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Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve görevleri hakkında Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı : 26 . 7 . 1972 - Sayı : 14257) 

No. 
1612 

Kabul tarihi 
17 . 7 . 1972 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Yalnız 'barış zamanımda görev yapmak üzere Başkentte Yüksek Askerî Şûra ku
rulmuştur. 

Başkan ve üyeler : 

MADDE 2. — Yüsek Askerî Şûranın üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Savun
ma Bakanı, Kuvvet komutanları, ordu komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetlerinde eşidi komu
tanlar), Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Donanma Komutanı ile Yüksek Askerî Şûra üye
liğine atanan orgeneral ve oramirallerdir. 

Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili konularda, Jandarma Genel Komutanı da üye olarak 
Yüksek Askerî Şûra toplantılarına katılır. 

Yüksek Askerî Şûranın Başkanlığını Başbakan, Başbakanın bulunmadığı zamanlarda Genel
kurmay Başkanı yapar. 

MADDE 3. — Yüksek Askerî Şûranın görevleri şunlardır : 
a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askerî stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve 

gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek; 
b) (Silâhlı Kuvvetlerin anaprogra'm ve hede fleri ile ilgili konularda görüş bildirmek; 
c) Silâhlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını in

celeyip görüş biMirmek; 
ıd) Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Millî Savunma Bakanının lüzum gördükleri haller

de Silâhlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek; 
e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

Toplantı zamanı ve yeri : 

MADDE 4. — Yüksek Askerî Şûra her yılın Şubat ve Ağustos aylarında olağan olarak topla
nır. Başibakan, Genelkurmay Başkanı veya Milî Savunma Bakanının istemi üzerine de aynıca 
toplanabilir. 

Başbakanın görüşü alınarak; toplantının zamanı, yeri ve gündemi Genelkurmay Başkanı ta
rafından tespit edilir. 

Toplantı çokluğu ve oylama :. 

(MADDE 5. — Yüksek Askerî Şûra, bütün üye lerin katılması ile toplanır. Ancak özrü olanlar 
toplantıya katılamayacaklannı (Toplantı gününd en önce) Şûra Genel Sekreterine biM'iriiırler. 

Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başka
nın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. Oylama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık ola
rak yapılır. 

, Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bildi
rebilirler. 

Görevler : 
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Genel Sekreterlik : 

MADDE 6. — Genelkurmay İkinci Başkam Yüksek Askerî Şûranın Genel Sekreteridir. Top
lantılara, katılır. Ancak oy kullanamaz. 

Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması : 

MADDE 7. — Yüksek Askerî Şûra üyeleri; k endileri, kendilerinden kıdemli veya eşMi olan 
general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamazlar. 

Kararların gizliliği : 

MADDE 8. — Yüksek Askerî Şûra toplantıla n gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan ka
rarların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Yüsek Askerî Şûranın ka-
rarijyle müsaade edilen konular Genel Sekreterlik aracılığı ile yayınlanır. 

Yüksek Askerî Şûrada görüşülen kanun, tüz ük ve yönetmelik taslakları ile alınan kararların 
gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı İçtüzükte gösterilir. 

Yönetim : 

MADDE 9. — Yüksek Askerî Şûranın yönetimi, çalışma Usulleri, Genel Sekreterliğin her tür
lü iş ve işlemleri Yüksek Askerî Şûraca kabul edi îecek bir içtüzükle düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : -

MADDE 10. — Şûrayı Askerînin Teşkilât veVezaifi hakkındaki 22 . 4 . 1341 tarihli ve 636 sa
yılı Kanun ile bu kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddeler ini değiştiren 2136 ve 5400 sayılı kanunlar yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE. 12. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Milli et Meclisi Cumhuriyet Senatosu 
Cilt BıiSılleşim Sayfa Cilt Birleşim Sayfa 

24 90 722 5 74 125 
113 3 76 ,200 
121 354:358 77 279:281 

I. - Ger eikç elli 702 B. îSayılı basmayazı (Millet Meclisinin !İ2İ nci Birleşiminle, '122 S. Sayılı bas
mayazı .Cumhuriyet Senatosunun 77 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

Tİ. - Bu kanunu; Millet Meclisi MiMî iSavunma ve Hân, Cumhuriyet (Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Millî Savannlma ve Bütçe ve Plân 'Korniş yonlarınıdan kurulan 'Geçici Komisyonları görüş
müştür. 

III. -Esas-No, 1/667 


