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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

80. Birleşim 

24 . 3 . 1935 Çarşamba 

1. — Geçen tutanak öseti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 

İçindekiler 
Sav t * 

568:569 
569 
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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 563,571 

1. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu-
nun, 1964 yılında idrak edilen fındık 
mahsulünün mühim bir kısmının Fisko 
Birlik kanalı ile ihracedildiği, esnaf ve 
tüccar elinde bulunan cüz'i miktardaki fın
dığın da Hükümetçe mevcut fiyat üze
rinden alınarak Fisko Birlik kanalı ile 
ihracının temin olunması hususunda gün
dem dışı demeci 569:570 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları Türk 
Anonim Şirketindeki yolsuzluk iddiaları
nı incelemek üzere, Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince kurulması kabul edi
len Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi 57.1 

3. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında ortaklık kuran Anlaş
ma hükümleri gereğince teşkil olunacak 

Sayfa 
Ortaklık Parlâmento Komisyonu üyeliği
ne parti gruplarınca aday olarak seçilen 
milletvekillerinin adlarının Genel Kuru
lun bilgisine sunulması 571:572 

5. — Görüşülen i?ler 572 
1. —• Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 

tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/451) (S. Sayısı: 456) 572:604 

6. — Sorular ve cevaplar 605 
A) Yazılı sorular ve cevapları ^ 605 
1. — Konya Milletvekili Kadircan Kaf-

lı'nm, Konya'nın, Seydişehir ilçesi su tesis
leri inşaatı işinin ne zaman bitirileceğine 
dair poru önergesi ve Başbakan adına İç
işleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan'in 
yazılı cevabı (7/656) 605:606 

2. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
fean'ın, Burdur'un bâzı köylerinden satm
alıdan tütün bedellerinin ödenmemesi se
bebine dair soru önergesi ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun ya
zılı cevabı (7/657) 606:608 

3. — Aydın " Milletvekili Hilmi Aydm-
çer'in, Söke ilçesi özel Lisesine yardımda 



Sayfa 
bulunan öğretmenler derneğine, bu sene 
için, Bakanlıkça yardım yapılması konu
sunda ne düşünüldüğüne dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilge-
han'ın, yazılı cevabı (7/658) 

4. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydm-
çer'in, İstanbul'daki Gazi Osman Paşa 
Türbesinin kulbbesi ile Ali Paşa Camiî 
kubbesinin tamiri hususunda ne düşünül-

608 

Sayfa 
ıe dair önergesi ve Devlet Bakanı 

Hüseyin Ataman'm yazılı cevabı (7/661) 608:609 
5. — Konya Milletvekili Kadirean Kaf-

lı'nın, Konya'da bulunan Selçuk İlkokulu 
Yaptırma Derneğine Evkafa ait bir ar
sanın münasip bedelle verilmesine dair 
soru önergesi ve Başbakan adına Devlet 
Balkanı Hüseyin Ataman'ın yazılı cevabı 
(7/674) 609 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 

Kıbrıs konusunda Hükümetçe Millet Meclisi
nin bir gizli oturumda aydınlatılmak istendi
ğine dair Başjbakan Suad Hayri Ürlgüplu'den 
bir yazı geldiği bildirildi. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 

(Gizlidir.) 

Üçüncü Oturum 

Sayın Milletvekillerinden bâzılarına Başkan
lık tezkeresinde yazılı sürelerle izin verilmesi ve 

Hastalıkları sebdbiyle bir toplantı yılında iki 
aydan çok izin alan Yozgat Milletvekili Celâl 
Sungur ile, 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azkoğlu'na 
ödeneklerinin verilmesi hususları kabul olundu. 

Millî istihbarat Teşkilât kanun tasarısı ile 
Dilekçe Komisyonunun 5 . 3 . 1965 tarib. ve 

67 sayılı raporunun, gündıemde bulunan diğer 
bütün işlere takdimen ve 'Siyasi Partiler kanunu 
tasarısından da önce ve 

Umumi Hayata Müessir Âfetler Kanununda 
değişiklik yapılması hususundaki kanun tasarısı
nın da öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri kabul 
edildi. 

KttvAiğ Senatörü Celâl Ertuğ'un, HıfzıssıMıa 
Kanununda değişMik yapılması 'hakkındaki 
2/376 sayılı kanun teklifinin diğer bütün işle
re talkdiınen görüşülmesi hususundaki önerge 
•reddedildi. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bulak ve 
27 arkadaşının, yeniden kurulacak vakıflar hak
kındaki 2/734 sayılı kanun teklifinin gündemde
ki bütün işlerden de önce görüşülmesi talelbi red-
dolundu ve bu teklifin yalnız öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi hususu kabul edildi. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirke
tindeki yolsuzluk iddialarını incelemek üzıere, 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince kurulması 
kabul edilen Meclis Araştırana Komisyonuna üye 
seçimi yapıldı ise de, ayrım sonunda yeter ço
ğunluk sağlanamadığı anlaşıldığından, seçimin 
gelecjek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Millî İstihbarat Teşkilâtı kanun tasarısının 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

24 Mart Çarşamba günü saat 15 te toplanıl
mak üzere (saat 18,40 ta) Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Kâitip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 
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SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — izmir Milletvekili Ziya Hanhan'm, 

1948 - 1964 yılları arasında, Türkiye'nin ilhra-
cettiği tütünün yıllar itibariyle miktarının ne 
olduğuna dair yazılı soru önergesi, Gümrük ve 
Tekel ve Ticaret bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/697) 

2. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'un, 
1963 yılında ve bu yılda, Ege Tütün Piyasası
nın ilk günü, tüccar ve Telsjel tarafından ne 
miktar tütün satmalınmış olduğuna dair yazılı 
soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/698) 

Teklif 
1, __ Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-

nun, 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununun 
muhtelif kanunlarla değiştirilmiş veya ekler ya
pılmış bulunan birinci maddesinde değişiklik 
yapılması hakkındaki 346 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek-

2. — GELEN KÂĞITLAR 

lifi (2/826) (içişleri ve Plân komisyonlarına) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen isler 

2. — Nüfus plânlaması hakkında kanun tasa
rısı (M. Meclisi 1/480, C. Senatosu 1/438) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 388, C. Senatosu S. Sayım: 
530) (Plân Komisyonuna) 

» > • • • « 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt, (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 80 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

Yoklama işlemi başlamıştır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, Mü

zakereler için gerekli çoğunluğumuz mevcut
tur. Müzakereye başlıyoruz. 

Sayın Ata Topaloğlu gündem dışı, fındık 
meselesi üzerinde kısa bir beyanda bulunacak
sınız. Buyurunuz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun 
1964 yılında idrak edilen fındık mahsulünün mü
him bir kısmının Fisko Birlik kanalı ile ihrace-
dildiği, esnaf ve tüccar elinde bulunan cüz'i 
miktardaki fındığın da Hükümetçe, mevcut fi
yat üzerinden alınarak Fisko Birlik kanalı ile 

ihracının temin olunması hususunda gündem 
dışı demeci. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın arka
daşlar, 1964 yılı fındık rekoltesi bu yıla kadar 
vukubulmıyan seviyede idrak edilmiştir. Fındık 
fi vatlarının korunması bakımından 3 ncü İnönü 
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Kabinesinin almış olduğu çok isabetli bir karar
la müstahsilin malları kooperatifler kanalı ile, 
Hükümetin vermiş olduğu kredilerle bedelleri 
peşin olarak ödenmek suretiyle mubayaa edil
miştir. Bu durum hem fındık fiyatlarının bir 
seviyede kalmasını temin etmiş ve aynı zamanda 
fındık bölgesinde bir ferahlık yaratmıştır. Ara
dan bir müddet geçtikten sonra Ticaret Bakan
lığı tarafından «fındık ihracatı beher 100 kilosu 
101,5 dolardan aşağıya ihracccülemez,» diye li
sansa tabi tutulmuş ve evvelce fındık bölgesin
de verilmekte elan lisanslar, Ankara'da dış Ti
caret Dairesi tarafından verilmeye başlanmıştır. 
îlk olarak bu husus ihracatçıya zaman bakımın
dan vakit kaybettirdiği gibi, aiıcı dış memleket
lerde 97 - 98 dolardan fazla fiyat olmadığı için 
de fındık ihracatı gün geçtikçe gerilemiştir. Yur
dumuzda istihlâk edilmiyen ve yüzde 95 ten 
fazlası ihracedilen bu değerli mahsulümüzün, 
memleketimizin önemli nisbette döviz kaynağı ol
duğunu da arz etmek isterim. 

Fındık ihracatçılaranızın Hükümetle yaptık
ları temaslar neticesinde memleketimizden dış 
memleketlere yapılacak ihracatın yarısının tüc
car tarafından, yarısının da Fisko Birlik tarafın
dan yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu husus ihracatı geciktirmekle kalmamış. 
Fiski Birliğin ihracatı firmalara gösterdiği müş
külâtlar muvacehesinde yine şikâyet konusu ol
muştur. 

Meselâ, Rusya'ya verilecek 300 vagonluk bir 
partiden, tüccara 150 vagon kontenjan verilme
si gerekirken buna tüccarların iştirak ettirilmi-
yeceği ifade edilmiştir. 

Arkadaşlarım, ihracatçı firmalarla, Fiskobir-
lik ve baikanlık arasında devam edegelmekte olan 
bu anlaşmazlıklar, fındık ticaretiyle iştigal eden 

24 . 3 .1935 0 : 1 
ve ellerinde fındık bulunan küçük esnafın duru
munu yürekler acısı bir hale getirmiştir. İhra
cat fiyatına göre kabuklu fındığını 440 kuruştan 
satması gereken esnaf, mallarına 350 kuruştan 
dahi alıcı bulamamaktadır. Küçük esnaf, bu du
rumu Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa Tica
ret Bakanlığına çektikleri telgraflarla anlatmış
lar, henüz dertlerine bir çare bulamamışlardır 

Sayın arkadaşlarım, esnaf VÎ fındık tacirinin 
ellerindeki malları Anayasa dışı Hükümet tara
fından bu yollarla tasarruf edilmekte ve 'malla
rının ihracedilmesi kösteklenmektedir. 

Fındık bölgesinden bir arkadaşınız olarak 
Hükümetten istirhamımı huzurlarınızda arz edi
yorum. 

Bu yıl esasen Türkiye'de mevcut fındığın 
% 90 dan fazlası Hükümetin eli altında olduğu 
için, âdeta fındık tekel maddesi haline getirilmiş
tir. Böyle olunca geride esnaf ve tüccar elinde 
kalan çok cüz'i fındıkları da Hükümet fiyatı üze
rinden alarak ihracatın tamamının Fiskobirlik 
kanalı ile yaptırarak küçük esnaf ve tüccarları
mızın feryat ve şikâyetlerini durdurması kaçı
nılmaz, yerinde bir hareket olacaktır. 

Fındık bölgesinin bu çok önemli sıkıntısının 
acilen halledilmesini Hükümetten tekrar istir
ham eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün 
deme geçmeden evvel İçtüzüğün 96 ncı maddesi 
gereğince geçen birleşimde gizli cereyan etmiş 
bulunan birleşimin zabıt hulâsasını okutmak için, 
birleşimi 1 - 2 dakikaya münhasıran, gizli yap
mak mecburiyetinde kalacağız. Bu bakımdan 
samiin yalnızca 1 - 2 dakika için salonu lütfen 
boşaltsın. 

Kapanma Saati : 15.09 

»>••« 

İkinci Oturum 

(Gizlidir) 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15.13 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok (Canlan) 

KÂTtPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

j lirler. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Birleşim açık olarak devam et
mektedir. Dinleyiciler ve ilgili memurlar girebi-

BAŞKAN — Sunuşlara devam ediyoruz. 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları Türk Anonim 
Şirketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince ku
rulması kabul edilen Meclis Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Kâğıtları dağıtınız. Partilerce 
aday gösterilmiş bulunan arkadaşlarımız matbu 
listelerde gösterilmiştir. Bağımsız adayların yeri 
boş bırakılmıştır. Bahis konusu boş yere adaylık
larını koymuş bulunan Sayın Fuat Ümit ile Sa
yın Nihat Berkkan arkadaşlarımızdan her hangi 
birisini yazacaksınız. 

Tasnif heyeti için isim çekiyoruz. 
Sayın Saffet Eminağaoğlu? Burada. Sayın 

Sait Mutlu? Burada. Sayın İbrahim Abak? Bu
rada. Tasnif heyetine seçildiniz, lütfen yerinizi 
alınız. 

Hangi ilden başlanacağına dair isim çekiyo
ruz ; İstanbul. 

(İstanbul Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı) 

BAŞKAN — Mecdis Araştırma Komisyonu 
üyelikleri için yapılan seçimlerde oyunu kullan-
mıyan var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

3. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında ortaklık kuran Anlaşma hükümle
ri gereğince teşkil olunacak Ortaklık Parlâmen
to Komisyonu üyeliğine parti gruplarınca aday 
olarak seçilen milletvekillerinin adlarının Genel 
Kurulun bilgisine sunulması. 

BAŞKAN — Listeyi okutuyorum. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik topluluğu 
arasında bir ortaklık yaratan andlaşma hü
kümleri uyarınca kurulacak Ortaklık Parlâmen
to .komisyonu üyeliklerine Millet Meclisi Siyasi 
Partiler gruplarınca gösterilen adaylar: 

Adı ve Soyadı (Seçim Bölgesi) 

İhsan önal (İçel) 
Nuri Bayar (Sakarya) 
Sinan Bosna (Denizli) 
A. Hikmet Güner (Rize) 
Fethi Ç'elikbas. (Burdur) 
Turhan Feyzioğlu (Kayseri) 
Muhlis Ete (Ankara) 
Coşkun Kırca (İstanbul) 
Sırrı Öktem (Kars) 
BAŞKAN — Yasama Meclislerinin Dış mü

nasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesine göre, Meclisin bilgisine su
nulur ve bilgiye sunulmakla, isimleri okunan 
•arkadaşlarımız seçilmiş sayılmaktadır. Görevle
rinde başarılar dileriz. 

ASIM EBEN (Niğde) — Bu hususta usul 
bakımdan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, okunan listede Sayın Arif Hikmet 
Güner ve Sırrı öktem .arkadaşlarımız, bir az 
evvel oyladığımız Ereğli Demir Çelik Fabri
kasına alt Araştırma Kuruluna da seçilmişler
dir. Zamanları birbirine tedahül edecek olursa, 
bu arkadaşların aym zamanda iki yerde ibulun-̂  
masına iimkân yoktur. Bu hususu malûmatınıza 
arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Yüce Meclisçe ve Riyasetçe ya

pılacak bir şey yoktur. Çünkü, Yasama Meclisle
rinin Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesi hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesine göre, parti 
gruplarınca gösterilen adaylar Yüce Meclisin 
bilgisine sunulduğu anda bu arkadaşlar seçil-

24 . 3 . 1965 O : 3 
iniş sayılmaktadırlar. Ancak kendileri, vazife
lerini görmek hususunda bir sakınca görürlerse 
<> zaman iki vazifeden birisini tercih ederler ve
ya, istifa ederler, yerlerine başka arkadaş se
çilir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

i. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. Sa
yısı : 456) (1) 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 
Geçenki birleşimde üçüncü madde üzerindeki 
müzakerede kalmıştık ve üçüncü madde üzerinde 
söz sırası Sayın Nazmi özoğul'da idi. 

Buyurun Sayın özoğul. 
NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Muherem ar

kadaşlar Millî îıstihbarat Teşkilâtı Kanununun 
en önemli maddesi üçüncü maddedir. Bu mad
de hakkında Sayın C. H. P. Milletvekili Ferda 
Güley ve Sayın A. P. Milletvekili ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu arkadaşlarımız, bu kürsüden fikir
lerini izah ettiler. Bu arkadaşlar söz almasalar-
d.ı kıymetli zamanlarınızı işgal etmiyecektim. 

Muhterem Ferda Güley arkadaşımız, bil
hassa Millî İstihbarat Teşkilâtının görevlerini 
izah ederlerken, millî güvenlikle alâkalı is
tihbaratın üzerinde duracaklarını ve bu yüz
den de son maddede, bu teşkilât maddeleri için
de vazife alan istihbarat görevlilerinin, görev 
dışında hizmetler yülklenemiyecekleri kaydını 
ifade ederken, yalnız millî güvenlik üzerinde 
durdular. Halbuki Ibü ikanunu çıkarmamın bir 
hedefi daha vardır, ve bu, kanunun gerekçe
sinin ilk satırında ifade edilmektedir. O da, 
millî politikayı tesbit görevi de verilmiştir. Yal
nız millî güvenlik değil, Hükümetin millî poli
tikasını yürütmek için istahbarat, haber alma 
görevini de aynı zamanda bu Millî istihbarat 
Teşkilâtı yapacaktır. 

Muhterem Yılanlıoğlu arkadaşımız, Millî 
istihbarat Teşkilâtı görevlerinin baş paragrafın
da, Başbakanlığa bilgi Verilmesi kaydının nok
sanlığı üzerinde durdular. Millî istihbarat 
Teşkilâtı kanununun dördüncü maddesi tetkik 

(1) 456 S. SaytU basmayazı 23 . 3 . 1965 
tarihli 79 ncu birleşimim, sonundadır. 

edilirse, dördüncü maddede aynen şöyle ifade 
edilmektedir: «MtT Müsteşarı yukardaki gö
revlerin yerine getirilmesinde Başbakana kar
şı sorumludur;» 'kaydı vardır. Binaenaleyh, 
dördüncü madde bu endişeyi ortadan kaldır
maktadır. 

Yine, Hükümet teklifi ile Komisyon teklifi 
arasında bâzı değişiklikler olmuştur. Bilhassa 
komisyonun yaptığı ilâveler yerindedir, uy
gundur ve Hükümet teklifinin değil, komisyo
nun teklifinin kabul edilmesi uygundur. Aksi 
halde Hükümet teklifi kabul edilirse açıklık 
olacaktır ve bu görevler- bir kanunla tesbit edil
diğine göre, bu açıklıkları komisyon kapatmış 
durumdadır. Bu, Millî İstihbarat Teşkilâtına 
bağlı Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığının 
görevleri, İstihbarat Başkanlığının görevleri, 
Psikolojik Savunma Başkanlığının görevleri, 
İdari İşler Başkanlığının görevleri ve Teftiş Ku
rulu Başkanlığının görevleri, Hukuk Müşavir
liğinin görevleri, altında özet olarak belirtil
miştir. Ancak, bunların daha geniş hizmeti ki, 
komisyonca ilâve edilmiştir, yerindedir, MİT'e 
bağlı bütün organların görevleri Başbakanın 
onayhyacağı talimatla belirtilir kaydını koy
muşlardır ki, çok doğrudur'. İstihbarat, gizli
lik ifade eder. Bir kanunda eğer- bu görevler 
de belirtilirse, o zaman istihbaratın hiçbir kıy
meti olmaz, gizliliği kalmaz. Gizliliği kalktık
tan sonra, bu kanunun, istihbarat yapmak değil, 
bilâkis Türk Milletinin istikbali için Hüküme
te yapılacak istihbaratı baltalamaktan ibaret 
olur. Binaenaleyh, sözümü, bu konuda uzat-
mıyacağım, kıymetli zamanınızı almak istemiyo
rum; bu madde, bilhassa komisyonun getirdiği 
madde çok doğru ve yerindedir. Lehinde rey 
kullanılması icabeder kanaatindeyim. 

Ancak, görevler4 bahsi dolayısiyle birkaç 
noktaya mutlaka temas etmek niyetindeyim. 
O da şudur, evvelki Hükümet zamanında yine 

— 572 — 



M. Meclisi B : 80 
aynı kürsüden konuşmuştum. Memleketimizin 
içinde bâzı iç cereyanlar son zamanda aşırı ha
reketler yapmaktadır ve bunlar Türk istikbali
ne uçurumlar kazmakta açık olarak ha
rekette bulunmaktadırlar Bilhassa MAH 
Teşkilâtını kaplumbağa yürüyüşünü bıra
karak, daha dinamik çalışmasını ve bil
hassa ihtilâlci sosyalistlerin, yani komünist
lerin Türkiye'de yaptıkları baltalamalara karşı 
daha fazla çalışması icabettiğini hatırlatmak is
terim. Bilhassa Hükümetin maddi bakımdan ve 
her bakımdan MAH teşkilâtına yardımcı oldu
ğu takdirde ve bilhassa bu cereyana karşı Ata
türk'çü gençlerin, derneklerin yardımcı olmaısı 
sağlanırsa, bu teşkilâtın vazifesini tam olarak ya
pacağına mutlaka kaaniim. 

Arkadaşlarım, geçen günkü konuşmamda da 
ifade ettiğim gibi, Türk istihbaratının muvaf
fak olabilmesi için ona Hükümetin, Meclisin mad
di imkânlar sağlaması lâzımdır. Diğer milletle
rin istihbarat teşkilâtları, Türkiye bütçesi kadar 
para sarf etmektedirler. Her türlü yardım ya
pıldığı takdirde, Türk milliyetçileri, Türk va
tanperverleri olan ve bu istihbarat teşkilâtında 
çalışan arkadaşlarımızın muvaffakiyetinin temin 
edilmesi Türkiye'nin muvaffakiyeti demektir. Ak
si halde, memleketimizde gördüğümüz son cere
yanların ve memleketimizin aleyhine çalışmala
rın hepimizin gözü önünde cereyan edeceğini ta
biî olarak görmemiz lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, lütfen madde ile 
ilgili beyanda bulunun. 

NAZMI ÖZOÖUL (Devamla) — Peki efen
dim. Arkadaşlar; üçüncü madde yerindedir, le
hinde rey kullanılmasını arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aydınçer, zatiâliniz grup 
adına mı beyanda bulunacaksınız? 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Evet, 
BAŞKAN — Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA HİLMİ AYDINÇER 

(Aydın) — Muhterem Başkan, sayın arkadaşla
rım; üçüncü maddenin aynen kalması üzerinde 
noktai nazarımızı arz ediyoruz. İstihsal edile
cek istihbaratın Millî Güvenlik Kuruluna veril
mesi lâzımdır. Millî Güvenlik Kurulu Kanunu
nun, 19 Aralık 1962 tarihinde yayınlanan bu ka
nunun birinci maddesi «Millî Güvenlik Kurulu, 
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Cumhurbaşkanının hazır bulunmadığı zaman 
Başbakanın Başkanlığında» demektedir; yani Baş
bakan bizzat Millî Güvenlik Kurulunun içinde 
lâzimü gayrimüfariki, Başbakansız Millî Güven
lik Kurulu'olamaz, Reisicumhur olmadığı halde 
Başbakan riyaset eder, Reisicumhurun bulundu
ğu anda Başbakandan başlıyor, Başbakan, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Millî Sa
vunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Ulaştırma, 
Çalışma Bakanları diyor ve devam ediyor. Bu 
bakımdan Devlet çapında yapılacak, istihsâl edi
lecek istihbaratın Millî Güvenlik Kuruluna veril
mesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Devleti biran için 
bir askerî karargâha benzetelim, işin açıklanması 
bakımından. Reisicumhur başkumandan, Başba
kan kurmaybaşkanı ve Başvekâletin de karar
gâh olduğunu kabul edersek, nasıl Erkânı Har
biye Reisinin bir istihbarat başkanlığı var bir 
harakât başkanlığı var ve yapılan, elde edilen 
istihbarat harekât başkanlığına aktarılır. Aynen 
Devlet mekanizması içerisinde millî istibarat, 
Başvekilin maiyetinde bulunan bu Millî İstihba
rat Teşkilâtı tarafından Millî Güvenlik Kurulu
na aktarılır. Neden aktarılır? Yeni Millî Gü
venlik Kurulu Kanununun 2 nci maddesini oku
yorum : 

«Millî Güvenlik Kurulu : Millî güvenlikle il
gili kararların alınmasında ve koordinasyonun 
sağlanmasında Bakanlar Kuruluna yardımcılık 
etmek, millî güvenlik politikasının esaslarının 
hazırlanması ve politikanın tâdil, tasrihi, bu 
esasların uygulanması ile ilgili millî güvenlik ko
nularının her biri için millî plân ve program
ların hazırlanması, bunların tahakkuku ve nihai 
ve ara hedeflerin tesbiti ve bu konudaki faaliyet
lerin ahenkleştirilmesi...» diyor ve devam ediyor. 
Yani, Devleti idare eden Hükümetin Başbakan
lığı, Millî Güvenlik Kurulu vasıtasiyle plânlarını 
yapacak. Bu plânlara medar olacak, mesnedola-
cak istihbaratı nereden alacaktır? İşte Millî İs
tihbarat Teşkilâtından alacaktır. Bunda gocuna
cak bir şey yoktur. Doğrudur, mantikidir ve 
böyle olması lâzımdır. Bunun haricinde tatbiki 
bir yeri yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile daha 
iyi anlaşılması için istihbarata bir nebze temas 
etmek istiyorum. 

— 573 — 



M. Meclisi B : £0 
Muhterem arkadaşlarım, istihbarat üç nev'e 

ayrılıyor. Askerî istihbarat, daire istihbaratı, 
millî istihbarat. Kısaca; askerî istihbarat, stra
tejik istihbarattır, Genelkurmay yapar. Hare
kât istihbaratı, aynı zamanda operatif istihba
rat da denir. Genelkurmay hariç en küçük birli
ğe kadar yapılan istihbarattır. Muharebe istihba
ratı da taktik istihbarattır; muharebede yapı
lır. Bu bizim kanun şümulü içinde değildir. 
Bunu bir tarafa bırakıyorum. 

Daire istihbaratı; yani vekâletlerin yapmış 
oldukları istihbaratı her vekâlet yapar, arka
daşlarım. Ticaret Vekâleti de yapar, Ziraat 
Vekâleti de yapar, hepsi yapar. Neden ya
par? Devlet adma yapar. İşte Devlet adına 
muhtelif bakanlıkların yaptığı istihbarat. Millî 
İstihbarat Teşkilâtına aktarılır. Kendi adma 
yapar. Farzımuhal Bulgaristan'da gülyağmm 
ilerleme sebepleri ticaret ataşelcriylc elde edi
len, Ticaret Bakanlığının kendi bünyesini ilgi
lendiren, muasır devletlerin hizasında ilerle
mesini hedef tutan istihbarattır. Bir de kendi 
bakanlığının idamesi için yapılan istihsaratı 
vardır ki, bunları Millî Savunma Vekâleti ya
par. Stratejik istihbarat elemanı da Erkânı 
Harbiye İstihbarat Başkanlığıdır. Bu da bi
zim tasarının damdadır. Onu da bırakıyorum. 

Şimdi, esas kanunun mesnedi olan ve üze
rinde görüşme yaptığımız Millî İstihbarattır. 
MiDî İstihbarat, Devletin millî politikasını güt
mek için dahilî, haricî, askerî, siyasi, iktisadi 
her türlü istihbaratın temerküz ettiği ve Dev
letin politikasına esas olan istihbaratı yapar, 
Millî İstihbarat Teşkilâtının muhtelif kaynak
ları vîir'Vr: iç ve dıştan elde ettiği bu istihba
rat Millî Güvenlik Kuruluna aktarılır, orada 
Devletin plânları yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Aydmçer lütfen mad
deyle ilgili olarak konusun. 

HİLMİ AYDINGER (Devamla) — Bi-im 
maddeyle ilgili mâruzâtımız bundan ibarettir. 

Hürmetlerimle. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Üçüncü 
madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Kırca. Da
ha evvel söz sırası Ferda Gülcy'indir. 

Buyurun Sayın Gül ey. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, dün üçüncü madde üzerindeki na-
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çiz görüşlerimi Yüksek Heyetinize arz etmiştim. 
Saym Nazmi Özoğul arkadaşım, dünkü mâ
ruzâtımı, benim kasdetmediğim bir tarzda ve 
eksik bırakarak burada naklettikleri için, ye
niden huzurunuzu işgal ediyorum. 

Böndeniz esasla ilgili mâruzâtımda; 3 ncü 
maddenin (E) bendinin sondan bir evvelki fık
rasına değindim ve dedim ki, («MİT» e bağlı 
bütün organların görevleri, Başbakanın onay-
lıyacağı talimat ile belirtilir) deniyor. Bu ka
nımda çok «talimat» kelimeleri geçiyor. 

Bu bir talimatname değildir, yani Anayasa 
organı olan yönetmelik değildir. Bu talimat, 
işin yürütülmesi için dairelerin çıkardığı tali
mattır, dedim. 

Çok önemlidir. Bu bir zarf kanundur. Muh
teva bu talimatlarda gelecektir. Bu cins bütün 
kanunlarda olduğu gibi, dedim. Dolayısiyle 
bu çok önemli olan talimatlarda asıl görevler 
geleceğine göre, onu takibeden son fıkra, bu 
talimatta getirilecek olan görevleri de kapsa
yıcı olmalıdır, dedim. Hattâ Yüksek Başkan
lığa bu istikamette iki de önerge takdim etmiş 
bulunuyorum. Önergemin bir tanesinde bu 
(E) bendinin sondan ikinci fıkrasmm şu şekil
de değiştirilmesini teklif etmekteyim: 

(«MİT» e bağlı bütün organların bu ana-
görevler istikametinde tesbit edilecek olan diğer 
görevleri, Başbakanın onaylıyacağı bir gizli 
talimatta belirtilir.) Son fıkra için de şu değiş
tirge önergemi takdim ettim. («MİT» e bu gö
revler dışında hizmet yüklenemez.) Bilhassa 
Sayın özoğul arkadaşım bu hususa lütfen dik
kat buyursunlar; MİT e bu görevler dışında 
hizmet yüklenemez ve bu teşkilât Devletin 
güvenliği ve millî politikasiyle ilgili istihbarat 
hizmetlerinden başka istikametlere yöneltilc-
mez. Eğer, ben, dün sadece Millî Güvenlik 
kadrosunda kalmış olsam, gerekçede bildiril
diği gibi, Millî İstihbarata ve millî politikaya 
temas etmiş veya onları geride ve dışarda bı
rakan bir beyanatta bulunmuş olsaydım, öner
gemin bu istikamette takdim edilmesi mümkün 
olmazdı. Aksine, maddeyi son bendinde gerek
çenin getirdiği hükümlere ve o hükümlerin de
ğerlerine bağlayabilmiş olamak için kendimce 
gördüğüm boşluklarm doldurulmasını hedef tu
tan bir mâruzâtta bulundum. Bana bu hususta 
yeniden fikirlerimi açıklama fırsatını vermiş 
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olan kıymetli arkadaşıma huzurunuzda teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 3 ncü 
madde üzerinde yapılan görüşmelerin yeterliği
ne dair bir önerge gelmiştir. Komisyon Söz
cüsü de henüz konuşmamıştır. Müsaade eder
lerse, evvelâ Komisyon Sözcüsüne söz verece
ğim. Daha sonra Sayın Coşkun Kırca'ya söz 
vereceğim ve onu takiben de yeterlik önergesi
ni oyunuza sunacağım. 

Buyurun Sayın Koç. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım; 
zannediyorum ki, görüştüğümüz kanun tasarı
sının en önemli madesi, 3 ncü maddedir. Ar
kadaşlarımızın konuşmalarından da büyük mik
yasta istifade etmiş bulunuyoruz. Cevaplarımı 
ve düşüncelerimizi, hatip arkadaşlarımızın ko
nuşma sırasından daha çok, üçüncü maddenin 
mânasını tamamlayıcı yönde ve dolayısiyle an
layışı kolaylaştırmak maksaiiyb, ifnde sırası
na göre arz etmeye çalışacağım. 

Üçüncü maddenin birinci fıkrasında, yani 
Millî İstihbarat Teşkilâtının görevlerini ifade 
eden fıkı ada, «Devlet çapında istihsal etmek 
Millî Güvenlik Kuruluna ve gereıkli Devlet or
ganlarına ulaştırmak, yaymak ve istihbarat ça
lışmalarına ait koordinasyonu sağlamak ve is
tihbarata karşı koymaktadır,» ifadesinin daha 
aç k, vazıh ve gerekçeye uygun olabilmesi iç'n b?r. 
tarafına, Güvenlik Kurulundan evvel «Başba
kana» ibaresin'n konması teklif edilmektedir. 
Bu teklifin karşısında, hayır, demek mümkün 
değil. Yalnız, şu kadarını arz edeyim: dikkat 
edilirse tasarımızın 1 nci maddesi bu teşkilâtı 
Başbakanlığa bağlı göstermekte ve 4 ncü mad
desi de yine aynı şey teyidetmektedir. Binaena
leyh, tabiî olarak Millî İstihbarat Teşkilâtı al
dığı ve kıymet1 endirdigi bibileri, yani istihba
ratı Başbakanlığa bildirmesi zaruridir. Ama, 
Heyeti Umumumiyemiz de bir şüphe yaratılı
yor sa, yapılan teklife evet demekte hiç bir 
mahzur yaktur. 

İkinci husus, bu 3 ncü maddede mevcudolan 
bâzı teknik terimlerin yanlış veya birbirine 
tedahül eder şekilde anlaşdmasıdır. Bu 3 ncü 
maddenin daha iyi anlaşılmasını sağlamak mak-
sadiyle üç kolime üzerinde, üç ifade üzerinde 
durmak isterim. Birincisi, «Haber;» ikincisi, 
«İstihbarat;» üçüncüsü, «Yorumdur.» Fakat, 
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bir de bu yorum tasarımızda Devlet çapında yo
rum şeklinde ifade edildiği için bunu dört te-
rOm üzerinde mütalâa etmek lâzımdır. Eğer bu 
djrt terimi açık bilirsek, zannediyorum iki, 
üçüncü maddede yapılan bâzı itirazların haksız 
olduğu anlaşılacaktır. Zabıtlara geçmiş olması 
bakımmdn bu tarifleri kısaca izah ediyorum. 

Haber denilince, yani bu 'kanunda «Haber» 
terimi geçtiği zaman, anlaşılması lâzımgelen 
mâna şu olmalıdır: Düşman ve düşman olma
sı muhtemel memleket ile hava ve arazi hakkın
da elde dilen her türlü bilgilerdir. Kısaca söy
lenmesi icalbederse, istihbarat için lüzumlu olan 
ham bilgilerdir. Bir misal vermek icabederse: 
(X) Devlet Başkanı ile (Y) Devlet Başaknı 
gizli olarak yaptıkları toplantıda, bilfarz, şu 
mesele haklında müsteıek hir karara varmış
lardır. Bu bir haberdir. 

I^fibharata gelince; istibharatm tarifini şu 
şekilde yapmak mümkündür: Herhangi bir ko
nuda elde edilen haberlerin işenmesi, kıymet-
lend'rrmen ve kuUan^ması i1 e nihni neticenin 
elde edilmesidir. Yani, şu halde haber çeş;tli 
yollardan gelir, bir kaynaktan ge'en çeşitli hı-
becler okıbrir; hattâ öyle haberler olabilir ki, 
bu haberin bir tanesi diğerini nakzeder. Bina
enaleyh. bu haberlerin hangisinin doğru oldu
ğunu, gerçeği ifade edebilmek için bir mu
amele, »bir ehliyet ister ki, bu muamele «İstih
barat» adını alır. Mhâl olarak şunu arz ede
yim: EMe edi'.en haberin gerekli kayıtları ya
pılır, haberin kıymeti ye kaynağın güve il k de
receli tâyined lir, habce e v v e ^ ıbMg lerle kar
şılaştırılır, mânalandırıhr ve hangi yerlere 1ü-
zumlu olduğu tâyin edilerek gönderilir. Bu 
istihbarattır. 

Şimdi «yorumu» arz ediyorum: Tahlil ile 
elde edilen neticelerden, ilgili memleketin im
kân ve kabiliyetleri, hassas noktaları ve muh
temel hareket tarzları bakımından ifade eder. 
Bunun için bir misal arz edeyim. (X) devleti 
yaz başlangıcında kuvvetlerinden bir kısmını 
hududumuza doğru kaydırmıştır. Bu haberin 
vorıımu; siyasi münasebetler bakımından (X) 
devletinin bize karşı askerî bir harekâtı beklen
memektedir. Zaten bu niyeti olsa dahi bu işi 
yapacak kudret ve imkâna sahip değildir. Bir
liklerin 'kış garnizonları tetkik edildiğinde, 
tatbikat ve manevrala a elver'ş1! o ^ a d ğı gö
rülmektedir. Şimdi, intikal ettiği şeylerin her 
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türlü •muharebe şartlarına uygun bir arazi ol
duğu müşahade edilmiştir. Bu hareketin ev
velki (senelerde do tekrar edildiği görülmüş 
olduğundan, bunun tatbikat ve eğitim maksa-
diyle yapıldığı neticesine varılmıştır, ki, bu ne
tice bir yorumun ifadesidir. 

Yine bu kanun tasarımızda, «Devlet çapında 
yorum» ifadesi geçmektedir. Bunu da kısaca 
arz edeyim; Devlet veya Devlet bloklarının mil
lî güçleriyle, bu güce dayanan imkân ve kabiliyet
leri hassas noktaları ve muhtemel harekât tarzla
rının ne olabileceğinin meydana çıkarılması işidir. 
Bunun için sekiz anaistihbarat konusunu incele
mek icabeder. Bu konular da şunlardır: 

1. •— Coğrafi istihbarat. 
2. — Ulaştırma ve muhabere istihbaratı, 
3. — îçitimai istihbarat, 
4. — Siyasi istihbarat, 
5. — Ekonomik istihbarat, 
6. — İlmî ve fennî istihbarat, 
7. — Askerî istihbarat, 
8. — Biyografik istihbarattır. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım bu tariflerle, 

üçüncü maddemizin vazife bölümünü ihtiva eden, 
a, b, c, d ve e, fıkraları tetkik edildiği vakit, bir 
arkadaşımın ifade ettiği gibi burada bir tekrar 
yoktur. Bilâkis mânayı kuvvetlendirici, maddeyi 
izah edici, daha açık terimler tekrarlanmıştır. 

Bir arkadaşımız psikolojik Savunma Baş
kanlığının görevlerinin çok geniş tutulduğunu, 
anladığına g^'öre, bunun altından kolay kolay 
kalkılınamıyacağmı ve bilhassa bu teşkilâtın 
bünyesinin dışına çıkıldığı gibi bâzı fikirler 
,serd ettiler. Hakikaten arkadaşımız haklıdır. 
Psikolojik savunma, bütün memleket çapında 
büyük bir hizmeti ve büyük bir faaliyeti ilgilen
dirir. Ama Millî istihbarat Teşkilâtı Psikolo
jik Savunma Başkanlığının görevi, bütün bu ha
berleri aldıktan sonra; yorumlamak, kıymetlen
dirmek ve ondan sonra bu psikolojik savunma 
ile ilgili olan organlara Devlet organlarına mu
ayyen istikameti, muayyen hedefleri vermektir. 
Haberler çok gelir; binlerce, onbimleree haber 
gelir. Ama, onları değerlendirdikten sonra mem-
İdketin bu istikamette, mesul organların bu is
tikamette yapacağı hedefler, hareketler ve faali
yet tarzlarının teslbiti sadece bu Başbakanlık 
tarafından yapılacaktır. Şüphesiz ki, yalnız Psi
kolojik Savunma Bakanlığı değil, MAH dediği
miz Haberleri Toplama Bakanlığının da mem-
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lekel ; hattâ Dünya çapında faaliyetleri olacak
tır. \\vr vatandaş hemen hemen »bir haber kay
nağıdır. İler vatandaştan bir haber gelebilir, her 
müesseseden haber gelebilir; binlerce, onbinler
ce haber gelebilir. Ama bunların değerlendiril
mesi işi başka bir Başkanlığa aittir ve netice, 
asıl istihbarat yani yorumlandıktan sonra alına
cak neticedir. Şu halde, Psikolojik Savunma Baş
kanlığının hizmetleri çok olmakla beralber, onun. 
faaliyet istikamı eti, memlekete bu yönde veri
lecek olan hedefleri ve gayeler teshil, etmekten 
ibaret olacaktır. 

Diğer 'bir konu da, MİT'e bağlı bütün or
ganların görevleri Başba'kan'ın onaylıyacağı ta
limatta belirtilir ve son fıkra olarak da MİT'e 
yukarda, yazılı görevler dışında hizmet yükle
nemez ve bu teşkilât baışka istikametlere yönel-
tilemez, ifadelerine itiraz mevcuttur. Daha 
doğrusu Ferda Güley arkadaşımız açıklanması
nı istemiştir. Bununla hemfikiriz, açıklanmasın
da fayda vardır, ama açıklanmaması da bir ku
sur teşkil etmez. Çünıkü, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, ikamın zaten talimatın hedeflerini tâyin 
ettiğine göre, bu kamunun gayesi de bu talima
ta. esas olacağına g'öro, bunun dışına çıkmak 
mümkün değildir ve esasen Ibiitün bu teşkilât 
da, bu müsteşarlık da teşkilâtiyle Başbakanlı
ğın emrinde olduğuna göre; ikinci lıir açıkla
maya. ihtiyaç olmamakla beraber; eğer Yüksek 
Heyetiniz lüzum görürse buna da «evet» de
mekte bil' mahzur görmüyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, bir iki teknik noktaya temas et
mek suretiyle iktifa edeceğim. Burada, ikinci 
fıkrada «Millî Güvenlik Kuruluna ve gerekli 
Devlet organlarına ulaştırmak» tâbiri vardır 
«({erekli Devlet organlarına,» tâbiri Anayasa 
bakımından uygun değildir. Devletin organla
rı üç tanedir; icra Organı, Teşriî Organı, Kaza. 
Organı. 

TURHAN BJGİN (Erzurum) — Malûmu 
ilân. 

COŞKUN KİRCA (Devamla) — Malûmu 
ilân, ama bu burada böyle kaldığı takdirde, 
sanki Millî istihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Balkan
larına gizli istihbarat verecekmiş, veya Anaya
sa Mahkemesi Başkanıma veya Temyiz Mahke
mesi Başkanına yazı yazacafemış, gibi bir mâ-
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tıa yıkar. Çünkü Devletin organları malûm
dur, Anayasa ile teslbit edilmiştir. Buraya Dev
let organları gibi böyle büyük kelime koy-
maik yerine, bütün kanunlarımızda uygulanan, 
gerekli resmî 'mercilere tarzında l)ir tâbir ko
nulursa, hukukan en uygun bir ibare kullanıl
mış olur. Bu yolda bir takririm vardır. 

Sondan bir evvelki fıkrada «Millî istihba
rat Teşkilâtına bağlı bütün organların görev
leri Başbakan'm onaylıyacağı talimatla belir
tilir.» deniyor. Şimdi organ, diye, âmme hu
kuku nazariyesinde, yine malûmu ilâm, özür 
dilerim Sayın Bilgin arkadaşımdan, organ di
ye. bir şahsiyeti hükmiyenin iradesini izhar 
edene derler. Millî Istaıhbarat Teşkilâtı bir 
şahsiyeti hükmiye değildir, Millî îstahbarat 
Teşkilâtı, Devletin !bir daires'idir. Onun için 
'burada da yine böyle organ gibi büyük bir ke
lime kullanacağımıza, Millî Îstahbarat Teşki
lâtına bağlı bütün mercilerin görevleri Başba
kan'in onaylıyacağı talimatla belirtilir, dersek 
daha uygun olur. 

İkincisi, Millî Güvenlik Kuruluna bildir
mek meselesi... 

Şimdi, bence buradaki tâbir yerindedir. Bu 
tâbiri, Millî Güvenlik Kurulu Başkanlığına diye 
değiştirirsek, işte o zaman, zannımca yanlış olur. 
Sebebi şu: Millî Güvenlik Kurulunun Başkanı, 
Anayasanın 111 nci maddesine göre Cumhur
başkanıdır. Şimdi Cumhurbaşkanı, yine Ana
yasamız gereğince sorumlu olan kişi değildir. 
Sorumlu olmadığı için Cumhurbaşkanlığına sa
dece, Cumhurbaşkanının yanında onun hitabet 
işlerini görmek üzere bağlı bir genel sekreter
lik dairesinden başka hiçbir daire bulunmaz. 
O da sorumlu olarak bir iş görmez. Kaldı ki, 
o dairenin memurlarını dahi yine Hükümet tâ
yin eder. Bu gibi koordinasyona mütaallik bü
tün devair yine koodinasyon işiyle, Anayasa
nın 105 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince 
Başbakan mesul olduğundan, bu gibi devair 
daima Başbakanlığa bağlı olur. Nitekim Millî 
Güvenlik Kurulu da Bafbakanlığa bağlıdır. Mil
lî Güvenlik Kurulunun sekretarya işlerini gören 
genel sekreterlik de Başbakanlık bünyesi için
de yer alır. Aksini düşünmek, mesul olnıı-
yan bir makama, Meclise karşı mesul bir dai
renin o mesuliyeti taşıyan kimseyi tercih et
memek, mesul olmıyanı tercih etmek demek
tir. Buna imkân yoktur ve onun için «Millî 
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Güvenlik Kurulu Başkanlığuı» demek doğru 
değildir. Çünkü sanki bu haberler, bu istih
barat müsteşar tarafından Cumhurbaşkanına 
doğruca bildirilecek mânası çıkar. Parlöman-
ter rejimde hiçbir Devlet dairesi doğrudan doğ
ruya Cumhurbaşkanı ile muhabere etmek salâ
hiyetine sahip de değildir. Cumhurbaşkanlığı
nın bütün muhaberatı, eğer parlömanter reji
min icaplarına riayet edeceksek, Başbakanlık 
kanalı ile yapılması iktiza eder. Bütün parlö
manter rejimlerin sağlam kırtasiyecilik kaide
lerinden bir tanesi de budur. Her kırtasiyeci
lik kötü değildir, bâzı iyileri de vardır. Şim
di, onun için ya bu böyle kalsın, Millî Güven
lik Kuruluna ve gerekli resmî mercilere, çünkü 
Başbakanlık da bir resmî m ercidir, yahut Baş
bakanlığa bağlılığını yukarda söylediğimize gö
re1. denmeli ki, «Millî Güvenlik Kuruluna, Baş
bakanlığa veyahut Başbakanlığa bağlı olduğun
dan, «Başbakanlığa ve sonra. Millî Güvenlik 
Kuruluna,» denirse daiha doğru olur. Her hal
de Anayasamızın temel prensipleri bakımından 
Millî Güvenlik Kurulu Başkanlığına denmeme-
lidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, üçün
cü madde üzerinde görüşmelerin yeterli oldu
ğuna dair bir önerge var, önergeyi okutuyo
rum. 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun maddesi üze

rindeki müzakerelerin yeterliğine karar alın
masını arz ederim. 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

İîçüncü madde ile ilgili verilmiş bulunan de
ğişiklik önergeleri var, aykırılıkları itibariyle 
sıra ile okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
.'} neü maddede (haberalma ve haberleri yo

rumlama) her iki Başkanlığa dağılmıştır. Ya
ni (haber toplama) (a) ve (b) fıkralarında da 
vardır. Fakat (istihbarata karşı koymak) yal
nız (a) da ve (istihbaratı Devlet çapında yo
rumlamak) ise yalnız (b) dedir. Bu görev te
dahülü, tatbikatta güçlüklere sebebolabilir. Bu 
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sebeple 3 ncü maddenin (a) ve (b) fıkralarını 
daha açık bir ifade ile tedvin için maddenin 
komisyona iadesini saygı ile arz ederim. 

Gerekçe : Şifahen arz edildi. 

Niğde 
Asım Eren 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin (a) fıkrasının üçüncü satı

rındaki Millî Güvenlik Kuruluna (MGK) tâbi
rinin, Başbakanlığa şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
ismail Hakkı Yılanhoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin (e) bendinin ikinci fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif eylerim. 

Ordu 
Ferda Güley 

«MÎT e bağlı bütün organların bu anagö-
revler istikametinde tesbit edilecek olan diğer 
görevleri Başbakanın onaylıyacağı bir gizli ta
limatta belirtilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin 2 nci fıkrasuıdaki «Devlet 

organlarına» ibaresinin «resmî makamları:» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin son fıkrasmm, şifahen ar~ 

ettiğim sebep^r dolayısiy1e aşandaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif eylerim. 

Ordu 
Ferda Güley 

«MİT e bu görevler d^'nda hizmet yükV 
nemez ve bu teşkilât Devletin güvenliği ve mil
lî politikası ile ilgili istihbarat hizmetlerinden 
başka hizmet istikametlerine yöneltilemez.»' 

Yüksek Başkanlığa 
Tasannın 3 ncü maddesinde (haber, istih

barat) kelimeleri yanyana aynı anlamlarda ola
rak kullanılmıştır. Yetkili uzman Başkan ha
len Mecliste 'hazırdır. Bu deyimleri lütfen kür

süde Sayın Genel Kurula izah ve bizi tenvir et
mesi için delâletinizi arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bu bir tak
rir değil ki... 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin sondan bir önceki fıkrasın

daki «bütün organların» ibaresinin «bütün mer
cilerin» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini teker 
teke- okutup oyunum sunacağım. 

(Niğdü Milletvekili Asım Eren'in önergesi 
tekra .• okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katlıyor mu? 
OEOlOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Balııkesir) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenle:-... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi 
reddedilmiştir. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN - • Komisvon katılıvov mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Bnlıkes'r) — Ka'ılıyoru;;. 
BAŞKAN —• Komisyon katılıyor. Değişiklik 

önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi (ka
bul edilmiştir. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in önergesi 
tekra:* okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Balıkesir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi ka
bul edilmiştir. 

(istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —Komisyon katılıyor mu? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Balıkesir) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik: 

önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇICÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Balıkesir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik; 
önergesini oylarınız?, sunuyorum. Kabul eden
le:*... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi ka
bul edilmiştir. 

(Kastamonu Milletvekili I?mail Hakkı Yılan-
lıoğlv.'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kom'syon katılıyor mu? 
GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Balıkesir) — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Buyurunuz Savın Kof. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, bi
raz evvel arz etmiştim ;N «Millî Güvenlik Kuru
luna» terimi yerindo kalmaik şartlyle baş tara
fın*1. <"Bnşl:n kanlık* terimin m konul m ayrıda fa v da 
mülâhaza ediyoruz. Ama, Millî Güvenlik terimi
nin kalkması normal değildir. Onun için, «Baş
bakanlık» kelimesi yerine; «Başbakanlık ve Millî 
Güvenliii: Kurulu»na olarak ifadesinde fayda mü
lâhaza ediyoruz. 

TURHAN BlLGtN (Erzurum) — Başba
kanın takdiri olamaz mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 
KOC (Dovamb) — Biraz evvel arz ettim, za
ten bu Kurul Başbrİkanın emrindedir; 1 ve 4 ncü 
mvle^lerd"- bun-, a't hükümler vardır. Onun 
için «Millî Güvenlik Kurulu»na teriminin kalk
maması lohindeyiz.. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sual 
sormak istiyorum, komisyondan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Efen

dim, Millî Güvenlik Kurulu Başkanı sıfatiyle 
Başkbakan tâbiri kullanılırsa nasıl olur 

BAŞKAN — Anlaşılmadı Saym Aybar. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Millî 

Güvenlik Kurulu Başkanı sıfatiyle «Başbakan» 
tâbiri kullanılırsa nasıl olur? 
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GEÇtCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Devamla) — Efendim, Millî Güvenlik 
Kurulu. Başkanı, demin Saym Coşkun Kırca 
arkadaşımın da anlattığı giıbi, Cumhurbaşkanı 
olduğu için, Başbakan yerine geçmiyor. 

BAŞKAN — Şimdi lütfen f kri tizi beyan 
T Tini;:, Savın Süreyya Koç; bu önergeye katılı-
yo:1 musunuz? 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 
KOÇ (Balıkesir) — Bu şekilde katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Bu şekilde katılmıyorsunuz. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Komisyon mademki, Millî Güvenlik 
Kurulundan evvel Başbakanlık kelimesinin gir
memi kabul ediyor; ben do 'komisyona katılı
yorum. 

BAŞKAN — O zaman önergenizi geri mi alı
yorsunuz? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta-
monu) — Komisyonun istediği şekilde önergemi 
değiştirmek istiyorum. 

BAŞKAN — O halde lütfen önergenizi değiş
tiriniz. 

Saym Süreyya Koç, bu maddeyi lütfen ka
bul edilen değişiklik önergeleri muvacehesinde 
yeniden düzenleyiniz. 

Şimdi gelecek olan önergeyi de okuttuktan 
sonr". tümünü oya koyacağım. 

önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin 3-neü satırındaki (M. G. K) . 

dan önce* (Başbdkana) »kelimesinin ilâvesini arz 
vo teklif ederim. 

Kastamonu 
t. Hakkı Yılanhoğlu 

BALKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Balıkesir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul 
otmiyenlei*... önergo kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi bu şekilde yeniden düzen
leyiniz ve tekrar okutmak suretiyle, bu madde
den sonra, oya koyacağız. 
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. Dördüncü maddeye geçiyoruz. 

Sorumlulukla)' 
MADDE 4. — MİT Müsteşarı yukardaki gö

revlerin yerine getirilmesinde Başbakana karşı 
sorumludur. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiyen? Sayın Ülker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) •— Muhterem ar
kadaşlar, dördüncü maddede «MİT Müsteşarı 
yukardaki görevlerin yerine getirilmesinde Baş
bakana karşı sorumludur» hükmü vardır. Birin
ci maddede de, «Başbakanlığa bağlı Millî İstih
barat teşkilâtı kurulmuştur.» hükmü var. 

Şimdi, burada bu hüküm tekrar edilmekte
dir, dördüncü maddenin lüzumu yoktur, bağlı
dır ve sorumludur; Devlete1 karşı da, Başbaka
na karşı da sorumludur, bağlıdır. Yani meratip 
itibariyle. Yahut da, eğer, bu maddenin burada 
kalmasına lüzum görülüyorsa, o takdirde, «MİT 
'Müsteşarı yukardaki görevlerin yerine getirme
sinde Başbakana bağlıdır» demek lâzımgelir, 
(Jünkü; bağlılığın içinde sorumluluk keyfiyeti de 
vardır. Ben muhterem komisyonun burada bir 
açıklama yapmasını; eğer maddenin çıkarılma
sına taraftar olmazlarsa, bu şekilde bir takrir 
sunuyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN. — Sayın Kırca buyurunuz. 
COŞKUN KİRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, ileride bundan da önemli bir ko
nuda karşımıza çıkacak 'bir mesele, burada da 
karsımıza çıktı. Aslında Sayın Reşit Ülker arka
daşımızın tamamiyle hakkı vardır. Fakat, bu 
basit ibaremin altında, yani «Millî İstihbarat teş
kilâtının müsteşarı yukarıdaki görevlerin yerine 
getirilmesinde Başbakana karşı sorumludur» ifa
desi, 1 nci maddeyle, yani «Başbakanlığa bağlı 
Millî İstihbarat teşkilâtı kurulmuştur» ibaresi ile 
birlikte1 mütalâa edilince, idare hukukumuzun 
temel prensipleri bakımından birtakım neticeler 
çıkar. Sayın Reşit Ülker, tamamen haklı; bir ke 
re bu dödiincü maddenin tayyı lâzımdır; çıka
rılması lâzımdır. Neden? Çünkü, Türk İdare 
hukukunun temel esaslarına göre bir dairenin 
bir makaıiıa bağlılığı, o da.irer.in bağlı olduğu 
makama karşı aynı zamanda sorumlu olmasını 
behemahal istilzam eder. Binaenaleyh, birinci 
madde varken, ikinci maddeye lüzum yoktur. 
İkinci maddeye ne zaman lüzum olurdu? Yine 
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İdare Hukukumuzun prensiplerine göre, bâzı 
resmî makam ve merciler vardır ki, bağlı ol
dukları bakanlığa, mercie karşı sorumlu olduk
ları gibi, kanunda mahsusen söylendiği için. 
bağlı olmadıkları bâzı mercilere karşı dahi so
rumludurlar. Meselâ; valiler. Valiler, içişleri 
Hakanlığına, bağlıdır. Fakat Hükümetin temsil
cisi sıfatiyle, meselâ millî eğitim işlerinde Millî 
Eğitini Bakanına karşı da sorumludurlar. Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı mıdırlar1? Değillerdir. 
Ama, İçişleri Bakanlığına bağlı oldukları için 
ona karşı behemahal sorumludurlar. Binaena
leyh, böyle bir ibareye şu zamanda ihtiyacolur
du; eğer Millî İstihbarat teşkilâtı müsteşarlığı 
Başbakanlığa bağlı olmasaydı, meselâ Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlı olsaydı, işte o za
man MİT Müsteşarı Başbakana karşı sorumlu
dur dersek, iki maddenin mukayesesinden şu 
çıkardı. Millî İstihbarat teşkilâtı müsteşarı, teş
kilât olarak Millî Savunma Bakanına bağlıdır. 
Bağlı olunca ona karşı sorumludur. Ama, Baş
bakana. karşı da sorumludur. Bu çifte sorumlu
luğun icabettireceği elbette ki, müsteşarın, Baş
bakana ve Millî Savunma Bakanı ile birtakım 
münasebetlerinde hususiyetler olurdu. 

Böyle hususiyetler burada yoktur. Başba
kana. karşı bağlıdır. Binaenaleyh, ona karşı so
rumludur ve başka bir kimseye, bir makama 
karşı sorumlu olmasını Devlet idaresi bakımın
dan gerektiren her hangi bir zaruret de mevcut 
değildir. Bu itibarla, bu ibarenin burada mev
cudiyeti, hattâ başka kanunların ve umumi ida
re hukuku prensiplerimizin tefsiri bakımından 
türlü yanlışlıklara sebebiyet verebilir. Bu iti
barla, bu maddenin tayyı için bendeniz de bir 
önerge sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Oiiley, buyurunuz. 
P'ERDA GÜL UY (Ordu) — Aynı mahiyette 

olduğu için, ben konuşmamdan vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, demek. 
Buyurunuz Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Bek muhterem 

arkadaşlarım, eğer tasarının üçüncü maddesi 
ve bilhassa dördüncü satıra ilâve edilmiş olan 
«Başbakan» sözü, kelimeleri mevcudolmasaydı 
filhakika 'benden evvel tayyını istihdaf eden 
konuşmaları yapan sayın arkadaşlarıma, ben 
de katılırdım ve bunu bir mösyö de la polis tnii-
tearifesi gibi telâkki ederdim. () zaman da ha-
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kikaten dördüncü maddeye lüzum kalmazdı. 
Fakat, mesele öyle değil. 

Şimdi bunu Anayasa ile arz edeyim. Anaya
sada bunun bir amsali var. «Genelkurmay Baş
kanı da Başbakana bağlıdır.» Ama, Anayasa'-
ııın 110 ncu maddesinin dördüncü fıkrası şöyle 
diyor. «Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kuru
lunun teklifi üzerinde, Cumhurbaşkanınca ata
nır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Ge
nelkurmay Başkanı - Şimdi bu cümlede bilhassa 
dikkatinizi çekerim. - Bu görev ve yetkilerin
den dolayı Başbakana karası sorumludur.» 

Biz üçüncü maddede, «Başbakana ve Millî 
Güvenlik Kuruluna» diye bir kaydı yau yana 
kabul ettik. Millî Güvenlik Kurulunun Başkanı 
biliyorsunuz ki, 111 nci madde gereğince Cum
hurbaşkanıdır. Onun bulunmadığı hallerde Baş
bakan ona vekâlet eder, denir. «Sorumludur» tâ
biri Anayasada iltizam edildiğine göre, bağlı 
tâbiri bulunmadığına göre, 3 ncü maddede hem 
Millî Güvenlik Kuruluna re'sen bilgi vermek, 
hem de Başbakana re'sen bilgi vermek, hattâ 
bâzı resmî mercilere, makamlara bilgi vermek 
mecburiyeti de yüklendiğine göre, acaba bunla
rın hangisine karşı sorumludur, hangisine kar
şı sorumlu değildir şüphesi muhakkak ki, tat
bikatçıda hâsıl olacaktır. 1 nci madde ona bağ
lıdır, demek suretiyle bu sorumluluğu hallet
miş olmuyor. Günkü, üçüncü madde mânayı bo
zuyor. Biz, muhtelif makamlara, re'sen bilgi 
vermek mecburiyetini tahmil edince, Millî Km-
niyet Teşkilâtının sorumlu olduğu tek makam 
hangisidir, meselesi meydana çıkıyor. İdare hu
kukunda bir makamın bağlı olduğu yer, eğer 
özel kanımda sadece bir makama re'sen bilgi 
vermekle yetinilir, şeklinde bir ifade getirirse. 
doğrudur. Saym Coşkun Kırca arkadaşıma ka
tılırım. Ama, 3 ncü maddede dendiği gibi; üc 
ayrı makam da re'sen bilgi verir, denince, bura
da şüphe hâsıl olur ve 4 ncü maddenin bir müs-
yöd da la polis mütaarifesi olmaktan kurtularak 
bir lüzum olduğu meydana çıkar. 

Bu sebepten, bendeniz, 4 ncü maddenin kal
ması fikrindeyim; kalmaması, tayyedilmesi fik
rinde değilim. Anayasadaki emsaliyle ve 3 ncü 
maddede şüphe uyandıracak < lan, üç ayrı ma
kama re'sen bilgi vermek mecburetiyle, bu şüp
heyi gidermek için tatbikatçıya dördüncü mad
de lâzımdır, kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (is tanbul) .— Muhterem 

arkadaşlar; iki hususu Sayın Eren'in beyanları 
üzerine tasrih etmekte, Anayasa hukukumuzun 
tatbikatı bakımından olsun, sivil idare prensi
binin parlmanter rejimlerde hâkimiyet bakı
mından olsun, zaruret olduğuna kaaniim. 

Bir kere Millî istihbarat Teşkilâtının biraz 
evvel kabul olunan 3 ncü madde gereğince muh
telif devlet makamlarına bilgi vermesi, onun, 
yani Millî istihbarat Teşkilâtı Müsteşarının her 
bilgi vereceği Devlet makamına karşı sorumlu 
olduğu mânasına gelmez. Bugün meselâ Dışiş
leri Bakanlığı Kanununda da pekâlâ 'bir hüküm 
bulunur. Dışişleri Bakanlığı, dış münâsebetler 
bakımından ilgili oldukları hallerde, ilgili ba
kanlıklara bilgi verir. Elbette ki, bilgi verir 
Her devlet işi, değer teatisini icabettirir. Bir 
bakanlığın, bir dairenin diğerlerine bilgi ver
mekle mükellef tutulması, o bakanlığın veya 
dairenin, o diğer mercilere karşı aynı zamanda 
sorumlu olduğu mânasına gelmez. Bilgi vermek 
onun vazifesidir. O bilgiyi verme yolunda hiz
metini ifa etmiş midir, yani o bilgiyi vermiş 
midir? O bilgiyi verip vermediğinden dolayı, 
yani bu hizmeti ifa edip etmediğinden dolayı 
sorumlu olduğu makam, o bilgiyi vermesi ge
reken makam değil, Başbakanlıktır. Başbakan
lık onu takibeder. Millî istihbarat Teşkilâtı fa
lancaya bilgiyi Millî Güvenlik 'Kumluna fişme-
kancaya bilgiyi de Dışişleri Bakanlığına ver
mekle mükelleftir. Güzel.. Başbakanlık bunu 
bir talimatla tesbit edecektir. Vermedi bu bilgi
yi kime karşı mesuldür müsteşar? Dışişleri Ba
kanına karşı mı sorumludur? Hayır. Nihayet 
Dışişleri Bakanı gider Başbakana der ki, bu bil
ginin bana verilmesi lâzım gelirken, verilmedi. 
Kime karşı sorumludur ve bu sorumluluğu kim 
takibeder? Başbakan. Binaenaleyh, diğer her'bil
giyi vermekle mükellef olduğu devairin, reisle
rine ve siyasi mesullerine karşı mesuliyeti ge
rektiren bir hüküm zaten 3 ncü maddede tnev-
zuubahis değildir. 

Şimdi Sayın Eren, Anayasamızın 110 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasına temasla, bu fıkra 
hükmiyle, şimdi mevzuub aksedilen hüküm 
arasında bir paralel kurmak istediler. Böyle bir 
paralelin mevcudolduğuna da kaani değilim. 
Anayasamızın 110 ncu maddesinin 2 nci fıkra
sı şöyle der: «Millî Güvenlik sağlanmasında ve 
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Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakan
lar Kurulu sorumludur.» Bu, esasen benim na
çiz kanaatimce buraya konması dahi haşiv teş
kil eden bir hükümdür. Elbette Devletin klâsik 
fonksiyonlarından birisini teşkil eden ve bir 
tek bakanlığın hizmet çevresini aşan Millî Gü
venlik gibi bir konuda Bakanlar Kurulu sorum
ludur. Başka kimsenin sorumlu olacağını kabul 
etmek, parlâmento rejimlerinde zaten mümkün 
değildir. Bu buraya, herkes bunu bilsin, bu siya
si mesuliyete tabi bir makam vardır bu işte, di
ye, hattâ belki de faydalı olarak konulmuştur. 
Altında devam ediyor; «Genelkurmay Başkanı 
Silâhlı Kuvvetlerin Komutanıdır. Genelkurmay 
Başkanı Bakanlrr Kurulunun teklifi üzerine 
Cumhurbaşkanınca atanır.» Müşterek kararname 
ve Bakanlar Kurulu kararnamemi ile atanan her
kes; valiler, sefirler zaten Cumhurbaşkanınca 
atanır, öbürleri (kontrsinyedir.) Asıl atanmayı 
yapan Cumhurbaşkanıdır. Ne Başbakandır, ne 
diğer Bakanlardır. Cuhurbaşkanınm o atanma 
tasarrufunun yürürlüğe girebilmesi için Anaya
sanın 98 nci maddesi gereğince ilgili bakanların 
imzalarına ihtiyaç vardır, işte kontrsinve deni
len o imhalardır. Zaten bu da bir yenilik değil. 
Binaenaleyh, yenilik nerede? Görev ve yetkilileri 
kanunla düzenlenir, Genelkurmay başkanı bu gö
rev ve yetkililerden dolayı Başbakana karşı - dik
kat buyurunuz - bağlıdır, demiyor Anayasanın 
110 ncu maddesi; «Sorumludur», diyor. Sayın 
Eeren biraz evvel bağlıdır, diye ifade ettiler, 
yanılmıyorsam. Hayır. Anayasanın ilk sevk edi
len tasarısında bağlıdır, ibaresi var. Bu bağlıdır. 
ibaresi Temsilciler Meclisi tarafından değiştiril
di. Millî Savunma Bakanlığına bağlıdır, dendi. 
Ondan sonra da hiçbir Anayasada böyle bir hü
küm mevcudolmadığmdan dolayı bu da memnu
niyetsizlik uyandırmıştı. Millî Birlik Komitesi
ne gitti, tekrar geldi. Millî Birlik Komitesinden 
gelen metin «Genelkurmay Başkanı Başbakana 
bağlıdır» tarzında idi. Bu metin de Temsilciler 
Meclisi tarafından kabul edilmedi ve reddedildi. 
Nedir reddedilen metin? «Genelkurmay Başkan
lığı Başbakanlığa bağlıdır...» «Yani tıpkı Dev
let İstatistik Enistüsü gibi, yahut Diyanet îtle
ri Bakanlığı gibi, veyahut şimdi kurulan Mili" 
istihbarat Teşkilâtı gibi, Başbakanlığın bir da 
iresidır. Böyle bir hüküm geldi Millî Birlik Ko-
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mitesinden. Bu hükmü Temsilciler Meclisi red-
datti. Konu karma komisyona gitti. Şimdi, Ana
yasada kanunlaşan hüküm, karma komisyondan 
gelip Kurucu Meclis Heyeti Umumiyesinin ka
bul ettiği hükümdür. Bu hükümde de, «Genel
kurmay Başkanı Başbakanlığa bağlıdır» diye 
bir ibare yoktur. «Bağlıdır» ibaresi reddedilmiş. 
yerine «sorumludur» ibaresi konmuştur. Bunun 
istilzam ettiği şey, bütün demokıatik dünya mem
leketlerinde istilzam ettiğinden ne bir fazla, ne 
de bir eksiktir. Hiç bir memlekette, hiçbir de
mokratik memlekette en yüksek askerî makam 
n-v^iot idaresi içerisinde hiçbir siyasi mesul'vet 
sahibolmaksızm tek başına bulunamaz. Böyle 
bir şeyi parlömanter sistemle kabili telif addet-
meve imkân ve ihtimal yoktur. Başbakanı kar
şı sorumludur, denince, Başbakan bütün Silâhlı 
Kuvvetlerin işlerinde âmir itadır. B'naenaleyh, 
onun bütün faaliyetini, siyasi mesuliyetini taşır 
manâsı da çıkmaz. Bunun tek çıkan manâsı, in
giltere'de olduğu gibi, Fransa'da olduğu gibi Ge
nelkurmay Başkanlığının cari işlerini yürütmek 
bakımından elbette ki, bağlı olduğu bir daire 
vardır. Bugün mer'i bir kanun da vardır, o mer'i 
kanuna göre da Genelkurmay Başkanlığı Millî 
^avunmaya bağlı bir dairedir. Millî Savunma 
Bakanı onun âmiri itasıdır. Âmiri itası olması 
dolayısiyle de Silâhlı Kuvvetlerin her 
hangi bir hareketinden, bir G. M. C. 
nin şu sokaktan bu sokağa girip çıkması 
dâhil, siyasi sorumluluğu Meclise karşı 
taşır, bütçesini müdafaa eder, sözlü soru
suna cevap verir, kanun tasarısının müdafaası
nı yanar. Burada Başbakana karşı sorumludur 
demek, Genelkurmay Başkam, kendisinin hiz
metlerinin âmiri itası olan Millî Savunma Bhka-
n^na karşı sorumlu demek değildir. Elbette ki, 
Millî Savunma Bakanı. Genelkurmak Başkan
lığı hizmetlerinin malî vasıtasını temin eder. Bi-
nacnalyh, sırf bundan dolayı o hizmetler üzerin
de icra makamı olarak tam bir kontrol yetkisine 
sahiptir ve olması gerekir. Aksi halde sivil ida
re bu memleketle mevcudolmaz. Millî Savunma 
Bakanına karşı da sorumludur arkadaşlar, bağ
lı olduğu için sorumludur. Ama, Başbakana kar
şı da sorumludur. Bunun ifade ettiği tek mâna 
şudur ki, Genelkurmay Başkanı ile ona karşı bağ
lı olduğu için sorumlu olan Millî Savunma Baka
nı arasında Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerinin ifası bakımından bir ihtilâf çıktığı 
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vakit, bu ihtilâfta Genelkurmay Başkanı Başba
kanı hakem olaıak tutabilme yetkisine sahiptir. 
İhtilâf çıkmasa dahi Genelkurmay Başkanı, Başbr 
kandan doğrudan doğruya kendi hizmetleri üze
rinde direktif ve talimat talebetme yetkisine de 
sahiptir. Ama bütün bunlar, Millî Savunma Ba
kanının üzerinde de dışında ve onun malûmatı 
olmaksızın hiçbir surette cereyan edemez. Genel
kurmay Başkanı Başbakana karşı sorumlu oldu
ğu için, bütün bu yetkilere, meselâ her hangi 
bir vekâletin müsteşarından tamamiyle farklı 
olarak sahiptir, Dışişleri Bakanının Genel Sekre
teri veya Sanayi Bakanlığı müsteşarı kendi Ba-
kanlıklariyle ihtilâf haline düştüğünde, bu ihti
lâfı Başbakanın huzuruna götüremezler; ama Ge
nelkurmay Başkanı, Anayasanın bu maddesine 
dayanarak, İngiltere'de ve Fransa'da olduğu gi
bi; Amerika'yı misâl almıyorum, orada parlö-
manter sistemi yok, prezidansiyal sistem vardır; 
bunları Başbakanın huzuruna götürebilirler. Bu 
yetkiye sahip tek makam, tek idari makam Ge
nelkurmay Başkanlığıdır, Anayasa gereğince. 
Bu doğru bir şeydir. Bütün demokratik memle
ketlerde bugün cari olan bir şeydir. Ama bu, hiç
bir zaman Genelkurmay Başkanının doğrudan 
doğruya Başbakanlığa bağlı olduğu, binaenaleyh, 
Başbakanın Genelkurmay Başkanlığı hizmetleri
nin âmiri itası olduğu gibi bir mâna taşımaz. 
Âmiri ita Millî Savunma Bakanıdır. Ama ona 
karşı hiçbir şey söylenemez, demek de mümkün 
değildir. Bu itibarla bir mesekyi burada tasrih 
etmekte büyük ehemmiyet vardır. Yarın bu ko
nu Meclis önüne gelecektir. Bu konular üzerinde 
hassasiyetle durmamız, parlömanter rejimin te
meline olan hürmetimizi ve sevgimizi göstermek 
bakımından lüzumludur. 

BAŞKAN — Sayın Eren, buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Coşkun Kırca arkadaşıma 
iki sebeple teşekkür ediyorum. Birincisi; «bağ
lıdır, sorumludur» deyiminin ayrı ayrı anlam
lar taşıdığını izah buyurarak bendenizi ilzam 
değil, teyit buyurdular. Bu suretle 4 ncü mad
denin tayymı değil, kalkmasını müdafaa bu- ı 
yurdular, hakikatte. Filhakika bu 1 nci teşek
kür borcumun bu şekilde teyidcdilmiş olma
sı bendenizi memnun etti. 

İkinci teşekkür borcum, yakında Saym Hil
mi Aydmçer arkadaşımızın Geçici Komisyonda . 
sözcülüğünü yaptığı Millî Savunma Bakanlığı ve | 
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Genelkurmay Başkanlığı Teşkilât ve Görevlerine 
ait kanun tasarılarını, huzurunuza geldiği zaman 
ileri sürülmesi gereken en mühim meseleye, ben
denizin katıldığım bir meseleye aynen temas 
ettiler. Bu vesile ile onun da burada, taşı ge
diğine koymak kabilinden zeminini hazırladılar. 
Ona da memnun oldum. Filhakika bütün dünya 
teşkilâtında, yüksek komite teşkilâtının Dev
let Başkanına karşı sorumluluğu gayrikabili in
kârdır. Bütün dünyada sivil idareyi ve top-
yekûn harb hazırlığını yapmakla mükellef olan 
Hükümetin Başkanı sıfatiyle Başbakanın Si
lâhlı Kuvvetlere de bilâkaydüşart, yalnız bağ
lılığı değil, sorumluluk da taşıması suretiyle 
bağlanmış olması, yani kendisinin doğrudan 
doğruya makam ve merci olarak Başbakanlığı 
tanıması şarttır. Buna mukabil Millî Savunma 
Bakanlığına olan bağlılığı meselesini de sorum
luluk değil, bağlılık olarak izah ederek iki ayrı 
deyimi ayırmış olmalarına bendeniz de katılı
yorum. O bakımdan aramızda hiç ayrılık yok
tur. Millî Savunma Bakanlığının bir Karakuv-
vctleri Karargâhı halinden çıkarılarak, fiilen 
de bugün bu kanun anlayışına uydurulmuş ol
masını hiçolmazsa yeni kanun çıktıktan son
ra candan temenni ederim. Memlekette, Silâhlı 
Kuvvetlerin bağlı olduğu makamları küçümse
mesi ondan ayrı bir idari poz alması katiyen 
caiz değildir. 

Pek muhterem arkadaşlarım; şimdi bu ay
rılığın bağlı olduğu meselesi ile, sorumlu oldu
ğu meselesini, eğer ayrı ayrı bir deyim olarak 
kabul ediyorsak, birinci maddede yapılacak bir 
tashihle dördüncü maddenin tayyı mümkündür. 
Coşkun Kırca arkadaşıma iltihak ederek diyo
rum ki «bağlıdır ve ona karşı sorumludur» der
sek birinci maddede, dördüncü maddeye lüzum 
kalmaj. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — ikisini de 
tar.ammun ediyor zaten. 

ASIM EREN (Devamla) — Tazammun et
mediğini ifade ettiğiniz için arz ediyorum. Ma
demki «bağlılık» «sorumluluğu» ifade etmiyor 
dediniz, şu halde birinci madde «ıbağlıdır ve ona 
karşı sorumludur» demekte fayda vardır. Bu 
suretle Cumhurbaşkanının Riyaseti kanuni ica-
bolan Millî Güvenlik Kuruluna müsteşar bil
gi verdiği zaman «ben Reisicumhura bağlıyım» 
Ş3kiinde her hangi bir iddiada bulunmasın. Böy-

— 583 — 



M. Meclisi B : 80 24 . 3 .1965 O : 3 
le bir müsteşar Devlet hizmetinden gelebilir. 
Bu ihtimali karşılamak için bence tabiî merciinin, 
bağlılık ve sorumluluk olarak, Başbakanlık ol
duğunu kabul etmesi ve bunu kanunun tasrih et
mesi faydalı olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka silâhlı 
kuvvetler sayılır MİT Teşkilâtı elinde cebir 
kuvvetleri vardır ve bâzı, memleketlerde bu teş
kilât hükümete baskı yapmış, ve hükümeti de 
nafiz olmuştur. Hitler zamanında Almanya ve 
ihtilâlden sonra bir müddet Sovyet Rusya 
bunun misalini geçirmiştir. Bu itibarla, bu teş
kilâtın kendi tabiî merciini sorumluluğunu bil
mesinde fayda vardır, kanaatindeyim.. 

Bendenizin mâruzâtım, 4 ncü madde kala
caksa, 1 nci madde aynen kalır. 4 ncü madde 
kalmıyacaksa, tayyedilecekse 1 nıci maddeye 
«ve ona karşı sorumludur» ibaresinin konulma
sı gerekir, kanaatindeyim.. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon?.-
GEÇİCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREY

YA KOÇ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, 
mesele bağlılıkla sorumluluk arasında dönüp 
dolaşıyor. Şimdi eğer, bağlılığın içinde sorum
luluk mevzuubahis ise, ki bir kısım hukukçu 
arkadaşlarımız, evet bir kısım hukukçu arka
daşlarımız «hayır» dediğine göre, komisyon ola
rak bizim 4 ncü maddeyi olduğu gibi kabul et
memizde gaye, vazıh olarak bu işin anlaşılması 
yani sorumluluğun Başbakanlığa râci olduğu
nu da ifade etmesi içindir. Onun için her iki 
fikir de bizim kanun tasarımızın ruhuna tesir 
etmiyeceği için, takdir Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde değişik
lik önergeleri var, onları okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
MİT kanun tasarısının 4 ncü maddesinin 

kürsüden arz ve izah ettiğim sebeplerden do
layı metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin çıkarılmasını arz ve teklif 

ederim. 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millî İstihbarat Teşkilâtı kanun tasarısı

nın 4 ncü maddesindeki «Başbakana karşı so
rumludur.» ibaresinin «Başbakana bağlıdır.» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca ile Sa
yın Reşit Ülker'in birinci önergeleri aynı ma
hiyettedir. Bu bakımdan birisini okutacağım 
ve onunla oylamaya gideceğim. Okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in birin
ci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREY

YA KOÇ (Balıkesir) — Takdir Yüce Heyetin
di/. 

BAŞKAN — Komisyon takdiri heyete bı
rakıyor. Değişiklik önergesini oylarınıza sunu
yorum, yani dördüncü maddenin tayymı, ka
bul edenler.... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 2 nci 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, O zaman 4 ncü 
madde ile birinci madde aşağı - yukarı aynı olu
yor . 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Geri alıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 
4 ncü maddeyi tekrar okutuyorum. 
(4 ncü madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Diğer Devlet organlarının yükümlülüğü : 
MADDE 5. — Devlet organları ve resmî ku

rumları kendi kaynaklarından elde ettikleri 
millî güvenlikle ilgili haber ve istihbaratı za
manında MİT'e ulaştırmak ve hizmetin yerine 
getirilmesi sırasında bu teşkilât mensuplarına 
gereken her türlü yardım ve kolaylığı göster
mekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde Sayın 
Güley, buyurunuz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, Hükümet tasarısının 4 ncü maddesi 
komisyon tarafından 3 ncü madde haline ifrağ 
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edilmiştir, ve 4 ncü madde de demin onaylan
mış bulunuyor. 

Şimdi 5 nci madde. 
5 nci maddenin matlabı ki, biraz yan tarafa 

yazılmış, «Diğer Devlet organlarının yüküm
lülüğü» yani yükümlülük, «mükellefiyet.» Da
ha evvelki maddeden sorumluluklar var. Ben
deniz tayyedileceğim sandığım için 4 ncü mad
denin matlabı hakkındaki görüşümü arz ede
medim. Her halde bu «sorumluluklar» değil, 
«sorumluluk» olmalı. Çünkü beşinci maddede 
de sadece «Başbakana karşı sorumludur» de
niyor. «Sorumluluklar» diye çoğul bir matlap 
olmamak lâzım idi. Eğer, maddenin müzakeresi 
geçti, başka bir şey, yapamayız, denilmiyecekse 
«sorumluluk» diye değiştirilmesi gerekir. 

Şimdi, beşinci maddede matlap «Mükellefi
yet» onun karşılığı «yükümlülük», güzel ya
zılmış. Ancaka, «Diğer Devlet organlarının 
yükümlülüğü» deniyor. Diğer Devlet, yani bi
zim Devletimizin dışındaki devletler, gibi de 
anlaşılabileceği için «Devletin diğer organları
nın» veya «diğer mercilerinin»; Sayın Kırca 
arkadaşımızın biraz evvel işaret buyurdukları 
ve kabul ettiğimiz, önergelerinde olduğu gibi, 
«Devletin diğer mercilerinin yükümlülüğü» de
mek iktiza eder. Çünkü, diğer Devlet mercileri, 
bizim dışımızdaki devletlerin mercileri gibi de 
anlaşılabilir. Bundan dolayı «Devletin diğer 
mercilerinin yükümlülüğü» demek gerekir. Ben
deniz bir önerge vermedim, sadece komisyon 
tarafından bu şekilde bir değiştirmenin yapıla
cağını ummaktayım. Mâruzâtım bu kadar efen
dim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN —• Sayın Eren, buyurunuz. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, dün bu kanunun tümü üzerinde 
maruzatta bulunurken, bilhassa tasarının 4 mad
desinde MİT'in gizliliğini ifşa eder mahiyette 
hükümlerin, bâzı maddelerde bulunduğunu, o 
dört maddeyi numarasını zikretmek suretiyle 
arz etmiştim. Bunlardan birisi şimdi önümüze 
gelen bu maddedir. 

Hükümetin teklifinde 4 ncü, Geçici Komis
yonun 5 nci maddsi olan, bir kısmı geçici madde 
olan hükümde, bu teşkilât mensuplarına Devle
tin bütün teşkilâtının yardım edeceğini âmir 
bir hüküm gelmiştir. Bendeniz, dün de arz et-
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tiğim şekilde bir değiştirge önergesini takdim 
ettim. «Bu teşkilât mensuplarına» demeye lü
zum yok. «Devlet organları bu hizmetin ifa
sında her türlü yardımları yapar» demek kâfi
dir. Nasıl yaparlar ? Gayet tabiî olarak bu teş
kilâtın bir müsteşarı vardır veya hizmetlerin 
başkanları vardır. Onların talebedeceği şekil 
ve surette yaparlar. Onların namına insanlar 
gidebilir. Onlar re'sen istiyebilir. Her halde 
onların takdir edeceği hususun müdir fikri, giz
liliklerini ifşa etmemek hususu olmak gerekir. 
Binaenaleyh, bu işi kendilerine bırakmak sure
tiyle tamamen üstü kapalı bir hüküm getirmek 
lâzımdır. Onun için burada üç kelimenin tay-
ymı arz ve teklif ettim. Yani «Bu teşkilât 
mensuplarına» kelimeleri çıkarsa çok iyi olur 
kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu buyurun. 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — 

Muhterem arkadaşlarım; bu maddenin bâzı 
teknik yazılış tarzlarında arkadaşlarımız dü
zeltmeler yapılması için beyanda bulundular. 
Asıl bu maddenin ruhunda, metninde, yarın 
tatbikatta büyük çelişmelerin olacağına ben ina
nıyorum. Komisyonda bunu arkadaşlarımla 
birlikte uzun uzadıya münakaşa ettik. Henüz 
bir önerge hazırlamış değilim. Ama, Hükümet 
adına konuşmaya yetkili bir arkadaşımız çıkar 
da öğrenmek istediğimiz hususlar zabıtlara ge
çerse, yarın bu zabıtlar, doğacak çelişmeleri, 
ihtilâfları halle medar olur ümidiyle mâruzât
ta bulunacağım. 

Efendim, maddenin metni malûm; «Devlet 
-organları ve resmî kurumları kendi kaynakların
dan elde ettikleri millî güvenlikle ilgili haber ve 
istihbaratı zamanında MİT'e ulaştırmak ve hiz
metin yerine getirilmesi sırasında bu teşkilât 
mensuplarına gereken her türlü yardım ve ko
laylığı göstermekle yükümlüdür.» deniyor. 

Şimdi, Millî İstihbarat Teşkilâtı bu kanun 
çıktıktan sonra teşekkül edince, bu hizmeti ha
len görmekte olan Millî Emniyet Hizmet Reisli-
ğiyle, vazifelerinin mahiyeti aynı olan ve kanun
larında doğrudan doğruya memleketin iç ve dış 
güvenliğiyle ilgili hizmetleri görmekte olan di
ğer bir merci daha var; o da İçişleri Bakanlığı 
ve onun kolu Emniyet Umum Müdürlüğü ile 
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Jandarma Umum Komutanlığıdır. Bir de İçiş
leri Bakanlığının istihbarat şubesi vardır, umum 
müdürlüğü vadır. Ben Dışişleri Bakanlığının 
istihbaratından ziyade, Emniyet Umum Müdür
lüğü ile zaman zaman, demiyorum, bugün 
haber alma - verme çelişmeye düştüklerini çok 
görmüşüzdür. Emniyet Umum Müdürlüğü der; 
«Bu benim aslî vazifem eümlesindendir, sana 
vermek mecburiyetinde değilim.» Evet bu ka
nunla bu mecburiyeti koyuyoruz, vermek mec
buriyetindedir, diyoruz. Ama, biraz sonra ge
lecek bir 7 nci madde vardır; Hükümetin tek
lifinin 5 nci maddesi, komisyonun 7 nci madde
sinde. Orada bir Millî İstihbarat Koordinas
yon Kurulu vardır. Bu kurul da isterse, iste
diği kurumlarda kendisine hizmet için bir büro 
kurabilir, der. Bu büroların kurulmasında da 
çelişme olacaktır, işte böyle bir çelişmeye mey
dan vermemek için bu 5 nci maddenin anla
dığı mânada, bugün bu vazifeleri yapmakta 
olan dairelerle, yarınki tatbikatta, durumları 
ne olacaktır? Hükümet adına salahiyetli olan 
arkadaşımız burada izah ederlerse memnun ola
cağım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul buyurun. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu madde lüzumlu bir maddedir. 
Şöyle izah edeyim; her hangi bir topluluk için
de, bu topluluk Devletin diğer bir organı olabi
lir, veya misal olarak fakülte içi olabilir. Bura
da her hangi bir cereyanın, misal olarak ihtilâl
ci sosyalistlerin, komünistlerin faaliyeti olabilir. 
Şimdi, Millî İstihbarat Teşkilâtı, aldıkları habe
ri yerinde tahkik, tetkik, inceleme ve millî men
faatlere göre değerlendirme bakımından bura
da millî istihbarat hizmeti yapılması icabeder. 
İşte Devletin diğer organlarının millî istihbarata 
yardımcı olması ve kanunen bu aykırı cereyanla
rı meydana çıkarabilmek için bu maddenin bu
rada bulunması lüzumludur, kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen var mı. Yok. Madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergeleri vardır. Onları 
okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci madde metninden 3 ncü satırdaki (bu 
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teşkilât mensuplarına) kelimelerinin çıkarılma
sını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : 
(MİT) Teşkilâtının mensuplarının diğer Dev

let teşkilâtınca tanınması, teşkilâtça ve hizmetin 
gizliliğini bozabilir. (MİT) ile temasın şek
lini (gizli talimat) larda belirtmek ve ancak 
(müsteşar) ve (Başkanlarının) temasını yeterli 
görmek uygun olur. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin matlabmm ortaya alınmasını 

ve «Diğer Devlet organlarının» deyimi yerine 
«Devletin diğer mercilerinin» deyiminin kabul 
buyurulmasmı arz ve teklif ederim. 

Ordu. 
Ferda Güley 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin matlabmdaki ve metnindeki 

«Devlet organları» ibaresinin «resmî daireler» 
olarak tadilini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN •— Önergeleri teker teker okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(Niğde Milletvekili Asım Eren'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Balıkesir) — Burada bir yanlış anlama 
var. Matlabı tamam. «Diğer Devlet organları» 
tâbiri.. 

BAŞKAN — Lütfen burada konuşunuz, an
laşılsın. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 
KOÇ (Balıkesir) — Efendim, 5 nei maddenin 
matlabmm orta tarafa gelmesi uygundur. Yâl
nız, 5 nei maddenin başındaki, «Devlet organ
ları» tâbiri, «Diğer Devlet organları» tâbiri 
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6 ncı maddededir. Binaenaleyh, burada 5 nci 
madde görüşüldüğüne göre; «Devlet organ
ları» yerine - ki bir tadil teklifi vardır - «Dev
let daireleri ve resmî kurumlar» şeklinde tadili 
uygundur. 

BAŞKAN — Sayın Koç, bizim elimizdeki me
tinde matlap, 5 nci maddenin sol yukarısmda-
dır. Sayın Gül ey, bu madde matlabınm ortaya 
alınmasını istiyor, yani mahzur olması bakımın
dan ortaya alınmasını istiyor. Ayrıca, «Diğer 
Devlet organları» tâbiri yerine, «Devletin di
ğer organları» mahiyetinde yazılmasını ve bu 
diziliş itibariyle soldan sağa doğru kaydırılma
sını istiyor. Komisyon katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 
KOÇ (Balıkesir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güley'in vermiş bulun
duğu değişiklik önergesine Komisyon katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm öner
gesi tekrar okundu.) 

COŞKUN KIÇA (İstanbul) — «Devlet or
ganları» ibaresini «Devlet daireleri» şeklinde 
düzeltiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, matlap değişti ve 
matlapta «Devletin diğer mercilerinin» deyimi 
kabul edildi. Şimdi zatıâliniz «Resmî daire
ler» olarak mı kabul ediyorsunuz. Yoksa «mer
ci» olarak mı kabul ediyorsunuz?. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — «Resmî mer
ciler» olarak kabul ediyor ve Ferda Beyin öner
gesine katılıyorum. 

BAŞKAN— Sayın Ferda Güley'in önerge
sine aynen katılıyorsunuz. O halde önergenizi 
geri almış oluyorsunuz. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Matlabm 
«Devletin diğer mercileri» olarak yazılmasını 
rica ediyorum. Bu şekilde önergemi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN —. Değişiklik önergesi ile birlikte 
maddenin değişmiş şeklini okutacağım. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Hangi şe
kilde değişti? 

BAŞKAN —• Efendim, 5 nci maddeyi ben 
okuyorum. Matlap ortaya gelecek, sağa doğru 
kayacak. Matbaada basılış şekli öyle olacak. 
Matlap «Devletin diğer mercilerinin yükümlü-
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lüğü» olarak yazılacak. Daha sonra, «Madde 
5. — Devlet mercileri..» Öyle mi Sayın Güley? 
Çünkü sizin önergeniz kabul edildi. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Evet efendim. 

BAŞKAN — «Devlet mercileri ve resmî ku
rumlar kendi kaynaklarından elde ettikleri mil
lî güvenlikle ilgili haber ve istihbaratı zamanın
da MİT'e ulaştırmak ve hizmetin yerine getiril
mesi sırasında bu teşkilât mensuplarına gere
ken her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle 
yükümlüdür.» 

Beşinci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
bu şekliyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Diğer Devlet daireleri kendi 
görevleriyle ilgili istihbaratı istihsale ve gerekli 
yerlere bildirmeye devam ederler. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde Sayın 
Güley buyurunuz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, Hükümet teklif]erindeki (C) bendi 
altıncı madde olarak, Geçici Komisyonun değiş
tirgesinde yer almış bulunuyor. Bendeniz, bu 
maddenin, bu kanunun metni içinde haşiv oldu
ğu kanaatindeyim. Bu kanunun gerekçesinde 
de bildirildiği ve şimdiye kadarki maddelerin 
müzakeresinde arkadaşlarımızın temas ettikleri 
gibi, Devletin güvenliği ve millî politikasiyle il
gili istihbarat çalışmalarını bir bütün olarak 
ele almak ve sevk ve idaresini sağlamak üzere ku
rulmuş olan organın hukukunu getirmektedir. 
Halbuki, bu 6 ncı madde tabiî bir vazifeyi, Dev
letin bütün dairelerinin bu kadroda olinıyan 
'bütün hizmetlerini yapmaya devam ederler, 
diyor. Yani şimdi olan şeyi yine de yaparlar, 
diyor. Bir defa sorumludurlar, diyemiyor. Bu 
görev kadrosunda bir meseledir. Matlabı «yü
kümlüdürler» diyemiyor 'ki, bu işi yapmaya 
devam ederler diyor. Yükümlüdür, diyememe-
si tabiîdir. Bunların, bir diğer dairelerin ken
di görevleriyle ilgili istihbaratı istihsale ve.ge
rekli yerlere bildirmeye devam etmeleri, Dev
let hayatının ve karşılıklı Devlet daireleri mü
nasebetlerinin tabiî ve zaruri bir gereğidir. Bu, 
Millî Emniyet, millî politikacılar seviyesinde 
bir mesele değil. Şimdi, nereye bildirecekler-
nıiş? «Gerekli yerlere bildirmeye devam eder
ler.» Demek ki, bu yerler de belli değil. Her 
daire, kendisinin üstündoki bir daireye, sağın-
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ıdaki, solundaki eşit hiyerarşideki dairelere gö
revleriyle ilgili bir takım istihbaratı, bildire
cekler. Şimdiye kadar 'bildirdikleri gibi, bun
dan sonra da bildiricekler. Nereye bildirecek
ler? Komşu dairelere, yukarı dairelere. Kanun 
demiyor ki, şuraya... «Gerekli yerlere...» Bu 
gerekli yerlere, deyimi de anlatmaktadır iki, bu 
madde gelmese kıyamet 'kopmaz. Ne oluyorsa, 
o olur, o olmaya devam eder. Diğer Devlet da
ireleri ki, yukarda kabul edildiği gibi, Devle
tin diğer daireleri kendi görevleriyle ilgili 
istihbaratı istihsale ve gerekli yerlere bildirme
ye devam ederler, şeklindeki bir hükmü bu ka
nunun ruhuna, metnine, muhtevasına haşiv te
lâkki etmekteyim. Bu çıktığı takdirde, 'kanun 
Ibir şey kaybetme?, olagelmekte olan tatbikat 
bir şey kaybetmez. Aksine bu haliyle bu mad
de burada kalırsa, hangi gerekli yerlere bu is
tihbarat ile, millî istihbaratı, yani MİT'teki, 
Millî îstahbarat Teşkilatındaki istihbaratı biri-
birine karıştırarak, sürtüştürerek birinci bü
yük mânadaki istihbaratın za'fa düşmesine se
bebiyet vermek, gibi 'bir durum hâsıl olur. Bu 
istihbarat çok daha masum seviyede bir istih
barattır. öbür seviyedeki istihbarat ile sür-
tüştürülmesi doğru değildir. İşte bu mucip se
beple bu maddenin metinden çıkarılmasını bir 
önerge vererek arz ve teklif etmekteyim. Eğer 
Komisyon bu maruzatımı çürüten kuvvvetli mu
cip sebepleri lütfen burada bildirirlerse, seve, 
seve saygıyla önergemi geri almak ve Komis
yonun görüşüne iltihak etmek şeref olur. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım; bundan evvelki yani 5 nci madde
deki ahengi sağlamak bakımından, 6 ncı mad
denin birinci satırında «diğer Devlet dairele
ri» ibaresinin, «Devletin diğer mercileri kendi 
görevleriyle ilgili istihbaratı istihsale ve ge
rekli yerlere bildirmeye devam ederler» şeklin
de düzeltilmesinde iki madde arasındaki ahenk 
bakımından fayda mütalâa ederim. Bu mak
satla söz almış bulunuyorum. Ancak, Yüksek 
Komisyon hakikaten bu maddeyi bu metinden 
çıkartmak suretiyle, kanun tasarısında bir sa
deliği sağlarsa, daha iyi bir kanunun tedvinine 
hizmet etmiş olur. Çünkü Devlet dairelerinin, 
sayın arkadaşımın biraz evvel izah ettiği gibi, 
birbiri arasındaki geleneksel münasebetleri, 
tabiî münasebetleri esasen bu kanunun diğer 
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maddelerine serpiştirilmiş olan istihbarat ha
berlerinin dairelerin birbiri arasında aktarma 
keyfiyetini de asla rencide etmiyeceği mülâha
zası ile, bu maddenin çıkartılmasını, ben de 
diğer arkadaşım gibi arzu ederim. Çıkartıl
madığı takdirde, komisyon buna iltifat etmedi
ği takdirde, Yüksek Meclis komisyona ilti-
'hak ettiği takdirde, biraz evvel, bidayette söy
lemiş olduğum ahengi sağlamak bakımından, 
sadeliği temin etmek bakımından, lisan bera
berliğini temin etmek bakımından düzeltme ya
pılmasını ve bu maksatla vermiş olduğum öner
geye iltifat edilmesini hassaten rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, buyurun. 
Komisyon olarak her zaman söz alabilirsi

niz, yalnız arkadaşları dinlemekte fayda mü
lâhaza ettiğim için önce arkadaşlara söz veri
yorum. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben iki arkadaşımın fikirlerine 
iştirak edemiyeceğim. Şu bakımdan «diğer 
Devlet daireleri kendi görevleriyle ilgili istih
baratı istihsale...»1 İstihbaratı istihsal edecek ve 
normal kanallarla, normal yere ulaştıracaktır. 
Ancak öyle haberler alacaktır ki ; bu, biraz ev
vel Millî İstihbarat Teşkilâtının görevlerini sı
ralarken, yedi tane teşkilâtı Millî İstihbarat 
Teşkilâtına bağladık, öyle haberler elde ede
cektir ki, gerekli yerlere de zamanında ulaş
tırılması lâzımdır. Eğer gerekli yerlere zama
nında ulaştırılmazsa, normal kanaldan gidip, 
en yüksek makamda kıymetlendirilip tekrar 
gerekli yerlere ulaştırılmasında zaman kaybı 
olacağı için, bu madde bu haberlerin zama
nında yerine ulaştırılmasını sağlar. Binaen
aleyh, bu madde yerinde kalmalıdır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon, 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, 
6 nci madde muhteviyatı ile 5 nci maddeyi ta
mamlar durumdadır. 6 ncı maddenin tasarıya 
konulmasının sebebi şudur: Bütün dünya mil
letlerinde olduğu gibi, istihbarat yapan mü
esseseler, teşekküller yalnız bir tane değildir. 
Memleketimizde de istihbarat görevi ile ilgili 
çeşitli müesseseler mevcuttur. Binaenaleyh, 
eğer bu altıncı madde kalkacak olursa, Millî 
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İstihbarat Teşkilâtı adı altında yeniden tedvin 
edilen bu kanunla, demek ki, bizim istihbarat 
görevimiz kalkmıştır, gibi yanlış bir kanaatin 
uyanması muhtemeldir. Onun için gerek ha
riciye, gerek Genelkurmay Başkanlığı, gerekse 
İçişleri Bakanlığı, hattâ Gümrük Bakanlığı gi
bi istihbaratla ilgili olan bakanlıklar, 6 ncı 
madde olmadığı takdirde, kaldırıldığı takdir
de, demek ki, «bu işleri bu vazifeler bizden 
kalkmıştır, öyle ise Millî İstihbarat Teşkilâtı 
kendi bünyesine göre bu işleri yürütecektir,» 
gibi bir yanlış kanaate sahibolmak suretiyle, 
onların yapmaya mecbur olduğu ve memleke
tin tüm olarak lehine ve Millî İstihbaratı ta
mamlayıcı şekilde yapacakları istihbarat faali
yetinin durdurulması tehlikeleri mevcuttur. 
Onun için, bunu önlemek maksadiyle 6 ncı 
madde vaz'edilmiştir. Şu halde, 6 ncı mad
denin kaldırılmaması ve bilhassa 5 nci madde
yi tamamlıyan bir madde olarak yerinde bıra
kılması zaruridir. Ancak, şunu belirtmek is
terim, 5 nci maddenin matlabında «Devletin 
diğer organları» yerine «Devletin diğer mer
cileri» kondu; llyas Kılıç arkadaşım da, «dai
releri» yerine «mercileri», konsun diyorlar. Za
bıtlara geçmesi için arz ediyorum ki, yukarda 
3 ncü maddede «daire»' dediğimiz için hepsini 
«daire»1 olarak, merci dahi olsa «daire» ola
rak kabul ettiğimizi arz ederim. Merci müra
caat yeri demektir. Binaenaleyh, «merci» le-
rin daire olarak kabul edilmesini arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Süreyya Koç, 5 nci mad
deyi «Devletin diğer mercileri» olarak kabul 
ettik. O halde, bir iltibasa meydan bırakma
mak için ya 5 nci maddeyi yeniden «Devletin 
diğer daireleri» olarak kabul edelim, veya «Dev
letin diğer mercileri»' olarak bunlara da teta
buk etsin. 

Zatıâlinizin takriri «Devletin diğer merci
leri» şeklinde idi değil mi efendim? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, ben 
bu maddenin tamamen çıkarılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — 5 nci maddede önerge «Devle
tin diğer mercileri» olarak yazılmıştı. Biz de 
o önergeyi kabul ettiğimize göre «Devletin di
ğer mercileri» olarak 5 nci maddenin elfazım 
kabul etmiş bulunmaktayız. Ama, 6 ncı mad
dede ne düşünüyorsunuz, onu bu kaziyeye gö
re düzenleyiniz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Devamla) — «Devlet daireleri» olarak 
kalmasında fayda mülâhaza ediyorum. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, ıbenden evvel konuşan muhterem 
arkadaşlarımın değinmediği, ama imlâ ve yazı 
kuralları bakımından ibir garip anlam ve man
zara hâsıl ettiği için, bir noktaya değineceğim. 
O da şudur : Beşinci maddede kabul buyuru-
lan değişiklikle, «Devletin diğer mercileri» de
yimi kondu. Bu suretle «diğer» kelimesi beşinci 
maddeyede girdi. Neden? Matlapta «diğer» var 
diye. Hakikatte o «diğer» deyimi şimdiki al
tıncı maddeye matuf idi ve komisyon sözcüsünün 
(konuşmaları da bize zaten o fikri vermiştir. Bu
na rağmen 5 nci maddeye «diğer» deyimi gi
rince, 6 ncı maddede «diğer», 5 nci maddede-
kinden gayrı bir «diğter» mânasını ifade etmeye 
başladı. Yani, şimdi bir başka «diğer» mevzuuba-
histir. 6 ncı maddedeki bu «diğer» kimdir? Bu 
itibarla, bendeniz, şimdi sayın komisyon söz
cüsünün de izahına katılmak suretiyle, bundan 
evvelkilerle mânayı birleştirmek, 5 nci maddede 
kabul edilen «diğerin» bu «diğer» olduğunu an
latmak için ufak bir tadil önergesi hazırlı
yordum. O da şudur : 6 ncı maddenin başındaki 
«Diğer Devlet daireleri» deyimi yerine; 5 nci 
maddede gösterilen Devlet daireleri; eğer «mer
ciler» daire olursa «Daireleri» yok, «merciler» 
olarak kabul edilecekse «mercileri» diye yazıyo
rum. Bu şekilde kabul edilmesi, 5 nci madde
de gösterilen «diğer Devlet dairelerini» anlat
mış olacak. Başka bir «diğer» ile başka bir is
tikamete bir mâna götürmiyecektir. Bu iki «di
ğerin» şu anda yaramış olduğu şüpheyi izale 
için 6 ncı maddeyi, 5 nci maddeye bağlıyan 
bir deyimle başlatmakta fayda vardır, kanaa
tindeyim. Şimdi tadil önergemi vereceğim, 
kabulünü istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, sayın komisyon sözcüsü arkadaşı
mız, her halde komisyonda bulunan yetkili 
Devlet memuru arkadaşımızın da ihtiyaç be
lirtmesi üzerine, benim altıncı maddenin haşiv 
olduğu ve çıkarılması yolundaki mâruzâtıma 
iltihak etmediklerini bildirdi. Belkide şimdiye 
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kadar böylo müstakil bir kanun olmadığı için, 
bu MAH hizmeteri, zannederim, 4443 sayılı Ka
nunda, Başbakanlığın difor kananda, MAH ilo 
ilgili birtakım hizmet bölümleri vardır. Ona 
istinadedercık görülmekte idi. Halbuki, şimdi, 
böyle müstakil bir kanun geldiğine göre, Dev
letin diğer dairelerinin, şimdiye kadar olduğu 
giıbî  'bundan sonra da kendi aralarında ve 
kendi seviyelerindeki, istihbarat hizmetlerini, 
«her halde bize artık hacet kalmadı, biz, bir 
şey yapmıyacağız, yapmamıza lüzum kalmadı», 
gibi bir fikre düşmek ihtimalini bendeniz 
de düşünüyorum. Yani olabilir, olmaz ya, bir 
zaıf gelmesin, Devletin hayatına, Devletin 
tatbikatına bir zaıf gelme indimi madem ki, 
komisyondan gelmiştir. Komisyonda da Millî 
Emniyet Başkanı gibi yetkilileri de görüyo
rum. Demek 'ki, istişare ile bu kanaate varıldı. 
Bu takdirde, kendi endişelerime katılarak, daha 
evvel takdim etmiş olduğum 6 ncı maddenin 
çıkarılması yolundaki, takririmi geri alır, fakat 
onun yerine şimdi takdim edeceğim önergeyi 
veririm, önergemde 6 ncı maddeyi yine kal
dırıyorum. 5 nci maddenin son satırında ki, 
«vo kolaylığı göstermekle» kelimesinden sonra 
«vo diğer Devlet daireleri kendi görevleriyle il
gili istihbaratı istihsale ve gerekli yerlere bil-
dirmckİ! yükümlüdürler» diyorum. Çünkü, sa
yın sözcünün beyanlarından anladığımız, «ama 
bunu bırakırlar» endişesidir. Demek ki, bir mü
kellefiyet halinde bulunmaları isteniyor. O 
halde «Devletin diğer mesullerinin yükümlü
lüğü» matlarının altındaki 5 nci madde şöyle 
okuyayım; «Devlet organları ve resmî kurumlar 
kendi kayna klarmdan elde ettikleri millî gü
venlikle ilgili haber ve istihbarat'ir zamanında 
MlT'o ulaştırmak ve hizmetin yerine getirilmesi 
sırasmdr. bu teşkilât mensuplarına gereken be:* 
türlü yardım vo kolaylığı göstermekle ve diğer 
Devlet daireleri de kendi görevleriyle ilgili 
istihbarat^, istihsal va gerekli yerlere bildirmekle 
yükümlüdürler.» 

Bu suretle, eğer böylo bir ihtiyaç varsa, 
haşiv yolunda olan görüşümüze gerçekten ko
misyon katılmamaya devam edeceklerse, böyle 
bir önerge ifo, önergenin kabulü ile, meseleyi 
bir çatı a1 tında toplamak ve Devlet dairele
rine do yükümlülük getirmek suretiyle işi daha 
sağlama bağlamak faydalı olur. O kabul 
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edilmediği takdirde, kabulü ricasiylo bu .öner
geyi takdim 'ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok muh

terem arkadaşlarım; beşinci madde ile altıncı 
madde arasında bir irtibatsızlık var gibime ge
lir. Beşinci maddede esasen bütün Devlet da
irelerinin veyahut da organlarının her ne ise, 
Mİ î Emniyeti, millî güvenliği alâkadar eden 
mevzularda MÎT'e doğrudan doğruya haber 
gönderme mükellefiyetini koymuş. Madde ay
nen şöyle, Komisyondan gelen şekli ile; «Dev
let organları ve resmî kurumlar kendi kaynak
larından elde cttikleıi milli güvenlikle ilgili 
haber ve istihbaratı zamanında MlT'e gönde
recek'er.» Altm.eı maddede diğer Devlet daire
lerindeki, aynı daireler anladım, 'kendi görev
leriyle ilgili istihbaratı istihsal edecek ve ge
rekli yerlere gönderecek. Şimdi, ben şunu an
lıyorum; doğrudan doğruya 'bu maksatla istih
barat yapan müesseseler gönderecek. Fakat, 
Devlet dairelerinin görevleri ile ilgili istihba
ratları arasında millî güvenlikle ilgili olanlar 
da olabilir. Şu halde, bunlar gidecek, ama bu 
takdir yine Devlet dairelerine kalacak. Acaba 
benim vazifeme taallûk eden, vazifem sırasın
da maydana ç.kan bu istihbaratım millî güven
likle ilgili mi, değil mi? Benim nazarımda değil. 
Bunu normal prosedüre uygun olara'k hiyerar-
şik kademelere göndereceğim, o hiyerarşik ka
deme aylarca sürecek veyahut da hiç gönder-
miyeceğim. 

Binaenaleyh, madem ki, şu kanunla bütün 
htihbarat teşkilâtını tek elde toplamak ve bir 
yerde değerlendirmek hedefi güdülüyor; 'ben
ce, 6 r.eı maddeyi de, ister istemez zaruri ola
rak bu istikamette sevk edip, kendi dairelerin
ce, kendi görevleriyle ilgili istihbaratı elde 
eden kimselerin doğrudan doğruya Millî Gü
venlik Teşkilâtına göndermesini şart koşmamız 
âzım gibi geliyor. Aksi halde 'bu takdiri Dev

let dairelerine bırakırsak, benim nazarımda 
millî olan her hangi 'bir istihbarat, başkasının 
nazarında olmaz. Ben bunu normal hiyerarşik ka
demelere gönderirin, bir başka memur bunları 
doğrudan doğruya Millî Güvenlik ile ilgilidir, 
diye Millî Güvenlik Teşkilâtına gönderir. 

Binaenaleyh, bir irtibatsızlık doğar gibi ge
liyor bana... Onun için Sayın Komisyonun bu 
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mevzuda biraz sarahat vermesini hassaten rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Hükümet adma Millî Emniyet 
hizmetleri Başkam Sayın Zİya Sekşık. 

HÜKÜMET ADINA MÎLLÎ EMNÎYET 
HÎZMETLERÎ BAŞKANI ZÎYA SELIŞIK 
— Efendim, 'bu noktada ufak bir tavzihte bu
lunursam işin aydınlanacağını tahmin ediyo
rum. Beşinei maddeden maksut olan şey, had-
d'zat:nda istihbarat yapmakta olan Dışişleri 
Bakanlığı, Erkânı Harbiye ve diğer yerlerin 
topladıkları haberleri MÎT'de bir aıaya getir
meleri ve MİT'e vermelerini temin etmek mak
sadıyladır. Fakat, biz bunu konuştuğumuz za
man,, ibu maddeler tesbit edildiği vakit, şu nok
ta da meydana çıkmi"} bulundu ki; meselâ, Dışiş
leri Bakanlığı, elçiler, büyükelçiler kendi vazi
feleriyim alâkalı verdikleri raporların ve telle
rin muhtevası hemen çoğu itibariyle habere 
taallûk eder. Binaenaleyh, o makamlar, biz bu
nu MÎT'e ulaştırdık dedikten sonra; bugüne 
kadar mutado'du^u üzere Erkânı Harbiycyi 
alâkadar eden Erkânı Harbiyeye, bilhassa Baş
bakanı alâkadar ed^n Başbakana ve diğer ta
raftan da mûtadolduğu üzere, Reisicumhura bu 
haberi ulaştırmamak ihtimali, ortaya çıkabilir. 
dediler. Binaenaleyh, burada tasrih etmek lü
zumu hâsıl oldu ki, bu haberler MÎT'e verilmiş 
olmakla beraber, rüknolarak şimdiye kadar 
müesses yerlere ulaştırmakta devam ederler. 
Maksat budur ve bu nakta da Dışişleri Bakan
lığı temsi1 çilerinin isteği üzerine kondu. Bunda 
her hangi bir tearuz, bir tehalüf yoktur, bizim 
görüşümüze göre. 

Bir de şu hususu izah edeyim, 5 nci madde
de vardım meselesinde duruldu. Yard••m şudur: 

Her hangi bir Devlet dairesi Millî Emniyet
ten bir hizmet istiyebilir, yahut bir emniyet ve
yahut yeni MİT. bir hizmeti ifa etmek üzere 
her angi bir yerde bir memurunu bulundurabi
lir. İsterse istek aşağıdan gelmiş olsun, isterse 
MİT. nin kendi talebiyle gönderilmiş bulunsun, 
bu memurun vazifesini yapabilmesi için birtakım 
şartlar lâzımdır. Bu müessesenin kurulduğu 37 
seneden • beri tecrübe ile sabit olmuştur ki, bu 
müessese mensupları her yerde aynı anlayış ile 
karşılaşmazlar. Meselâ, kömür havzasına birini 
gönderdiğiniz vakit, yahut orada bulunmakta 
olan zat, idareciler tarafından bazan vazifesini 
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görmek mcksadiyle büyük yardımlara mazhaı* 
olurlar; bâzısı da, efendim, sen esrarengiz bir 
adamsın, işini görürsün, nasıl görürsen gör, ben
den yardım isteme, der. Yani, yardım yalnız 
maddi bir yardım ihtiva etmez. Bâzı hallerde 
onun birçok yerlerde bulunmasını, oralara gir
mesini temin etmek lâzımgelir. Onun içindir ki; 
senelerin tecrübesi .bu yardımın bir vecibe ha
linde zikredilmesini bize lüzumlu gördü. Bilhas
sa, dış temsilciliklerde bulunan, istihbarat tâbiri 
ile resident dediğimiz, yani meşru bir şekilde 
yerleştirilmiş, haıber alıcıların çalışmaları sıra
sında, ona bütün gün sabahtan akşama kadar 
dairede oturacaksın şeklinde birtakım müşkülât 
çıkartılırsa, vazifesini göremez. Binaenaleyh, bu 
kanun maddesinin ufak, ufak çıkışlarla, şimdi 
daha fazlasını izah edemediğimiz, bunların çalış
malarına imkân kapılarını hazırlamaktadır ki, 
bunun tatbik tarzını talimatlar tesbit edecektir. 

Diğer bir husus da, haber alma maddelerinin 
tâyin ve tesbitinde bundan sonra zikrettiğimiz 
bir organ vardır ki; o kurum, muhtelif müessese
lerin haberlerin hangilerini kendi aralarında da
ğıtacaklarını, böleceklerini tesbit edecektir. Bi
naenaleyh, onlar kendi rızaları ile, izah edeceği
miz o noktada, yüklendikleri yükümleri ifa ede
ceklerdir. Burada her hangi bir kimseyi bir işe 
zorlamak yok. Herkes, kendi kudret ve tarife 
dâhilinde, nasıl yapabileceği tesbit edilmiş hu
susları üzerine alacaktır. 

Yine, Sayın Asbuzoğlu arkadaşımızın işaret 
ettiği bir nokta da; iç emniyet konularında, gü
venlik konularında bâzı ufak ihtilâfların olması 
ihtimali idi. Benim bildiğime göre - 30 senelik 
bu hizmette emeği olan bir insanım - bu emni
yet konularında her hangi bir ihtilâf bu haber 
almadan çıkamaz. Ben yalnız şunu ifade etmek 
isterim, bu işlerdeki ihtilâf haber alamamaktan 
çıkar ki, burada da böyle bir yetkili olma hali 
yoktur. Kanunlar dâhilinde mesul olan bakan
ların }retkilerino ellerini uzatamazlar. Bundan 
dolayı ihtilâf çıkacağını tahmin etmiyorum. Çün
kü, o iktidar meşrudur, başka kimse elini bura
ya uzatamaz. Ama, bir haber, nihayet kendi 
mahiyetinde objektif bir nokta taşır ki, onun 
sıhhati, yanlışlığı kendi bünyesinde izah edilir. 
B3n tatbikatta bunun, yani müşkülât denebile
cek noktalarını şimdiye kadar görmedim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
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BAŞKAN — Sayın Aydınger. I 
HlLMl AYDINÇER (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, mesele altıncı maddenin kalması I 
veya çıkarılması meselesi idi. Kanaatimce altıncı 
madde kalmalı. Sebebi: Diğer Devlet daireleri 
kendi bakanlıkları camiasında, kendi branşların
daki istihbaratı ne yapacaklar? Bunları da mı I 
Millî İstihbarat Teşkilâtına gönderecekler? Böy
le bir tedahüle mâni olmaya matuftur. Belki I 
ömrü kısa bir maddedir. Fakat, şimdi bu kanu- I 
nun kabul edilmesiyle birlikte, bütün Devlet da
irelerinden her türlü istihbarat MlT. ye gelirse 
ne olacak? işte onları tavzih eder mahiyette. Siz- I 
ler kendi branşlarmızdaki istihbaratı yine eskisi I 
gibi yapacak ve gerekli yerlere vereceksiniz şek- I 
linde bir hükümdür. Bunun kalmasında fayda 
var. Fakat, çıkarılmasında kanaatimce mahzur I 
var. 

Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen olmadığına göre değişiklik önergelerini oku- I 
tuyorum. I 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddedeki (diğer Devlet daireleri) ye

rine: (5 nci maddede gösterilen Devlet daire- I 
leri) kelimelerinin konarak 6 ncı maddenin 5 nci 
maddeye bağlanmasını ve böylece her iki mad- I 
dedeki Devlet dairelerinin bir tek anlamı anlat- I 
tığının teyidedilmiş olmasını saygı ile arz ve tek
lif ederim. I 

Niğde I 
Asım Eren I 

Gerekçe: I 
Şifaen arz edildi. I 
BAŞKAN — Sayın Eren bu aynı zamanda 

maddenin tayyı mahiyetinde midir? I 

ASIM EREN (Niğde) — Hayır Reis Bey, 
maddelerde görülen aynı kelimelerin ayrı anlam- I 
lan olabilir. I 

BAŞKAN — Şimdi 6 ncı maddede, «Diğer 
Devlet daireleri» tâbiri yerine, «Devletin diğer 
daireleri» olarak mı düzenlenmesini istiyorsu
nuz? 

ASIM EREN (Niğde) — 5 nci maddede gös
terilen, «Devletin diğer daireleri» tâbiri gibi. I 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katili- I 
yor mu? I 

- 5 9 2 

24.3.1965 0 : 3 
GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREY

YA KOÇ (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddesinin, bir evvelki maddenin son 

satırındaki, «göstermekle» kelimesinden sonraya 
alınarak maddenin «yükümlüdürler» diye bit
mesini arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Ferda Güley 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley, lütfediniz, 
kısa bir izahta bulunun. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, 5 nci 
maddeye rücu imkânı olmadığından önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri mi alıyorsunuz? 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Evet. 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddenin birinci satırındaki, «diğer 

Devlet daireleri» ibaresinin, «Devletin diğer 
mercileri» olarak düzeltilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Samsun 
tlyas Kılıç 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu? 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI SÜREY
YA KOÇ (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi 
reddedilmiştir. 

6 ncı maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Altıncı madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi bu şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyondan 3 ncü 
madde gelmiştir. 3 ncü maddeyi redakte edilmiş 
şekliylo okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Kabul edilen önergelerin ışığı altında tedvin 
edilen 3 ncü madde aşağıda arz olunmuştur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Süreyya Koç 

Görevler 
MADDE 3. — Millî İstihbarat Teşkilâtının 

görevleri: 
Devletin Millî Güvenlik politikası ile ilgili 

plânların hazırlanmasında esas olacak istihbarat 
ile psikolojik savunma icapları ve millî güven
likle ilgili istihbaratı Devlet çapında istihsal et
mek, Başbakanlığa, Millî Güvenlik Kuruluna 
(MGK) ve gerekli resmî makamlara ulaştırmak, 
yaymak ve istihbarat çalışmalarına ait koordi
nasyonu sağlamak ve istibarata karşı koymak
tır. 

a) Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığının 
görevleri : 

Millî güvenlik ile ilgili iç ve dış haberleri 
toplamak ve istihbarata karşı koymaktır. 

b) İstihbarat Başkanlığının görevleri: 
Çeşitli Devlet daireleri ile resmî kurumlar 

tarafından derlenen millî güvenlik ile ilgili ha
ber ve istihbaratı almak. Devlet çapında yorum
lamaktır. 

c) Psikolojik Savunma Başkanlığının gö
revleri : 

Barışta ve savaşta millî bünyeye içten ve dış
tan gelecek psikolojik tesirlere karşı koymaktır. 

ç) İdari İşler Başkanlığının görevleri : 
Topyekûn istihbaratın sağlanması için gerek

li destek görevini yapmaktır. 
d) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri : 
MİT in idari teftiş, denetim ve soruşturma 

işleri yapmaktır. 

e) Hukuk Müşavirliğinin görevleri : 
MİT ile ilgili hukukî işleri yöneltmektir. 
MİT ye bağlı bütün mercilerin bu anagörev-

ler istikametinde tesbit edilecek olan diğer gö
revleri Başbakanın onaylıyacağı bir gizli tali
matta belirtilir. 

MİT yo bu görevler dışında hizmet yüklene
mez ve bu teşkilât Devletin güvenliği ve Millî 
politikası ile ilgili istihbarat hizmetlerinden baş
ka hizmet istikametlerine yöneltilemez. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Efendim, bu ikinci pragrafta bulunan 
«Başbakanlığa» tâbiri, «Başbakanlığa» değil, 
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«Başbakana» olarak yazılması lâzımdı. Komis
yondan bu madde bu şekilde çıkmıştı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREY
YA KOÇ (Balıkesir) — Bir daktilo hatası ol
muş, «Başbakana» olması lâzım. 

BAŞKAN — «Başbakana» olarak düzeltilme
sini muvafık mütalâa ediyor musunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREY
YA KOÇ (Balıkesir) — Evet. 

BAŞKAN — «Başbakana» olarak düzeltile
cek ve o şekilde oya konulacaktır. 

Şimdi okunmuş bulunan 3. ncü maddeyi, bu 
okunmuş şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 3 ncü madde okunmuş 
olan metin şeklinde kabul edilmiştir. 

Kadro ve yetkiler 
MADDE 7. — MİT in fiilî kadrosu her yıl 

ihtiyaca göre Başbakanın onamasiyle düzenle
nerek Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
İlgili komisyonun gizli oturumunda incelenir ve 
onaylanır. 

MİT e bağlı organların kadro unvanları, gö
rev ve yetkileri ve sorumlulukları bu kanunun 
3 ncü maddesi göz önünde tutularak hazırlana
cak millî istihbarat talimatlariyle belirtilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde Sayın 
Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar; Hükümet teklifinin 5 nci maddesi 
7 nci madde olarak huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyor. Bu 7 nci maddenin iki fıkrasından 
1 ncisini okuyorum; «MİT'in fiilî kadrosu her 
yıl ihtiyaca göre Başbakanın onamasiyle dü
zenlenerek T. B. M. M. ne sunulur. İlgili ko-
misyonnun gizli oturumunda incelenir ve onay
lanır. «MİT'in fiilî kadrosu her yıl ihtiyaca göre 
Başbakanın onamasiyle düzenlenerek...» Evve
lâ. düzenliyen kim? Ona ihtiyaç yok mu? Baş
bakanın onaması doğru. Yani, bir sorumlu ki
şi, Başbakana bu dairenin, bu organın bağlan
masındaki şahıstır, yani müsteşardır. Müste
şarlıkça düzenlensin, Başbakan onasm ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisine gelsin. Prose
dürü böyle olabilir. MİT Müsteşarlığınca düzen
lenen, Başbakanca onaylanan bir prosedür için
de olabilir. Yani, bu tesbit edilmeli; kadrosu 
her yıl ihtiyaca göre tesbit edilmeli; «düzenlen
meli» değil de, «tesbit edilmeli». Bu tesbiti de 
sorumlu müsteşar yapabilir. Müsteşar yapma
lı. 
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Spara, «ilgili komisyonun gizli oturumun

da incelenir ve, onaylanır.» 'lürkiye Bü>ük Mil
let Meclisinin dışında böyle bir yetkili ko
misyon,. ilgili komisyon var mı, bilmiyorum. 
Herhalde yoktur. Türkiye Büyük Millet Mec
lisini» Jçjnde olmadığını biliyorum. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin içinde ilgili komis
yon^ Diyelim: ki, meselâ evvelâ Millî Savun
ma Kamısyonu, sonra. Plân ve Bütçe Komisyo
nu. Diyelim ki, ikisinden mürekkep bir Karma 
Komisyon, Geçici Komisyon ve diyelim ki, bu 
çok önemli olduğundan dolayı, hakikaten giz
li bir»oturumda bu iş yapılır. Meselâ yaptı.'Bi
ter- mi orada. Bu kadroyu, bu kadroları Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin organları verebi
lir. Yani Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu.. verebilir. Buraya gelecek. Halbuki mad
denin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesi okunduğu 
zıaman,. sanki Meclisin içinde, bu gibi ahvalde 
gizli meseleleri,. Genel Kurula getirmeden, Ge
nel Kurulun yetkilerini haiz olarak gören; gö
rebilen, bir. organ, bir komisyon varmış da, işte 
o. komisyona geliyormuş gibi yazılmış. Anaya
samız muvacehesinde, de, T. B. M. M. Müesse
sesinin, belii fonksiyonu ve görevleri muvace
hesinde de madde bu hali ile son derecede, afbu-
yurulsun, malûl gelmiştir. Binaenaleyh, seriül-
seri bu hususun değiştirilmesi ve düzeltilmesi 
gerekir. Ama, gizli müzakere suretiyle gerek 
komisyonda, gerek Genel Kurulda görüşüle
ceği derkârdır. 

Gelelim sonraki fıkraya. «MÎT'e bağlı or
ganların-kadro unvanları, görev ve yetkileri ve 
sorumluluklar, bu kanunun 3 ncü maddesi göz 
önünde tutularak hazırlanacak millî istihbarat 
talimatlariyle (belirtilir.» 

Şimdi.. «3 neü madde göz önünde tutularak 
hazırlanacak Millî İstihbarat talimatlariyle be
lirtilir,.» Burada bunu yine Başbakanın onay-
lıyacağı esaslar, 3 ncü maddedeki esaslar baş
ka, Fakat bir iyi unsur, bir temel unsur var; 
Başbakanın onaylıyacağı demek lâzımdır, bir. 
Bir de, daha. evvel kabul buyurduğunuz mad
de gereğince, «gizli talimatla belirtilir» deme
ye mecburuz, artık iki. Çünkü, bundan evvel o 
talimatı, bendenizin önergesini kabul buyur
mak suretiyle, gizli talimat olarak isimlendir
dik. Bu da öyle olacak. Binaenaleyh, vâki mâ
ruzâtımın muhaşsalası olarak bir önerge tak
dim ediyorum; «kadro ve yetkiler» matlab:nı 
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taşıyor 7 eni madde, Çünkü, muhtueaı arka
daşlar, «kadro ve yetkiler», diye ıuatıap alan 
bu madde okunduğu zaman, yalnız ikinci satı
rında görülüyor, unvan, görev ve yetki ve so
rumluluk unsurlarını taşıyor. Dolayısiyle mat-
labın bu unsurlar, taşıması gerekir. O halde oku
yorum: «Kadro, yetki ve sorumluluk: Madde 
7, MİT'in fiilî kadrosu her yıl ihtiyaca göre, 
MİT Müsteşarlığınca tesbit olunarak (düzen
lenerek değil, tesbit olunarak) Başbakanın onay
laması ile T. B. M. M. ne sunulur.» 2 nci fık
ra, «bu kadroların T. B. M. M. de görüşülmesi 
gizli yapılır.» komisyonlarda ve Genel Kurul
da tabiî. Sonuncu fıkra MİT'e bağlı.organların 
kadro unvanları, görev ve yetkileri ve sorum
lulukları bu kannunun 3 neü maddesi göz önün
de tutularak hazırlanacak ve Başbakanın onay
lıyacağı bir gizli talimatta belirtilir.» 

Maddenin bu şekilde değiştirilmesini say
gılarımla arz ve teklif etmekteyim. 

BAŞKAN — Saym Kırca, buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, burada gayet önemli ve birbi
riyle çelişen iki mesele ile karşılaşıyoruz. Hü
kümet yetkililerinden aldığımız izahata göre 
bu 7 nci maddenin 1 nci fıkrası, halen Silâhlı 
Kuvvetlerin ve jandarmanın fiilî kadrolarının 
onaylanması hakkındaki 1453 ve 1844 sayılı 
kanunlardan mülhemdir. Bu kanunlara göre, 
bu fiilî kadrolar Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sevk edilir ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunun bir gizli otu
rumunda onaylanır ve bununla iktifa edilir, 
genel kurullara bu gelmez. Şimdi, burada Ana
yasa hukuku bakımından sorulması iktiza eden 
sual şudur: Onaylanan bu kadroların hukuk kay
nakları hiyerarşisi içindeki yeri nedir? Bu bir 
idari karar mıdır, bir teşriî karar mıdır, bir ka
nun mudur? 

Şimdi yeni Anayasamızın sistemine göre, teş- -
riî kaıcırlarm, kanun dışındaki teşriî kararların 
nelor olduğu tahdidi surette tadadedilmiştir. 
Teşriî masuniyetlerin kaldırılması hakkında ve-
ri'ien kararlar, soruşturma açılması için verilen 
kararlar, Yüce Divana sevk için verilen kararlar, 
Anayasanın açıkça zikrettiği özel kanunlarla der
piş eiilen pro3odürler gereğince, Kalkınma Plâ
nı veya Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ibrası 
hakkında verilen kararlar... Bu tahdidî surette 
gü-mterilmiş kararlar dışında Teşriî Meclisler, 
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yeni Anayasamızın sistemine göre karar alamaz
lar. Ne yapar i1 ar? Kanun çıkartırlar. Kaldı ki. 
kadrolara mütaallik bir kanun çıkacaksa ki, be
hemehal kadroların da kanunla tesbitini zaruri 
kılan bir Anavasa hükmü mevcut değil. Anaya
sanın icabottirdiği husus; Anayasamızın 112 neî 
maddeshrn 2 nci fıkrasında, «idare, kuruluş ve 
görrHerivle 'bir bütündür ve kanunla düzenle
nir» deniyor. 

Y:ne, İdare Hukukumuzun prensiplerin? göre 
idarenin personel vasıtaları vardır, maddi ve 
ma'î vasıtaları vardır. İşte bu bütün içinde yer 
a1 an bütün bu vasıtaların kanunla düzenlenme
si gerekir. Kanınca düzenlenmek ne demek? Ka
nun bu husııslp.rı bizzp.t kendi metninde teıbit 
edebileceği gibi, 'bunların teıbiti yetkisini idari 
tasarruflarla yapmak üzere, idarem'n organları
na, icranın organlarına da bırakabilir. Kanunla 
denilir ki, falanca hususu tesıbit yetkisi Bakan
lar Kuruluna aittir, fa^nca hususu tesbit yetki
si filânca bp.kana aittir. Anayasanın 112 nci mad
decinin ikinci fıkrası buna cevaz verir. Ama, 
ya bu 'hususların t ©-»biti bizzat kanun metninde 
olmalıdır; yahut bu hususlar, tüzük gibi, yönet
melik gibi yahut sair idari tasarruflar gibi, ka
rarnameler dÂhil. idari tasarruflarla tesbit edi
lecekse, bu gibi idari tasarrufların idarece, İcra 
Organınca ısdar e di1 ebileceğine dair bir yetki
nin kanunda sarahatle venlmesü (lâzımdır. Zaten 
Anayasamızın 6 nci maddesi de, «Yürütme gö
revi kamın1 a~ çerçevem nde Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir» 
demekle. Fransız Anavasa sisteminin dışında. 
TünkiveHe İcra organının, 'bir kanunda zikredil-
m^dikee vetkHn :n olmıvaeoğıriı kabul etmiştir 
İcra görevi bir iı1 kel yetki değil, kanunlarda ce-
va7 ve^iHi^i öVüde mevcude^an ve işli.veıbî en 
derive, başka bir yetkiden neşet eden bir gö
revdir. 

Simidi bu böyle olduğuma göre, bu kadroları 
ya kanunda tesbit etmek lâzımdır, yahut bir ka
nunla, bunları tedbit yetkisini bir icra organına 
bir idari mercie, makama bırakmak lâzımdır. 
Başka hiç/bir yol yaktur. 

Şimdi, buradaki sistem nedir? Buradaki sis
tem bir teşriî yasama organının bir komisyonu 
bunu onaylıyacak. Dikkat buyurun, bir kere 
onaylamanın hukukî mânası nedir? Onaylamak 
şu tasarrufu müstelzimdir. önüne gelen bir met-
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"i\ onayhyaöak oılan. bir merci, onu ya, kabul eder 
•?va reddeder. Onu değiştirmez. Onun içindir 

' i . milletlerarası andlaışMalarm <mayianmasmr 
lan bahsedilir. Bir milletlerarası andlaşmayı, 
emi, onaylamakla görevili veya onaylamasını uy-
71ın »bumakla görevli ne Parlâmento, ne Bakan-
1 ı r KuruUı. ne Cumhurreisi değiştiremezler. Ya 
Vduğıı gibi kaibul ederler, veyahut reddederler. 
lerek idare hukukunda. gernkse Anayasa huku
kin da, onavlamamn ifade etti*' mâna budur. 
^ r ke^e bu bakımdan van^-s Bir Yasama Orga-
T n m Kominvonunu sevk edi'1 iver, o Yasama Or-
-^mnın bu fiı?î kadro'ar üzerindeki yetkisi ne-
lir? Onavlamak. vani o^du^hı gibi kabul etmek 
"nva.reddetmek. E*er. «onavlamak» terimi klâ
sik anlamında, Batı doktrininde idare huku
kundan, Anavasa Hukukundan alındığı şekilde 
fatb'k edilecekse... Bir kere buna imkân yok. 
Böyle bir konuda bir teşriî organın bir komisyo
nunu değiştirme yetkisinden mahrum kılmaya 
imkân yok. Fakat, asıl imkân olmıyan şey, bir 
tcşr:î organ kornişonunun bu vazife ile yetki-
Viıdiri.1 menidir. Parlömanter sistemin değişmez 
bir 'kaidesidir ki, yasama organlarının ıkomisyon-
larj kendi başlarına mibtakiı1!en karar alamaz^ 
lar. Yasama o^arfarmm komisyonları ancak 
va^Pıma organlarının genel kurulularına rapor ver
mekle mükf^eftir. Neticede o rapor, o genel ku-
mMa müzakere edilir, kararı genel kurul verir. 
O-enel kurula niyâbeten, genel kurulun yerine 
nevama kaim olacak b :r yasama organı komis
yonu karar veremez. Nitek:m Dibekçe Karma 
K^misvonu için dah'i bu bövledir. İtiraz vâki ol
madı*! zaman, ka^ar asılında Parlâmentoca tas-
"ibedilmiş farz edilir. 

İtiraz edil'rse burada görüşülür. Eskiden bir 
^ısım. İktisadi Devlet Teşekküllerinin bilânçola-
•^n'Ti ibrasına mütaallik o1 an bâzı salâhiyetler, 
Pa^'âm^ntonun muavven komisvonlıaınna veriıl-
rrrşti. Parlömenterizmin bu esasına aykırı oldu
ğundan dolayıdır ki. 468 sayılı Kanun, Anaya-
eımızm 127 nci maddesinin son fıkrasının sara
hatine uvprak. bunu değiştirmiş ve bu görevi 
komisyondan r/ıp, komisyonun bu konuda ra-
->eHe edeceği genel kurullara vermifitir, Millet 
"Vfoc '̂sine ve Cumhuriyet Senatosuna. Binaen-
•Veyh. komisyonda incelenir ve yasama organı
nım gen^l kurucuna gitmez ki, buradan açıkça 
bu çıkmıyor, fakat öyle anlaşılıyor; Hükümet 
yetkililerinden aldığım izahata göre, maksat 
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budur. 1483 ve 1844 sayılı kanunların tatbika
tını yürütmektedir. Komisyon bunu onaylıya-
cak ve genel kurulların hiçbir bilgisi olmıya-
cak. 

Şimdi komisyonun şu onay kararının hukukî 
mahiyeti nedir? Anayasamızda böyle bir hu
kuki niteliğe sahip hiçbir hukuk kaynağı mev
cut değildir. Anayasamızın hiçbir yerinde, teş
riî organın böyle bu mahiyette bir karar ala
cağı yolunda hiçbir hüküm, hiçbir sarahat 
yoktur. Olmayınca, bu ancak kanun olabilir. 
Kanun tasarısı ile sevk edilir ve kanun olur. 
Nitekim idareye verdiğimiz bütün kadrolar, is
ter teşkilât kanunlarında olsun, ister bütçe 
kanunlarında bir seneye mahsus olmak üzere 
olsun, kanun şeklinde yasama organından çı
kar ve kanun şeklinde yürürlüğe girer. Bi-
naenalehy, birtakım fiilî kadrolara kanun ma
hiyetini vermek bir komisyonun yapabileceği 
iş değildir. Eğer, bu fiilî kadroların Bütçe 
Komisyonunca onanmasına mütaallik tasarruf 
kanun ise, kanun olarak muamele görüyorsa, 
bunu Anayasamızın 62 nci maddesi muvacehe
sinde kanun olarak mütalâa etmeye imkân yok
tur. Çünkü kanunlar, Bütçe Kanunu ise Ana
yasanın 94 ncü madesinde, eğer alelade ka
nun ise 92 nci maddesindeki tesbit edilen usu
le göre, bütün merasimi ile yasama organları
nın genel kurullarından, Anayasadaki şartla
ra göre geçmek zorundadır. Aksi halde kanun 
değildir, kanun telâkki edilemez. Bu bir 
idari tasarruf mudur? O da değildir. Bu ida
ri tasarruf ela değildir. Çünkü, bir Meclis 
Komisyonunun onayıdır. Bir Meclis Komisyo
nu, bir idari tasarrufta elbetteki bulunamaz. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; şu halde 
iki şıktan biri vardır: Madem ki, bir Meclis 
Komisyonu parlömanter sistemde kendi başına 
bir karar veremez ve her hangi bir raporunu 
Genel kurulların müzakeresine arz etmeye mec
burdur. Madem ki, bugünkü Anayasamızın 
sisteminde, ancak Anayasada veya Anayasa
nın atıfta bulunduğu, çıkarılmasını mecburi 
kıldığı özel kanunlarda Meclis kararları derpiş 
edilebilir. Bunun dışında teşriî organ ancak 
kanun çıkarabilir. Bu durumda ya buna, ka
nun, kanun tasarısı ile sevk edilir, kanun ola
rak geçer, diyeceğiz; yahut tamamiyle idare
nin yetkisine bırakacağız. İkisi arasında üçün
cü bir usule cevaz yoktur, tstitraden de arz 
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edeyim ki, bu 1453 ve 1844 sayılı kanunlar da 
düpedüz Anayasamıza aykırıdır. Bir an evvel 
tadili gerekir. Zira biraz evvel arz edeceğim 
istikamette tadili gerekir. 

Şimdi, bunlar gizlidir, bütün mesele bura
dan çıkıyor. Bu fiilî kadrolar gizli kadrolar
dır. Bunları kanunla Meclisten geçirirsek, ka
nunlar ancak yayınlamak suretiyle, yine Ana
yasamızın bir hükmü dolayısiyle, yayınlamak 
suretiyle yürürlüğe girebileceğinden, bunları 
yayınlamak da hizmetin icaplarına aykırı olur. 
Bunlar kanım Olarak Meclisten geçse, ya bun
ları yaymlıyacağız, hizmetin bütün gizliliğini 
açığa vuracağız, yani çalışamaz ihale getirece
ğiz veyahut da yayınlamıyacağız, yine çalışa
maz hale getireceğiz, çünkü kanun meriyete 
girmiyecek. Bu halde, bütün dünyanın de-
mokratik, parlömanter sistemlerinde yapılan 
şeyi yapmaktan başka hiçbir yolumuz yoktur. 
Yapılması icabeden şey sarahaten şudur; bu 
kanuna sarih bir madde koyarak, yine Ana
yasanın 112 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ce
vaz verdiği şekilde - ki, bütün dünya memle
ketlerinin tatbikatı böyledir - bu fiilî kadroları 
yapıp onaylamak yetkisini Bakanlar Kuruluna 
vermektir. Aynı şeyi ben Hükümete 1453 ve 
1844 sayılı kanunların tatbikatı bakımından da 
teklif deeeeğim. Elbetteki, Yüce Meclis, Büt
çe kanunları vesilesiyle olsun, şu veya bu ve
sile ile olsun, gizli celselerinde, komisyonla
rında, veya Genel kurullarında Hükümetten bu 
fiilî kadroların kendisine açıklanmasını isti-
yebilir. Hükümet bunu kendiliğinden de ya
yabilir. Elbetteki, Yüce Meclis, bu gibi şey
lerin gizliliğini takdir eder ve açıklanmak ikti
za ediyorsa bunları gizli oturumlarda açıklar. 
Hemen şunu belirteyim ki, hiçbir Devlet dai
resinin Yüce Meclisten gizlenebilecek hiçbir 
noktası da olamaz. 

Şimdi, böyle olunca, benim bu husustaki 
teklifim şudur: Yedinci maddenin ilk fıkrası 
şöyle değiştirilmelidir : 

«Millî İstihbarat Teşkilâtının fiilî kadrosu, 
her yıl ihtiyaca göre düzenlenerek, Bakanlar 
Kurulunca gizli bir kararnameyle tesbit olu
nur.» Bugün mevzuatımızın, yürürlüğe girme
si tarzına dair kanunda, kararnamelerin behe-
mahal Resmî Gazetede yayınlanması mecbiriye-
ti mevcut değildir. Yönetmelikler yayınlanır, 
tüzükler yayınlanır, kanunlar yayınlanır. Ama, 
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kararnameler lüzumu halinde yayınlanır, lüzu
mu halinde yayınlanmaz. Talimatlar lüzumı 
halinde yayınlanır, lüzumu halinde yayınlan 
maz. Binaenaleyh, bir kararnamenin gizli ol
ması idare hukukumuzun prensiplerine, Anaya-
jsâ hukukumuzun prensiplerine aykırı değildir. 
Böylelikle idareye de tam bir supleks verilmiş 
olur. 

Şimdi bu fiilî kadrolara istinaden bütçe ya
pılacaktır. Bu bütçe yapılırken birtakım tah
sisat konacaktır. Bu tahsisatın hangi fiilî kad
rolara istinaddettiğini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Karma Bütçe Komisyonu da, Cumhu
riyet Senatosu da, Millet Meclisi de gizli otu
rumlarda pekâlâ öğrenebilirler, bu konuda 
bilgi sahibi olabilirler. Ama, tekrar arz edi
yorum ki, bu fiilî kadrolara bir Meclis Komis
yonunun karariyle kanun mahiyeti verilemez. 
Böyle bir Meclis Komisyonu kararı alınınca, bu 
kararın Anayasa hukukumuzda yeri yoktur. 
Bu ne kanuni kıymeti haizdir, ne de idari 
tasarruf kıymetini haizdir. Böyle bir şey yok
tur, olamaz. Kanun olarak çıkarmaya da; işin 
gizlici bakımından kanunu neşretmek mecbu
riyetine uyamıyacağımıza göre, imkân yoktur. 
Şu halde tek çare kanunda sarahatle bu kad
roları tesbit yetkisini Bakanlar Kuruluna ver
mek, bunun bir kararname ile, yâni Cumhur
başkanının imzası ile yapılacağını söylemek ve 
bu kararnamenin de gizli olacağını tesbit et
mekten ibarettir. Böylelikle hem Anayasa hu
kukumuzun esaslarını korumuş oluruz, hem 
de hizmetin gizliliğinin icaplarını korumuş 
oluruz. 

İkinci nokta şudur; bendeniz bu sivil ida
re prensiplerine pek sıkı sıkıya ve biraz da faz
la kıskançlıkla bağlı bir arkadaşınızım. Bu iti
barla, bâzı hususlarda haşiv bile olsa tashih
te fayda görürüm. Burada diyor ki, yedinci 
maddenin ikinci fıkrası; «Millî İstihbarat Teşki
lâtına bağlı organların kadro unvanları, görev 
ve yetkileri ve sorumlulukları bu kanunun 
üçüncü maddesi göz nünde tutularak hazırla
nacak millî istihbarat talımatlariyle belirtilir.) 
Şimdi, «bu kanunun üçüncü maddede söz ko
nusu talimatlarla belirtilir» denilmiş olsaydı, 
bu talimatların Başbakanın onayı ile meriyete 
gireceği kolaylıkla anlaşılırdı. Demek ki, bu
rada mevzuubahsolan talimatlar, gerçi üçün
cü madde göz önünde tutularak yapılacaktır 
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ama, üçüncü maddedeki talimatların ta ken-
lisi de değildir. Başka talimatlardır. Eğer, 
benim anlayışım doğru ise, bu başka talimat
ların da Millî İstihbarat Teşkilâtının, Millî Em
niyet Hizmetinin siyasi sorumluluğunu taşıyan 
Başbakanın onayından geçmesi suretiyle meri
yete girmesi, sivil idare, siyasi mesuliyet ve 
parlömantaizm esaslarına uygun tek yoldur. 
Böyle olunca, benim teklifim şudur: Bu ikinci 
fıkradaki, «tutularak» ve «hazırlanacak» iba
releri arasında «Başbakanca onaylanarak ha
zırlanacak» tarzında tadili, bu bakımdan en 
doğru şekil olacaktır. Bu hususta iki tane ta
dil önergesi takdim ediyorum. Komisyondan 
iltifatını, Yüce Heyetinizin de oylarını istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul. 
NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — C. H. P. 

Milletvekili Sayın Asım Eren'in sözünü belir
terek konuşmama fbaşlıyacağım. Buyurdular 
ki, «Bu kanunda öyle açık noktular var ki, is
tihbaratımızı açığa vurmaktadır.» Ben de aynı 
fikrin savunucusu olarak bu madde üzerinde 
konuşacağım. 

Şimdi fikrin birisi şu: Kadroları yapalım 
Millet Meclisinden geçsin, kanun haline gelsin. 
Diğer 'bir fikir ise; istihbaratta evvelâ gizlilik 
mevzuubahistir. Eğer, kanun yapar burada 
kadroları yayarsak, o istihbarat teşkilâtı ol
maz, doğrudan doğruya bu istihbarat teşkilâtı
nı deşifre etmek olur. Binaenaleyh, istihbarat
ta şart gizliliktir. Hattâ, diğer düşman ajan
ları bizim bir istihbarat memuruaııuzu Türki
ye'de tesbit ederse, tesbit ettikten sonra, di
ğer istihbarat memurlarını, onunla temas eden 
memurları da tesbit etmek suretiyle, bizim bü
tün istihbarat teşkilâtımızı meydana çıkarır 
ve kontra memlekette yapılan istihbarat müca
delesini sıfır duruma getirir. Binaenaleyh, biz 
Mecliste, eğer yedinci maddeyi hazırlarken, 
kadro kanununu buradan geçirmeyi düşünür
sek, doğrudan doğruya istihbarat teşkilâtı ta-
mamiyle baltalanmış olur. Şimdi, ,bir misal ve
reyim. Meselâ, ordunun 'bütçesi gelir. Millî 
Müdafaa bütçesinde kadrolar açık değildir ve 
bütçede ordunun kadroları Meclisten geçme
miştir. Orduda öyle kozmik bilgiler vardır ki, 
değil muhtelif yerlerden ifşa edilmesine hattâ 
Genelkurmayda dahi bir odada çalışanların bu 
kozmik bilgileri diğer odaya vermesine ancak 
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zamanı geldiği vakit lüzum görülür1. B'naen-
aleyh, şunu ifade etmek istiyorum. İstahbarat 
kadroları eğer daha evvel hazırlanırsa, bu doğ
ru değildir. 7 nei maddenin 1 nci bendi istih
barat esasına göre hazırlanmıştır. Yani, müs
teşarın dahi buraya konmasma lüzum yo'ktur. 
Kanuna koyduğumuz takdirde ne olabilir. 
Karşı tarafın istihbarat teşkilâtı kadronun ne
rede hazırlandığını kanundan öğrenir ve bina
enaleyh, oraya istihbaratını teksif etmek sure
tiyle, oradaki bizim kadrolarımızı öğrenmek 
ister. Bu itibarla, (kanun güzel İmzalanmıştır. 
Yedinci maddede istihbarat esasları göz önün
de buHmdurulmuştur. Yedinci maddenin 'ka
bulü uygundur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker buyurun. Sayın 
Kırca za'tıâliniz de söz mü istiyorsunuz? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Evet efen
dim. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, yedinci madde hakikaten çok önem
li bir maddedir. Şimdi, bir defa bu madde hak-
»kmda bir hüküm verebilme'k için, bugüne ka
dar yapılan tatbikatı bilmemizde bir fayda 
vardır. Demek ki, akıl ve tatbikat bizi bir isti
kamete götürmüştür. Yani, bugüne kadar bu 
hin gizliliğini Meclis karcısında nasıl muhafaza 
etmişsek, ondan ilham almamız mümkündür. 
Fakat, bu maddede söylenilecek en mühim hu
sus; bunun kanun tekniği ile buradan geçiril
mesi, bu işin memleketimizin yüksek menfaat
leri ile olan ilişkilerini tam olarak nazarı iti
bara almamız mânasına gelir. Memleketin yük
sek menfaatleri, Türkiye'nin güvenliği bakı
mında, bunun bir kanun usulü içinde geçiril
mesine imkân yoktur. Ben uzun zamanınızı al
mak istemiyorum. Uzun uzun söylenebilir. Fa
kat, şunu kısaca ifade etmek isterim ki, Türk 
Devletinin mukadderatını eline teslim ettiğimiz 
ve müsteşarın da birinci maddeye göre bağlı 
olduğu, Başbakanın bu kadroları kabul etmiş 
olması yeter sayılmalıdır, bendenizin kanaatin-
ce yeter sayılmalıdır. Bunun dışına çıktığımız 
zaman, işin mahiyeti itibariyle de anlatılması 
mümkün olmıyan, fakat hepimizin Devletin yük
sek menfaatleri bakımından duyduğumuz, his
settiğimiz hattâ şekillendirdiğimiz birçok hâ
diseler gelir, Devletin başına çatar. O bakım
dan bendeniz, şimdilik Başbakanın onaması ile 
olmasını uygun buluyorum. Komisyon belki, bi-
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zi aydınlatacaktır, bu konu bizim ihtisasımız 
değil. Yalnız ihtisasımızla değil, duygu ve dü
şüncelerimizle buraya katılıyoruz. O bakımdan, 
komisyonun açıklamasından sonra da bir takrir 
vermeyi düşünüyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Süreyya 
Koç. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 
KOÇ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Coşkun Kırca arkadaşımız, zannediyorum, 
düşüncelerimizi Anayasanın derinliklerine doğ
ru götürdü. Şimdi işin pratik tarafını arz et
mek istiyorum. 

Bu 7 nci maddenin tedvinine esas olan, ha
len, tatbik edilmekte olan 1844 ve 1453 sayılı ka
nunlardır. Yani, Jandarma Genel Komutan
lığı ve orduya bağlı gizli kadrolar ne şekilde, 
hangi statüye tabi ise o statü aynen bu 7 nci mad
dede, o esaslar kabul edilmek suretiyle yürütül
müştür. Şimdi, 1453 sayılı Kanun 1844 savılı 
Kanun da Anayasaya avları olabilir. Fakat, 
zannediyorum ki, bizim bunu burada münakaşa 
etmekten daha ziyade, hepsini kapsıyacak başka 
bir istikamete yöneltmemiz daha iyi olur. Şim
di, bu kanun münasebetiyle ufacıcık bir yedinci 
maddenin sırtına büyük şeyleri yüklemek iddiası 
ile burada tekrar yeni bir münakaşa istikametine 
girmemiz halinde zannediyorum ki, bir çıkmaza 
girmiş olabiliriz. Şimdi bir hukukçu arkadaşımı
zın bu kanunların Anayasaya uygun olmadığını 
iddia etmesine mukabil, bir başka hukukçu arka
daşımızın da, uygundur, demesi muhtameldir. 
Bnnun misallerini sık sık görüyoruz. Onun için 
halen Ordu ve Jandarma Genel Kumandanlığı
nın tabik etmekte olduğu statüvü esas almak su
retiyle 7 nci madde tedvin edilmiştir. Yeni bir 
statünün konması suretiyle 7 nci maddeye yeni 
bir istikamet ve bünye vermek zannederim ki, 
bu^ün olmaması gereken bir husustur. Bu ba
kımdan, maddenin olduğu gibi kabulünü; ancak, 
ikinci fıkra için ifade edilen, «Başbakanlık» ke
limesinin, eğer teklif edilirse, konmasına uyaca
ğımızı arz ederim. Yani, ikinci fıkrada «Baş
bakanlıkta hasırlanacak Millî İstihbarat Talimatı 
ile belirtilir.» deyimini uygun bulmaktayız. 

Şu halde kısaca arz edeyim. Bu kanun, mev-
cudolan ve yürürülükte bulunan iki kanun esas 
alınmak ve iki müessesenin statüsüne uymak su-
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retiyle tedvin edilmiştir. Aynen bırakılmasında 
isabet vardır. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Şimdi ar

kadaşlar, sayın komisyon sözcüsünün maruza
tı şu mânaya gelir; 1453 çe 1844 sayılı kanun
lar Anayasaya uygundur veya değildir. Uygun 
olmasa dahi, madem ki, vardır ve bu sistem tat
bik edilmektedir; Silâhlı Kuvvetlerde ve Jan
darmada, bu yanlış sistem değiştirilene kadar, 
şu yeni kabul edeceğimiz kanunda da bu aynı 
yanlış sistemi yürütelim; sonra hepsini birden 
değiştirirsek bunu da değiştiririz. Bana göre, 
iki tane hataya bir üçüncü hatayı, hata oldu
ğunu bile bile eklemektense, üçüncü hatayı iş
lememek ve daha evvel işlenmiş birinci ve ikin
ci hataları da ondan sonra tashih etmek cihe
tine gitmek daha doğru bir şeydir. Şimdi, kal
dı ki, Genelkurmay Başkanlığı Teşkilât Kanu
nu, Millî Savunma Bakanlığı Teşkilât Kanunu 
münasebetiyle Silâhlı Kuvvetlerin fiilî kadro
su meselesi zaten Meclisin önüne gelmiştir. Ben
denizin başkanı ve Sayın Aydmçer'in de söz
cüsü bulunduğumuz bir komisyon bu hususu 
inceliyecekti ve bu husus da çok yakın bir is
tikbalde ümüdediyorum ki, Anayasaya uygun 
bir hal tarzına kavuşacaktı. Orada da yapıl
ması icabeden şey budur. Silâhlı Kuvvetlerin 
de kadrosu gizlidir, jandarmanın kadrosu da 
gizlidir. Bu gizliliğe binaen, bunların kanun 
şeklinde tasdikine imkân yoktur. Ama, fevka
lâde garip ve bütün Parlâmento usullerine mü-
nafi bir şekilde, Bütçe Komisyonu onaylar ve 
biter, demek de mümkün değildir. Silâhlı Kuv
vetlerimizin ve Jandarmamızın kadrolarının, 
hangi hukukî tasarrufla tesbit edildiği hususu, 
bugün Anayasamız bakımından 1453 ve 1844 sa
yılı kanunların Anayasamıza külliyen münafi 
oluşu dolayısiyle meşkûk bir haldedir. Yarın 
bunlar iptal de edilebilir. Bu kanım yürürlüğe 
girer. Bunun da iptali kolaylıkla mümkün olur. 

Şimdi, Sayın Koç arkadaşım dedi ki, «Bir 
hukukçu arkadaşımız bugün böyle der, yarın 
böyle der». Hukuk elbetteki fizik, kimya ve 
matematik gibi bir ilim değildir. Ama, hukuk 
da hiç ilim demek değildir demek mümkün ola
maz, ve önüne gelen herkes, hukuk kaidelerini 
istediği gibi yorumlar veya vaz'eder, diye bir 
şey de yoktur, Aslında Anayasanın, idare hu-
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kukunun, umumiyetle âmme hukukunun birta
kım temel prensipleri vardır. Temsilciler Mec
lisi zabıtları dikkatle tetkik edildiği takdirde, 
benim dediğim huhusların tamamiyle doğru ol
duğu meydana çıkar. Çok endişe ederim ki, 
birtakım suiniyetli mercilerin elinde kanunun 
bu maddesi yarın Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilsin ve millî emniyet çalışamaz ha
le gelsin. Kolay kolay Silâhlı Kuvvetler için, 
Jandarma için buna cesaret edecek olan her 
hangi bir teşekkül bulunamaz. Ama, millî em
niyetin çok düşmanı vardır. Karşısında olan 
çok unsur vardır. Yarın şunun veya bunun mü
racaatı ile, ister misiniz ki, sevgili Süreyya Koç, 
Anayasa Mahkemesi, ki, çok muhtemeldir, şıi 
nâçiz arkadaşınızın hukukî görüşünü kabul et
sin. Türk Anayasa sisteminde bir yasama or
ganı komisyonunun onaylanması diye bir tasar
ruf olamaz. Binaenaleyh, bu kadrolar yoktur, 
desin ve Millî İstihbarat Teşkilâtı çalışamaz ha
le gelsin; bu muhtemeldir. Bu itibarla, çok is
tirham ederim, 1453 sayılı Kanun hatalı, 
1844 sayılı Kanun hatalı, bu kanunları pek ya
kında tâdil etmek üzereyiz, gelen kanun tasarı
ları ile, Ama, bunlar hatalı, bunlar mer'i olduğu 
sürece burada bir hata daha işliydim, Millî İs
tihbarat Teşkilâtını yarın Anayasa Mahkeme
sinin bir iptal hükmünün tahdidi altında tu
talım, bu da doğru bir şey değildir. Yapılması 
icabeden şey; bu hatayı işlememek, daha ev
vel işlenmiş öbür hataları da düzeltmekten iba
rettir. Bu itibarla, bendenizin takririm, Bakan
lar Kuruluna bu yetkinin verilmesini âmirdir. 
Bu takdirde, bu bir idari tasarruf olur. İdari 
tasarrufların Türk Anayasa sisteminde yeri 
vardır ve Bakanlar Kurulunun bunu bir gizli 
kararnameyle yapmasına mâni de yoktur. Böy
lelikle hizmetin gizlilik unsuru da tamamiyle 
mahfuz tutulmuş olur. Bendeniz Sayın Koç 
arkadaşımdan, hatalı olmıyan, hatalı olmadığın
da hiçbir hukukçunun şüphesi olmıyan şu tek
life itibar etmesini ve Millî İstihbarat Teşkilâ
tını yarın Anayasa Mahkemesinin bir iptal ka
rarının tehdidi altında tutmaksızın hizmet gör
mesini temin etmesini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 7 nci 
madde üzerindeki görüşmelerin yeterliğine da
ir önergeler gelmiştir, önergeleri okutuyorum, 
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Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanunun 7 nci maddesi 
kâfi derecede aydınlanmıştır. Müzckcresinin ki
fayetini teklif ederim. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Kifayetin oylanma

sını arz ve teklif ederim. 
Samsun 

İlyas Kılıç 

BAŞKAN 
Sayın Ülker. 

Kifayetin aleyhinde, buyurun 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok değerli 
arkadaşlarım, bu kanun içinde bendeniz bun
dan daha mühim bir madde göremiyorum; ba
şından sonuna kadar okudum. Şu anda da kıy
metli arkadaşlarımız bâzı fikirler ileri sürdüler 
ve bunlar henüz bir aydınlığa kavuşmuş değil. 
Bu kifayetin bir fayda getireceği kanaatinde de
ğilim. Ama takdir yine sizlerindir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycn-
ler... Yeterlik önergeleri kabul edilmiştir. 

Yedinci madde ile ilgili verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini aykırılıkları itibariyle oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İleri sürülen ciddî mülâhaza ve mütalâalar 

muvacehesinde 7 nci maddenin önergelerle bir
likte komisyona iade edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ordu 
Ferda Güley 

Yüksek Başkanlığa 
Yedinci maddenin ikinci fıkrasındaki «tutu

larak» ve «hazırlanacak» kelimelerinin arasına 
«Başbakanca onaylanarak» ibaresinin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Yedinci maddenin ilk fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ve teklif ederini. 
«MİT'in fiilî kadrosu her yıl ihtiyaca göre 
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düzenlenerek Bakanlar Kurulunca gizli bir ka
rarnameyle tesbit olunur.» 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Ordu 

Ferda Güley 

Kadro, yetki, sorumluluk 
Madde 7. — MİT'in fiilî kadrosu her yıl ih

tiyaca göre MİT Müsteşarlığınca tesbit oluna
rak' Başbakanın onaylamasiyle T. B. M. M. ne 
sunulur. Bu kadroların T. B. M. M. de görüşül
mesi gizli yapılır. 

MİT'e bağlı organların kadro unvanları, gö
rev ve yetkileri ve sorumlulukları bu kanunun 
3 ncü maddesi göz önünde tutularak hazırlana
cak ve Başbakanın onaylıyacağı bir gizli tali
matla belirtilir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
7 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

Madde 7. — MİT'in fiilî kadrosu her yıl ih
tiyaca göre Başbakanın onamasiyle icraya ko
nur. 

MİT'e bağlı organların kadro unvanları, gö
rev ve yetkileri ve sorumlulukları hazırlanacak 
Millî İstihbarat talimatiyle belirtilir. 

. BAŞKAN — Aykırılığı itibariyle bilinci de
ğişiklik önergesini tekrar okutuyorum. 

(Ordu Milletvekili Ferda- Güley'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 

KOÇ (Balıkesir) — Bütün değişiklik önerge
lerinin komisyona iadesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bütün değişiklik 
önergelerinin iadesini istiyor. İçtüzüğün mad
deyi mahsusuna göre, komisyon tarafından de
ğişiklik önergelerinin kendisine havalesi iste
nirse, iadesi mecburidir. Ancak, bu madde iade 
edilsin demek değildir. Maddenin iadesi için 
Yüce Heyetinizin kararını izhar etmem gere-
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kir. O bakımdan, eğer bütün değişiklik öner
gelerinin havalesini isterseniz verebilirim, ama 
maddeyi sizin talebinize göre veremem. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREYYA 
KOÇ (Balıkesir) — Önergeleri istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güley siz ısrar ediyor 
musunuz maddenin komisyona iadesi hususunun 
oylanmasında'? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bunu temin et
mek için önerge takdim ettim efendim. 

BAŞKAN — Bütün değişiklik önergeleri ko
misyonun talebi ile kendilerine verilmiştir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Madde ile be
raber efendim... 

BAŞKAN — Madde ile beraber verilmesini 
temin için Yüksek Heyetin reyini almam lâzım. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergeleri, ile 
birlikte maddenin komisyona iadesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
otmiyenlcr... Yedinci madde değişiklik önerge
leri ile birlekte komisyona iade edilmiştir. 
Millî İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) 

MADDE 8. — İstihbarat çalışmaları ile il
gili koordinasyonun sağlanmasında ve bu çalış
maların yöneltilmesinde temel görüşleri bildir
mek üzere Millî İstihbarat Koordinasyon Ku
rulu (MİKK) kurulmuştur. 

Kurul, MİT Müsteşarının başkanlığında 
M AH ve İstihbarat Başkanları, Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği temsilcisi, Genelkur
may İstihbarat Başkanlığı veya yardımcısı, Ba
kanlıkların istihbarat hizmetleri ile görevlendi
rilmiş daire ve benzeri kurumlar başkanlariyle 
MİT Müsteşarının çağıracağı kimselerden top
lanır. 

MİKK'in görev ve yetkileri ile çalışma esas
ları yedinci maddede gösterilen talimatta belir
tilir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti-
yenler? Buyurun Sayın Kılıç. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka
daşlar, fazla zamanınızı almıyaeağım. Yalnız bir 
hususun düzeltilmesini rica edeceğim. 8 nci mad
denin dördüncü satırında «Kurul, MİT Müsteşa
rının Başkanlığında MAH ve istihbarat Başkan
ları, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
temsilcisi, Genelkurmay istihbarat Başkanlığı 
(Başkanlığı değil, her halde Başkanı olacak) ve
ya yardımcısı,...» dendikten sonra son kısımda 
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«... MİT Müsteşarının çağıracağı kimselerden 
toplanır.» deniyor. Müsteşarı zaten Kurulun Baş
kanıdır. İştirak edecekler de izah edildiğine gö
re, MİT Müsteşarı başka kimi çağıracak bunu 
anlıyamadım. Her halde Sayın Komisyon bu hu
susta bizi aydınlatacaktır. Bu hususta fazla bir 
şey söyliyecek değilim, özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım, Millî istihbarat Koordinasyon Kurulu
nu (MİKK) tanzim eden 8 nci madde, hakikaten 
benden evvel konuşan sayın arkadaşımın da temas 
ettikleri gibi, 2 nci fıkrada Türk dili cümlesi yö
nünden olduğu kadar, mânanın za'fa uğraması 
bakımından da iyi kurulu değil sanıyorum. Şim
di «Kurul, MÎT Müsteşarının Başkanlığında 
MAH ve istihbarat Başkanları, Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği temsilcisi, Genelkur
may istihbarat Başkanlığı veya yardımcısı...» 
«Başkanı» değil de «Başkanlığı veya yardımcı
sı...» Başkanlığının nasıl yardımcısı olur, biline
mez. «istihbarat Başkanlığı veya yardımcısı» 
demek, «istihbarat Başkanlığı temsilcisi veya 
yardımcısı» filân olabilecek, «Bakanlıkların istih
barat hizmetleri ile görevlendirilmiş daire ve ben
zeri kurumlar başkanlariyle...» Burada da «iy-
le» yi enstrümana tabi olarak ayırmak lâzım, 
«MlT Müsteşarının çağıracağı» şeklinde denirse 
bir kanun metninde bu «çağıracağı» deyimi her 
halde isabetli görülemez. «Lüzumlu göreceği», 
«MlT Müstes arının lüzumlu göreceği» müsteşara 
böyle bir suples hak tanımak tatbikatta hakikaten 
lüzumlu olabilir. Kim bilir, o mesele için, o gün 
Kurulda görülecek mesele için öyle bir kimsenin 
bulunmasına ihtiyacolabilir ki, onu burada ma
kam olarak, mevki olarak zikretmek mümkün de
ğildir. Hakikaten MÎT Müsteşarı, lüzum gördü
ğü kimseleri çağırabilmelidir, ama burada «çağı
racağı» denmemeli, «lüzum göstereceği» veya «gö
receği» denmeli, «kimselerden toplanır.» 

Daha sonraki fıkrada da; «MlKK'in görev ve 
yetkileri ile çalışma esasları 7 nci maddede gös
terilen talimatta belirtilir.» deniyor. Bu «talimat
ta» nihayet, demin arz ettiğim gibi gizli olacağı
na göre, buraya bir gizli kelimesi koymak lâzım. 
Esasen 7 nci madde Komisyona iade edilmiştir. 
Bu iltisakı ve irtibatı dolayısiyle ve arz ettiğim 
düzeltmenin de yapılması zarureti ile, «gizli» ke
limesinin ilâvesi zarureti ile bu 8 nci madde için 
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de, bir önerge takdim edeceğim 7 nei madde ile 
beraber muamele görmek üzere komisyona iade 
edilmesini arz ve teklif etmekteyim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. 

Sayın Güley önergenize intizar ediyoruz, lüt
fen. 

Muhterem arkadaşlarım Ereğli Demir ve Çe
lik Fabrikaları Türk Anonim Şirketindeki yol
suzluk iddialarını incelemek üzere teşkil oluna
cak komisyon üyeliğine ait seçimin sonucunu oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Ano

nim Şirketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince ku
rulması kabul edilen Meclis Araştırma Komisyo
nu için yapılan seçime (228) üye katılmış ve ne
ticede aşağıda isimleri bulunan üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Artvin Muş 

S. Eminağaoğhı S. Mutlu 
istanbul 
t. Abak 

A. P. 
Eefet Sezgin (Çanakkale) 214 
Arif Hikmet Güner (Eize) 215 

C. H. P. 
Rüştü özal (Konya) 227 
M. Ali Pestilci (Zonguldak) 226 

C. K. M. P. 
Faruk Küreli (Çorum) 225 
Veli Başaran (Afyon Karahisar) 224 

M. P. 
Oğuzdemir Tüzün (Niğde) 224 
Memduh Erdemir (Kırşehir) 220 

Y. T. P. 
Nafiz Giray (Bitlis) 226 
Sırrı öktem (Kars) 225 

BAĞIMSIZ 
Nihat Berkkan (Ankara) 108 
Fuat Ümit (Bolu) 93 

BAŞKAN — Bağımsız arkadaşlarımız hariç 
diğer arkadaşlarımız gerekli oyu almak suretiy
le mevzuubahis komisyon üyeliğine seçilmiş bu-
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lunmaktadırlar. Yalnız Nihat Berkkan (108) Fu
at Ümit (93) oy almışlardır. Her iki arkadaşımız 
de gerekli çoğunluğu sağlıyamadıkları için, bu 
arkadaşlarımız arasından, bağımsızlar kontenja
nında komisyona seçilecek üyenin tesbiti için ge
lecek birleşimde seçim yenilenecektir. 

Aykırılığı itibariyle evvelâ Sayın Güley'in 
takririni okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
8 nci maddenin 7 nci madde ile ilgisi ve dil 

yönünden düzeltilmeye ihtiyacı dolayısiyle ko
misyona iadesini arz ve teklif eylerim. 

Ordu 
Ferda Güley 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu? 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜREY

YA KOÇ (Balıkesir) — Hayır, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Madde

nin Komisyona iadesi istenmektedir, önergeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
miyenler... önerge reddedilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin 4 ncü satırındaki «Genelkur

may istihbarat Başkanlığının» «istihbarat Baş
kanı» olarak düzeltilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

Ilyas Kılıç 

BAŞKAN — Komisyon. 
G E ç i c t K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S Ü R E Y 

Y A KOÇ (Balıkesir) — Başkanım, esasen bu 
bir mürettip hatasıdır. Hükümet tasarısının al
tıncı maddesinde aynen «Başkanıdır.» iltihak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Elimizdeki metinde Başkanlı
ğı olarak zikredilmiş. O halde «Başkanlığının» 
«Başkanı» olarak düzeltilmesini kabul ediyorsu
nuz. 

G E Ç I C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S Ü R E Y 
Y A KOÇ (Balıkesir) — Evet. 

BAŞKAN — Bu düzeltmeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sekizinci maddeyi kabul edilen bu değişiklik 
şekli ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Sekizinci madde kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 9. — MÎKK'ce gerekli görülecek 

kurumlarda kendi görevleri ile ilgili istihbaratı 
istihsal için servisler kurulur. Bunların MÎT ile 
koordinasyonları 7 nci maddede yazılı talimatta 
belirtilir. 

BAŞKAN — 9 neu madde üzerinde söz isti-
yen var mı efendim? Buyurunuz Sayın Asbuz-
oğlu. 

•ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — 
5 nci madde üzerinde söz aldığımız zaman arz i 
etmiştim. Madde haddizatında çok lâzım. Hüsnü- J 
niyetle kurulmuş bu teşkilâtın, hizmetlerini bi- | 
hakkin ifa için hakikaten böyle bir âmir hükme 
ihtiyacı vardır. 

Ancak, demin de arz ettiğim gibi, hiçbir za
man bunu bugünkü teşekkül edecek, bu vazdfeyi 
ifâ edecek arkadaşların böyle bir niyetle hare
ket edecekleri yönünden değil de, bazan, insa
nız suiniyetli' hareketlere de yol açacağı için, şim
diden bunda bir düzeltmenin yapılmasına ve
yahut da ,yine demin arz ettiğim gibi, Hükü
met Sözcüsünün veya Komisyon Sözcüsünün bu
rada tavzih ederek, maddeye daha büyük bir 
vuzuh vermesinde zaruret vardır. Nedir bu du
rum? Kabul buyurduğunuz sekizinci maddede 
kurulacak olan Millî İstihbarat Koordinasyon 
Kurulu, icabettiği takdirde vazifenin icapları 
gerektirdiği takdirde, kurullarda kendi görev
leriyle istihbaratı temin edebilmek için, servis
ler kurabilir, diyor. Meselâ, Alpullu Şeker Fab
rikasında böyle bir kurulu kurabilir. Doğrudur. 
Vazifesini ifa eder. Sonra tekrar bu kurulu 
lağvedebilir. Veya hudutlarda, Mersin'de lüzum 
görecekleri herhangi Ibir müessesede böylo bir 
servisi kurar, çalıştırır. Devletin bir kısım dai
resi var ki; bunlar bu gibi servislerin kurulma
sına taraftar olmazlar. Benim üzerinde durmak 
istediğim, çelişir demek istediğim maddenin lü
zumuna katiyetle inanmakla beraber, demin bir 
arkadaşımızla bunun kısaca münakaşasını yap
tığımız gibi, meselâ, Hariciye Vekâleti böyle 
bir servis vardır. Çalışıyor. Zaten bu kanunun 
icaplarına uyarak aldığı haberleri Millî İstih
barat Müsteşarlığına bildirecektir. Bu vazifesi 
cümlesindendir. Ama, bir gün bir Başbakan çı
kar çağırır, Millî İstihbarat Müsteşarına emir 
verir, Hariciye Vekâletinde böyle bir istihbarat 
yuvalsının kurulmasını isterse, o zaman iki 
daire arasında, ister istemez bir çatışma, bir çe-
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Üşme olur. Hele bunu, arkadaşlarım alınmasın
lar, Sayım Ziya Selışık demin burada ifade eder
ken 30 seme zarfında böyle bir çelişme olmadı, 
inşalllah bundan sonda da olmaz, dediler. Ama, 
ben gayet iyi biliyorum, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ile, Millî Emniyet Hizmetleri müesse
sesi arasında bu yönden pek çok ihtilâflar ol-
muşjtur, olagelmiştir. Yarın böyle bir istihba
rat kurulunun,, Emniyet Umum Müdürlü
ğünde teşkiline kalkişıldığı takdirde, Emniyet 
Umum Müdürünün mâni olmak istemesi kar
şısında, iki daire ihtilâfa düşerse, bunu ka
nunen nasıl halletmeye kalkışacağız? 

Burada tavzih edilmemiş. Demin sekizinci 
maddenin 'müzakeresi Sina'sında Millî Isttilhlbarat 
Balkanının tenslibedeceği kimseler çağırılır; onun 
çağıracağı kimselerle (bu kurul teşekkül eder, de
niliyor. Tahmin ederim • 'ki; çağıracağı Jkimlseıle-
t'in başında da, zaten istihbarata en çok /merkez 
teşkil eden İçişleri Bakanlığının bu kurulu çağ
rılacaktır. Ama; (bu yuvaların (kurulmasında, bu 
servislerin kurulmasında 'bâzı dairelerle çelişme
nin 'bulunacağını, .binaenaleyh, böyle hİr zaman
da bu gibi mühim müesseselerde, dairelerde ser
vis kurulması icıalbettiği Italkdirde, o müessesenin 
bağlı 'bulunduğu hakanlığın muvafakati alınmak 
kaydiyle bu müesseseler, (bu servisler, kuruiuirsa, 
bu çelişmelere nihayet verileceği kanıisındayım. 
Bunu arz etmek için söz almış (bulunuyorum. Ko
misyon Sözcüsü arkadaşımız, bu çelişmeyi tlatmin 
edecek bir (konuşma yaparlarsa memnun olurum. 
Aksli Ihalde konulmalarına göre önerge de (takdim 
edeceğim. 

Hürmeti erimi e. *r ••**"" 

BAŞKAN — ıSayın Kırca buyurunuz. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Yüce Ma

lisin huzurunu bu kadar çok işgal ettiğimden 
dolayı özür dilerim. Falkat, arkadaşlarım takdir 
buyuracaklardır ki, müzakere etmekte olduğu
muz konu hepimizin teker teker hürriyetleri
mizle olduğu kadar, (sivil idare prenstibinin mah-
fııziyettiyle çok ilgili (bir konudur. 

Bu itibarla, hem hizmetin iyi yürümesini sağ
lamak ve hem de prensiplerin mahfuziyetini 
sağlamak lâzımdır. 

Şimdi, dokuzuncu madde ne diyor «MtKK'ce 
gerekli görülecek kurumlıarda kendi görevleriy
le ilgili istihbaratı istihsal için servisler kuru
lur» 
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Bir kere, bendeniz bu tarz servisler kurul

masına aleyhtarım. Bu servisin ne yapacağı da 
burada yazılı. Bu servis nevama, doğrudan doğ
ruya MlT'in görevi dâhiline giren istihbaratı 
da yapmıyaoak. O teşekkülün kendi görevleriyle 
ilgili istihbaratı yapacak. Bu arada MİT (ile bir 
koordinasyonu olmak icabederse, zaten Kanu
nun diğer hükümlerine göre bunları yapacak. 
Bu koordinasyonlun nasıl yapılacağı da esasen 
yedinci maddede derpıiş edilen talimatta belir
tilecek. 

Şimdi burada, siyasi mesuliyet prensibine ay
kırı husus şuduri: Kimlerden teşekkül edecek, 
Millî İstihbarat Koordinasyon Kurulu? Birtakım 
idare âmirlerinden, siyasi mesuliyeti haiz ol-
mıyıan idare âmirlerinden. Bu idare âmirleri 
oturacaklar, gerekli görecekler. Neyi? Sanayi Ba
kanlığında yahut Ticaet Bakanlığında böyle bir 
servis kurulsun diyecek ve bu servis onların ge
rekli görmesi ile kurulacak. Maddeden anlaşılan 
şey bu. Şimdi birtakım idare âmirleri, bir ba
kanlıkta bakanın haberi dahi olmaksızın, rızası 
diıhi. alınmaksızın bir servis kurmaya yetkili 
olacak. Bunu kabul etmeye imkân yok. Şimdi, 
bu servisler kurulsun. Yalnız; siyasi mesuliyet 
prensibini mahfuz tutacak, normal idare huku 
kumuzun usullerine göre kurulsun. Bu usullerin 
dışına çıkmıyalım. Hiç kimse çıkmasın bu usulle
rin dışına, Allah rızası içlin. 

Madde 9 şöyle olmalı : «Millî İstihba
rat Koordinasyon Kurulunun tavsiyesi üzerine, 
idare âmirlerinden müteşekkil kurullar siyasi 
mesuliyeti haiz olanlara tavsiyede bulunabilir-
lar. Bakanlar Kurulu gerekli gördüğü Dev
let dairelerinde kendi görevleriyle ilgili is
tihbaratı toplamak için servisler kuruiniasına 
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i karar verebilir. «Tabiî bu karar yine CumhuiS 
; başkanının imzasiyle tekevvün edecek bir ka-
, rarname dlur, neşredilmesi de şart değildir.» «Bu 
! servislerin Millî istihbarat Teşkilâtiyle işbir

liği 7 nci madde de yazılı talimatla düzenlenir.» 
Böyle olunca kendi bakanlığında bir servis ku
rulması mevzuubalhils ise, o bakan da Bakanlar 
Kurulu üyesi olduğundain, bu işten halberdar 
olur, ayrıca servis kurulması demek birtakım 
malî neticesiyle olacak bir husustur, Maliye Ba
kanının haberi olmaksızın Devlet devairinde bir
takım servislerin, özür dillerim tâbiriımdein do
layı, mantar gibi bitmesine de, ciddî bir idarede, 
ciddî bir Devlette cevaz verilmemesi iktiza eder. 
Bu itibarla, Bakanlar Kurulunda ilgili Bakan
lar, kararlarını verirler. 

Teklifim bundan ibarettir. 
' BAŞKAN — Sayın Aydınçer. 

HÎLMÎ AYDINÇER (Aydın) —.Muhterem 
arkadaşlaırım, 9 ncu madde, öyle tahmin ediyo-

1 rum ki, hedefi başka, ifadesi başka şekilde ka
leme alınmıştır. Maddede vuzuh yoktur. Mü 
esseselerin içerisine girerek hak ve hukuka ri
ayet etmiyen bir şekilde yazılmıştır. Binaen
aleyh, vuzuha kavuşması için maddenin komis
yonca geri alınmasunı ara ve teklif ediyorum. 
Bu hususta da Önergemi takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, söz 
almış (bulunan arkadaşlarımızın söz hakları mah
fuzdur. Sayın Ferda Gül ey, Sayın Nazmı öz-
oğul sırada kayıtlıdır. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan Birleşimi 
25 Mart 1965 Perşembe günü saat 15.00 te top
lanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,45 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nm, 
Konya'nın Seydişehir ilçesi su tesisleri inşaatı 
işinin ne zaman bitirileceğime dair soru önergesi 
ve Başbakan adına İçişleri Bakanı İsmail Hakkı 
Akdoğan'ın yazılı cevabı (7/656) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlişik sorumun yazılı cevap aiımnak üzere 
Başbakanflığa ulaştırılmasını saygı ile rica ede
rim.. 

Konya Milletvekili 
KaldSrcan Kaifilı 

11.1.1965 
Başbakanlık Yüksek Makamına 

Ankara 

öz : Seydişehir su tesisleri inşaatı
nın yüzüstü kaldığı hakkında 

1963 senesi Ağustos ayında Konya'nın Sey
dişehir kaza merkezine glittiğimiz zaman su te
sisleri için yoların kazıldığını, fakat mütaahhi-
d'in Şarki Karaağaç'taki başka taaihhütt yerinde 
olan (bir kaza dölaymiyle tevkif olunduğu ye 
Soydişehir'indeki işin yüzüstü kaldığı 'görülmüş
tür. 

Aradan bir buçuk sene geçmiş olmasına rağ
men tesislerin 'bitiril'mediği, o zamanki gülbi toaıl-
dığı, 'kasaba içinde (bile geliş gidişin tehlikeli bir 
şekilde aksadığı, kazalara sebebolduğu 'bildiril
mektedir. 

Mütaahihitlerin 'her hangi bir sebeple yüzüs
tü bıraktıkları işlerin ilgili ibalkanllık 've İller 
Bankası tarafından emanet yalla yaptırıldığı 
ve zamanında yetiştirildiği Ibilinmektedir. Seydi
şehir'de de ı'böyle Ibir tedbirin niçin alınmadığı
nın ve bahis konusu işin ne zaman bitirileceği
nin lütfen yazılı olarak bildirilmesini saygı ile 
rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Kadirean Kaflı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18.3.1965 

Mahaillî İd. Gn. Md. 
Şb. «Md. 2 D. Bs. Mua. 

621-302-3/4335 

Konu : Koruya Milletvekili KaioMjr-
can Kafllı'nın önergesi hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya Seydişehir su tesisleri inşaat işinin ne 

zaman bitirileceğine dıair Konya Milletvekili Ka
dircan Kafili tarafından verilen soru önergesiyle 
ilgili oilıaralk İmar ve İskân ıBakanlığınidan alman 
3.3.1965 tarihli ve Pl. 1324 sayılı yazının tasdik
li bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

İlgiliye duyurulmasını arz ederim. 
İsmail Hakkı Akdoğan 

İçişleri Bakanı 
Başbakan adma 

T.C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 

Sayı : Pil. 1324 
3.3.1965 

Konu : Konya Milletvekili Kadiırean 
Kaflı'nm Seydişehir içme suyu işi 
ile ilgili yazılı soru önergesi 

İçişleri Bakanlığına 
İlgi : 27.1.1965 tarih ve Mahallî İd. Gn. Md. 

2. D. Rs. Mua. 021-002-3/11508 sayılı yazınım: 
Seydişehir Belediyesine ait içme ısuyu inşaatı 

işi incelendi : 
Adı geçen belde içme suyu inşaattı 26.9.19İ62 

tarihinde İller Bankasınca ihale edilmiştir. Te
sis «kaptaj ve drenaj, terfi binası ve terfi tesis
leri, terfi hattı, enerji hava hattı, depo ve 
şebekeden» ibaret olmak üzere inş/a edilmekte
dir. 

Tesise lüzumlu 'borular 30.3.1963 tarihinde 
verilebilmişitir. Mukavelesi ^gereğince bu tarih/ten 
itibaren 'başlıyan iş küresi; ihale bedelinin 
% 30 u dışına da sirayet eden keşif artışları do-

— 605 — 
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layısiyle 22.4.19Ö5 ıtartühine kadar uzatılmış bu
lunmaktadır. 

Halen tesis, terfi ibiması, şebeke, enerji hattı 
ve (terfi hattı kısımlarındaki etim noksanlar dı
şında ikmal edilmiştir. Depo ve drenaj inşaatın
da noksanların süratle 'giid'erülmesi bakımından 
tiler 'Bankasının bölge müdürlüğünden bir ele
man müstakillen bu işle ıgörövlendirilmliştir. İşin 
mü/taalhhidinin bir trafik kazası sonunda ayakla
rından ağır surette yaralanması ve İhalen yürü
yüşünde zorluk çekmesi, imkânîlarınm azalmlası-
na ve binnetice işin seyrine müessir olmuştur. 
Bununla beraber Bankaca Bollge Müdürlüğü 
eliyle sarfiyat yapmak üzere mültaıalhlhide iş 
avansı verilmiştir. Böylece işin süratle yürütül
mesine çalışı) mlalktadır. 

Tesise lüzumlu bilûmum malzeme tmafhaHlin-
do ibzar edilmiş olup, tesisin 1905 inşaat mevsi-
mi içinde işiletmeye açılması sağlanacaktır. 

Bilgi alınmasını ve gereğini arz ederim. 
Ziabiîd Mutlusoy 

'-'*'' imar ve îıslkân Balkanı Y. 

2. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
m, Burdur'un bâzı köylerinden sahnalınan tü
tün bedellerinin ödenmemesi sebebine dair soru 
önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakam Ahmet To-
paloğlu'nun yazılı cevabı (7/657) 

Millet Meclisi Başkanflığma 
Aşağıdaki sorumun Oümirük ve 'Tekel Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. 

7.1.1964 

Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzfcan 

A) 1963 yılında Burdur'un Aşağı Çeltikçi, 
Tekke, Süllemiş köylerinde tütün denemesi yapıl
mış istihsal edilen 19 ton tütün Tekel Bakanlı
ğınca alınmıştır. 

1. Bugüne kadar bedellerinin ödenmemesi-
nin ısebefbii nedir? 

2. 1D04 yılında ekime neden müsaade edil-
memişıtir? 

3. 1965 yılında deneme tütün dikimi Bur
dur ve kazallarınm banigi köylerinde yapılacak
tır? 

B) Gölihisar'a Ibağlı Çamköy, Yulsuıfça, Çav
dır, Burdur'a bağlı Haüebi, Kayış, Yeşilova'ya 
bağlı O-üney, Kanaköy, Kavak, Kayadilbi köyle

rinde tütün dikimine müsaade edilecek imidir? 
C) 1903 yılında Burdur'da Tekel idaresi

nin anason ekimini teşvik ederek tofeum dağıt
masına rağmen istihsal edilen anasonun bir kıs
mı dört liradan başlıyarafc, istilhsial fazla diye 
fiyatlar düş'ürüle düşürülo ikiyüzelri kuruşa kadar 
satmalınmış, (bir kıısımı da alınmamuşltır. Geri ka
il an anasonların lalınması içlin 1964 (bütçe görüş
melerinde ISayın Bakan bir imkân araiştıraeağı-
nı vadetmesine rağmen alınmamış, 1904 'ailımla-
rında da 1963 mailısulü lalınmıyacağı ilân edil
miştir. 

1. Halen balkın elinde 1963 - 1964 mahsulü 
(bir miktar anason kallmışttır, bu anasonu gelecek 
yıl kullan ı'lmak üzere almayı düşünüyor musu
nuz? 

2. Tekelin, alımlara Çeşme, Çameli, Acıpa
yam, Elmalı vesaire yerlerde başlayıp (sonradan 
Buırldur'a 'gelmesi ihtiyacın İBurdur piyasasına 
gelmeden karşılanması sonucunu doğurduğundan 
diğer bölgelere anasonculuğu ıgdlişmekte, fakat 
en büyük müstahsil (bölge olan Burdur'da mazisi 
çok eski olan anasonculuğun terfkine sdbebolmak-
tadır. 

İhracı gayet az, Türkiye'de de yalnız Tekel 
tarafından kullanılan fbu nebat için Tekel İda
resi yeni istihsal (safhalarını geliştirmek yerine, 
aı^sOnculuğu bir meslek kalbul etmiş Burdur 
böllgosine inhisar ettirmekte fayda görmez misi
niz, çünkü fa:z:la isltühsal hem. (harice inracedile-
'memektte hem de Tekel almamaktadır. '1'905 te 
Burdur'a inhisar ettirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
fîlimrük ve Tekel Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 1033 

13.3.1965 

Konu : (Burdur Milletvekili Nadir 
Yavuzkan'ın yazıilı ısoru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : (Ten el (Sekreterlik : (Kanunlar Müdür

lüğü) 18.1.1965 tarih ve 7/657-10393J59258 »ayılı 
yazılan. 

Burdur ilinin bâzı köylerinden saıtımalman 
tütünlerin Ibedellerinin 'ödenmemesi sebebi, Itütün 
dikim denemeli erinin İlin hanlgi köylerinde yapı
lacağı ve anason istihsali hakkında, Burdur Mil-
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letvekili Nadir Yavuzkan'ın yazılı soru önerge
sine cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Ahmet Topalıoğlu 

(İümrük ve Tekel Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Nadir Yaıvuzkan'-
ın 7.1.196)5 tarihli yazılı «lanı önergesi cevabıdır. 

'Soru 1. — 1963 yılınlda Burdur'un Aşağı 
Çeltikçi, Tekke ve Sü lemis köylerinde yapılan tü
tün dikim denemelerinden eldo edilip Tekel 
idaresine telslim olunan 'Î9 fon tütünün, bedeli-
nin bugüne ıkadar sahiplerine ödenmemesi, 1964 
yılında bu köylerde dikime müsaade ediılmemesi 
sebepleriyle, 1965 yılınlda id enemelerin 'harici id — 
<;e ve (köylerde yapılacağı, 

Cevap 1. — 1963 yılında Burdur'un merfkez 
ileasine bağlı Aşağı Çeltikçi, Tekke ve Sülemiş 
köylerinde istihsali edilen tütünler Tekeıl İdare
since mubayaa edilmemiş, yalnız yasak bölıg-elere 
dikilmiş olduklarından 'hıfzedilm-eleri için îdare 
amlbarma alınmıştır. 

Bu köylerde yapıllan tütün dikimi denemeleri 
menfi netice vermiş olduğumdan, ekicilere tütün 
dikmemeleri tebliğ edilmesine rağmen bahse ko
nin tütünleri dikmiş olduklarından, ekicilerin 
mağdur olmamalıa-n için 'halklarında kanunen ya
pılın alktta olan takibattan bir defaya mahsus ol
mak üzere 'Sarfınazar edilmekle beraber, bu tü
tünlerin satışı ile ilgilenilmemesi hususunda Te
kel Genel (Müdürlüğüne talimat verildiğinden 
bittabi bedcılleri ödenememiştir. Ekiciler bu tü-
tümleri tüccara, 'satmakta serbesttirler. 

(Merkez ilçede yapılmış olan tütün dikim de
nemeleri 'menfi netice vermiş bulunduğundan 
3437 sayılı Kanunun 11 nei maddesine güre Ta
rım Bakanlığının da muivafaikati (alınmak sure
tiyle, denemeler için geçici olarak verilmiş oilan 
mezuniyetin 1959 yılından itibaren kail dirilin iş 
olması hasebiyle tütün dikimine izin verileme
miştir. 

Halen Burdur ilinin Yeşilova ilçesinde tütün 
dikim denemeleri yapılmakta olup, bu yerdeki 
deneme Sonuçları 1966 yılında alınacaktır. 

Yeşilova ilçesinin deneme neticeleri almınca-
ya kadar bu bölgede başka, bir yere deneme ekimi 
'müsaadesi verilmesi uygun (görülmemektedir. 

Soru '2. — Ekici elinde kalan 1963 - 1964 
malbJsulü bir miktar 'anasonun 'mubayaasının dü-
şünüllüp düşünülmediğij 

24 . 3 . 1965 O : 3 
Cevap 2. — 1959 - 1960 yıllarında azalan ana

son üretiminin ihtiyacı Ikarşılıyacak seviyeye yük
seltilmesini temin maksadiyle 'Tekel İdaresince 
Burdur böligasine 1961 yılında 7 849 (kilo, 1962 
de 10 616 kilo ve 1963 te ise, üretimin artmakta 
olması hasebiyle 3 851 kilo tolhumluk anason da
ğıtılmıştır. 

1963 yılında üretimin evvelki senelere naza
ran tahminin üstünde fazıla olması göz önünde 
tutulmak suretiyle bu durumdan faydallanılarak 
bir senelik de ihtiyat olmak üzere, eem'an 2 300 
ton anason mubayaa edilmiştir. 

Hava şartlarının müsait gitmesi ve 1962 fi
yatının teşvik edici olması 'sebebiyle 1963 üretimi 
çok fazla olmuş ve bu durum güz önünde tutula
rak ihtiyaçtan fazHasınm ihracına imkân vermek 
düşüncesiyle ilıgililenle yapılan görüşme sonunda 
Çeşme bölg'osi 'hariç u'iğcr .bölgeler için Tekel fi
yatı, 400 kuruş olarak tcJsbit edilmiştir. 

Ancak; Tekel alımlarının devam ettiği müd
det zarfında 'mutavassıt tüccarlar faaliyet gös
termemiş ve bu ısebeple üretim fazlasının ihracı
nı temin maksadiyle Tekel fiyatlarının birçok 
böllgelerde tefd'rieen indirilmesi zaruretinde ka
lınmıştır. 

1964 yılı mahsûlünden alınan miktarlarla 
stokların taikrilben iki senelik ihtiyacı karşılıya -
cağı, bunun üstünde alınacak olanların iki ssene 
sonra kullanılabileceği ve bu suretle üç. senelik 
ve dvsafı çok düşük olacağı cihetle 1963 mahsu
lü anasonların alınması düşünülmemektedir. 
1964 mahsulü olanlar tamamen satılmış ve mü
him bir kısmı Tekel idaresince mubayaa edil
miştir. 

'Soru 3. — Anason istihsalimin Burdur iline 
inlhisar ettirilmesinde fayda mülâhaza edilip 
edilmediği, 

Cevap 3. — Türken Olgunlaşması göz önünde 
tutularak anason alımlarına evvelce Çeşme böl
gesinden başlanmakta ve bilâhara Burdur ve 
Acıpayam (havalisinde aynı gü Mİ erde devam edil
mekte olup esasen en büyük miktarlar Burdur 
h adalisinden al mm aktadır. 

'Son seneler üretimi, ihtiyacı karşıilıyaeaık se
viyeye yükseldiğinden başkaca üretim, «abası 
aranmamakta ve diğer bölgelerde de senelerden 
beri ekim. yapılmakta olması ve anasonun bava, 
te^iratmdan çok çabuk müteessir olması (hasebiyle 
tamamen serbest olan ekimılin bir Ibiöllgeye inlhisar 
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ettirilmesi mahzurlu görülmekte ve esasen kanu
nen de buna -imkân bulunmamaktadır. 

Afz «derim. 
Ahmet Topaloğlu 

Gaimınik ve 'Tekel Bakanı 

3. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger'in, 
Söke ilçesi Özel, Lisesine yardımda bulunun öğ
retmenler Demeğin,e bu sene için, Bakanlıkça 
yardım yapılması konusunda ne düşünüldü
ğüne dair soru önergesine Millî Eğitim Ba
kanı Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı (7/658) 

14 . 1 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aydın vilâyeti Söke ilçesinin lise binası 

Sökelilerin büyük fedakârlıkları ile 1,6 milyon 
liraya mal omuş ve bugün özel bir lise olarak 
faaliyette bulunmaktadır. Ayrıca Millî Eğitim 
Bakanlığına ait ortaokul da yeni yapılmış olan 
bu lise binasına nakledilmiştir. 

öğretmenler Derneğinden lise masraflarını 
karşılamak ve öğretmenlere maaş verebilmek 
üzere senede (100 000 lira) civarında bir para 
ödenmektedir. 

Adı geçen lisenin Millî Eğitim Bakanlığına 
devri uygun mütalâa edildiği gibi ayrıca, Ba
kanlıkça öğretmenler Derneğine bu s^ne için 
yardım yapılması zarureti, mahallind'e yapılan 
temaslardan öğrenilmiştir. 

Bu mevzuda Bakanlıkça ne düşünüldüğünün 
Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazıla 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile ve önemle 
istirham ederim. 

Aydın Milletvekili 
Hilmi Aydınçer 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 10 . 3 . 1965 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 519 

Konu : Aydın Milletvekili 
Hilmi Aydınçer'in yazılı 
soru önergesi Hk. 

ilgi : 18 Ocak 1965 tarihli ve Genel Sekre
terlik, Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7/658 
10395 - 59285 sayılı yazı : 

24 . 3 . 1965 O : 3 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer tarafın
dan. verilen, Söke Lisesine dair yazılı soru 
önergesi cevabı ekli olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

Cihat Bilgehan 

Söke Özel Lisesinin giderlerini, öğretmen
lere verilecek maaşları karşılamak üzere adı 
geçen liseye yılda 100 000 lira yardımda bulun
duğu anlaşılan Söke öğretmenler Derneğine 
Bakanlığımız bütçesinin 35000/35781 nci bölüm 
vo maddesinden ödenek ayrılmasına, bu 'bölüm 
başlığının elverişli bulunmaması sebebiyle imkân 
görülememiştir. 

Söke özel Lisesinin resmî liseler arasına 
alınması hususu Bakanlığımıza intikal etmiş 
olup konu ile ilgili gerekli araştırmalar yapıl
maktadır. 

4. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
İstanbul'daki Gazi Osman Paşa Türbesinin kub
besi ile Ali Paşa Camii kubbesinin tamiri hu
susunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi 
ve Devlet Bakanı Hüseyin Ataman'ın yazılı 
cevabı (7/661) 

22 . 1 . 1965 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. istanbul Fatih Camii avlusunda bulunan 
Gazi Osman Paşa Türbesinin kubbe kurşunları
nın yarısı kalmamış, kubbe duvarının sıva
ları dahi dökülmüştür. Tamir edilmezse yakın 
zamanda yağmur suları içeriye nüfuz ederek 
kübbo yıkılacaktır. 

2. Keza istanbul eski Ali Paşa Camiinindo 
kubbesi harabolmaktadır. 

Yukarıda tamirleri arz eden iki tarihî eser 
üzerinde ilgili Devlet Bakanlığınca no düşünül
düğünün yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Aydın Milletvekili 
Hilmi Aydınçer 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 12 . 3 . 1965 

Sayı. : 328 

Millet Meclisi Başkanlığına 
26 . 1 . 1965 tarih ve 7/661 - 10462 - 59727 

Kanunlar Müdürlüğü sayılı yazınıza karşılıktır : 
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istanbul'daki Gazi Osman Paşa Türbesinin 

kubbesi ile Ali Paşa Camiinin kubbesinin ta
miri hususunda ne düşünüldüğüne dair Aydın 
Milletvekili Hilmi Aydınger tarafından veri
len yazılı soru önergesi üzerine Vakıflar Genel 
Müdürlüğünden alınan malûmatta; 

İstanbul Fatih Camii avlusunda bulunan Ga
zi Osman Paşa Türbesi hakkında, Eski Muha
ripler Cemiyeti İstanbul İl Başkanlığından 
alman 20 . 12 . 1963 tarih ve 2463 sayılı yazıda 
bahis konusu türbenin şanına lâyık bir şekilde 
tamiri için gerekli ödeneğin vilâyetçe verileceği 
bildirilerek keşfinin hazırlanması istenilmesi 
üzerine İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü İkinci 
Grup Şefliğince 1964 yılı onarımına ait 
12 844,31 liralık bir keşif tanzim edilerek 
31 . 8 . 1964 tarihinde adı geçen Cemiyet Baş
kanlığına gönderilmişse de onarımın şimdiye 
kadar yaptırılmadığı anlaşıldığından mezkûr 
onarımın idaremizce 1965 yılı tasarruflarından 
yaptırılmasına karar verildiği, Çem'berlitaş Ati-
kali Paşa Camii için de Beş Yıllık Plânın 
1967 yılında 50 000 liralık ödenek ayrıldığı, 
bildirilmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hüseyin Ataman 

Devlet Bakanı 

5. — Konya Milletvekili Kadir can Kaflı'nın, 
Konya'da bulunan Selçuk İlkokulu Yaptırma 
"Derneğine Evkafa ait bir arsanın münasip bedel
le verilmesine dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı Hüseyin Ataman'ın yazılı 
cevabı (7/674) 

25 . 2 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlişik yazılı sorumun Başbakanlığa ulaştırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 

23 . 2 . 1965 

T. C. Başbakanlığı 
ANKARA 

Konya'da Meram yolunda eski Dikimevi kar
şısındaki okul inşası maksadiyle kurulan Selçuk 
Okulu Yaptırma derneği için aynı yerde evkafa 
ait (Ekmekçibaşı tarlası) denilen arsanın müna
sip görüldüğü, bu arsanın açık artırmaya çıka-

24 . 3 . 1965 O : 3 
rıldığı halde müşteri bulamadığı bildirilmekte
dir. Buna dair mektup ilişiktir. 

Lütfen Evkaf Genel Müdürlüğünün Dernek 
sorumlulariyle görüşerek bu arsayı münasip be
delle en iyi tahsis olan okul inşaası için verilme
sine emirlerinizi ve neticenin yazılı olarak bildi
rilmesini saygılarımla rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 

19 . 3 , 1965 

T. C. 
Devlet Bakanlığı '''" • 

Sayı : 356 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 . 3 . 1965 tarih ve 7 - 674 - 10680/61070 

Kanunlar Müdürlüğü sayılı yazısına karşılıktır: 
Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nın Va

kıflara ait Ekmekçi Tarlası adiyle anılan arsa
nın Konya Selçuk Okulu Yaptırma Derneğine 
münasip bedelle satılmasına ilişkin yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

Mülhak bütçe ile idare edilen Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü yaptığı alım ve satım muamele
lerden dolayı 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve 
İhale Kanunu hükümlerine tâbi bulunmaktadır. 

Bu itibarla bir vakıf gayrimenkul, ancak sö
zü edilen kanunun 66 ncı maddesi uyarınca res
mî daire ve müesseselere bedel takdiri suretiylo 
satılabilmektedir. 

Bahis konusu arsanın münasip bir bedelle 
ve doğrudan doğruya Selçuk İlkokul yaptırma 
Derneğine satılması 2490 sayılı Kanun hükümle
ri muvacehesinde mümkün değildir. 

Dernekçe satmalmmak istenen arsa, yine 
2490 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin (E) fık
rasına göre teşekkül eden komisyonca takdir 
edilen (46 240) lira bedel üzerinden 1962 yılın
da artırma yoliyle satışa çıkarılmış alıcı bula
madığından satılamamıştır. Dernek bu yeri, ya
pılacak ihalesine iştirak etmek suretiyle almak 
istediği takdirde, (mezkûr gayrimenkulun kıy
meti aynı kanunun 15 nci maddesine göre tek
rar gözden 'geçirilerek yeniden takdir edilecek 
rayiç bedel üzerinden satışa çıkarılacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Hüseyin Ataman 
Başbakan adına 

Devlet Bakanı 

e « 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
80. BİRLEŞİM 

24 . 3 . 1965 Çarşamba, 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları Türk Anonim 
Şirketindeki1 yolsuzluk iddialarını incelemek 
üzere, Anayasanın 88 noi maddesi gereğince 
kurulması kabull edilen Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. 

2. — Türküye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu araısında ortaklık kuran Anlaşma hüküm
leri gereğince teşkil olunacak Ortaklık Parlâ
mento Komisyonu üyeliğine parti gruplarınca 
aday olarak seçilen Milletvekillerinin adlarının 
Genel Kurulun (bilğMne sunulması. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARİJAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — Millîî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı : 456) [Dağutma tarihi : 26 . 9 .1963] 

2. — Afyon Karahisar Milletvekilli Halûk 
Nur Bâki'nin, Dilekçe Karma Komiyonu Ge
nel Kurulunun 3 . 3 . 1965 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1936 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 5/104 
C, Senatosu 4/70) (S. Sayısı : 917) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 3 . 1965] 

3. — Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimbğul'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560 2/378; 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

IV 
A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




