlik Kurulu ve Genel Sek- ' 
reterliğince yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna göre Bakanlar Kurulun
ca tesbit edilecek kadrolara lü
zumlu elemanlar alınıncaya ka
dar Millî Savunma Yüksek Ku-

Millî Sa. Ko. 

Kurulunca tesbit edilen ve Baş
bakan tarafından Bakanlıklar, 
katma bütçeli daireler, kamu 
iktisadi teşebbüsleri ve kanun
la kurulu Banka ve kurumlar
dan geçici ve belli bir süre için 
veya mesailerinin bir kısmını 
hasretmek üzere alınacak me
mur ve hizmetlilerden ibaret
tir. 

Başbakan tarafından alına
cak memur ve hizmetlilerin da
ireleriyle bağlılıkları saklı ka
lır. Bunların aylık, ücret ve di
ğer bütün özlük hakları bağlı 
bulundukları yerlerce sağlanır. 

Bu kadrolarda çalıştırılan 
subaylar hakkında 1281 sayılı 
Kanun ve bu kanunu tadil eden 
6577 sayılı Kanunun hükümleri 
uygulanır. Subaylar burada ça
lıştıkları müddetçe kendi Ba
kanlıkları kadrosunda çalışmış 
sayılırlar. 

MADDE 9. — İlişik cetvelde 
yazılı aylıklı kadrolar 3656 sa
yılı Kanuna bağlı bir sayılı cet
velin Başbakanlık kısmına ek
lenmiştir. 

. MADDE 10. — 5399 sayılı 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
Kanunu ve Millî Güvenlik Ku
rulu Kanununa aykırı olan hü
kümler yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Yürürlükte bulunan mevzu
atla Millî Savunma Yüksek Ku
ruluna ve Genel Sekreterliğine 
verilmiş olan görevler Millî Gü
venlik Kurulu ve Genel Sekre
terliğince yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna göre Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilecek kadrolara lüzum
lu elemanlar alınıncaya kadar 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 

B. Ko. 

MADDE 9. — Millî Savun
ma Komisyonunun 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — .5399 sayılı 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
Kanunu ve Millî Güvenlik Ku
rulu Kanununa aykırı <olan hü
kümler yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Yürürlükte bulunan mevzu
atla Millî Savunma Yüksek 
Kuruluna ve Genel Sekreterli
ğine verilmiş olan görevler 
Millî Güvenlik Kurulu ve Ge
nel Sekreterliğince, yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE — Millî 
Savunma Komisyonunun geçici 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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rulu Genel Sekreterliğince ça
lışmakta olan subay, uzman, 
memur ve hizmetliler bu görev
lerine devam ederler. 

MADDE 11. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 12. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

3 . 4 . 1962 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
A. Boğan 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Devlet Bakanı 
N. 8u 

Adalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/, Sancar 

— 9 — 
Millî Sa. Ko. 

Genel Sekreterliğinde çalışmak
ta olan subay, uzman, memur 
ve hizmetliler bu görevlerine 
devam ederler. 

MADDE 11. — Bu kanun ya
yını tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

B. Ko. 

MADDE 11. — Millî Savun
ma Komisyonunun 11 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millî Savun
ma Komisyonunun 12 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
Feridun C. Erkin 

Maliye Bakanı 
§. İnan 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Ticaret Bakanı 
1. Gürsan 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

8, Seren 

Gümrük ve Tekel 
Bakam 

Ş. Buladoğlu 

Tarım Bakam 
C. Oral 

Ulaştırma Bakam 
C. Akyar 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakam 
F. Çelikbaş 

Basın - Yayın ve Turizm 
Bakam 

K. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 
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I). Memuriyetin nev'i 

2 Başmüşavir (İhtisas yeri) 
3 Müşavir* ('İhtisas yeri) 
4 Müşavir (İhtisas yeri) 
4 Uzman (İhtisas yeri) 
5 Uzman ('ihtisas yeri) 
3 Hukuk Müşaviri 

Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Aded 

1 
3 
2 
3 
2 
1 

Maaş 
tutarı 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
1 '500 

I). 

3 
7 
7 

Memuriyetin nev'i 

Mütercim (İhtisas yeri) 
Personel İşleri Şefi 
Evrak Şefi 

18 

Aded 

4 
1 
:ı. 

Maaş 
tutan 

1 500 
800 
800 

Millî Savunma Komisyonunun değiştirişine bağh 

CETVEL 

2 Başmüşavir (İhtisas yeri) 
3 Müşavir (İhtisas yeri) 
4 Müşavir (İhtisas yeri) 
4 Uzman (ihtisas yeri) 
5 Uzman (ihtisas yeri) 
3 Hukuk Müşaviri 

.1 

2 
6 
6 
1 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
1 500 

3 
7 
7 

Mütercim (ihtisas yeri) 
Personel işleri Şefi 
Evrak Şefi 

4 1 500 
1 800 
1 800 

25 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı 

CETVEL 

2 Başmüşavir (ihtisas yeri) 
3 Müşavir (İhtisas yeri) 
4 Müşavir (ihtisas yeri) 
4 Uzman (ihtisas yeri) 
5 Uzman (ihtisas yeri) 
3 Hukuk Müşaviri 

r—
i 

3 
2 
6 
6 
1 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
1 500 

3 Mütercim (İhtisas yeri) 
7 Personel işleri Şefi 
7 Evrak Şefi 

4 
.1 
.1 

1 500 
800 
800 
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