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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

106 ncı Birleşim 

31 .7 .1970 Cuma 

İçindekiler 

Sayfa 
L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 550 

i?. — GELEN KAĞITLAR 550 

î. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 567 

1. — Cumhuriyet Senatosunun da 3 
Ağustos 1970 Pazartesi akşamından ge
çerli olmak kaydiyle 1 Kasım 1970 Pazar 
günü saat 15,00 te toplanmasına karar 
alınmasına dair A. P., C. H. P., G. P., M. 
B., ve Kontenjan Grup Başkan ve Baş-
kanvekilleri tarafından verilen önerge. 567:568 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesi ve 
bu kanun kapsamı dışında kalan kamu perso
nelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle kurulacak Karma 
Komisyona Bütçe ve Plân Komisyonun
dan katılacak üyelere dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi 568 

4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 551,568,580 

1. — Genelkurmay Başkanının görev 
ve yetkilerine ait kanun tasarısının Millet 

Sayfa 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Mil
lî Savunma Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/181; Cumhu
riyet Senatosu 1/1127) (S. Sayısı : 1459) 551: 

567 
2. — Millî Savunma Bakanlığı görev 

ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/182; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1128) (S. Sayı
sı : 1460) 568:579 

3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi ; 1/374; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1141) (S. Sayı
sı : 1473) 580:583;587:588 

4. —. Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı ka
nunlara ek kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
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Sayfa 
Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi : 1/273; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1139) (S- Sayısı : 1472) 583:584 

Emffe 
5. — SEÇİMLER 584 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı se

çimi. 584:586 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
(Gizlidir) 

ikinci Oturum 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si

lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad
delerinim değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine; 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 sa
yılı Kanunla değişik 5 nci maddesine bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarı
ları ile, 

Genel kadro kanunu tasarısı ve, 
Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları

na mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de mukim 
şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşma
nın muvakkat tatbikine mütaallik protokolün 

onaylanması hakkındaki 3 Eylül 1961 tarihli 
ve 362 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı görüşüldü ve kabul edildi. 

Genelkurmay Başkanının görev ve yetkileri
ne ait kanun tasarısının tümü üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

31 Temmuz 1970 Cuma günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere Birleşime saat 18,50 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınınca S. Ü, 
Sırrı Atalay Zerin Tüzün 

Eskişehir 
Ömer TJcuzal 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Ankara "öniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi : 1/273; Cumhuriyet Senatosu : 

1/1139) (S. Sayısı : 1472) (Dağıtma tarihi : 
31 . 7 . 1970) 

2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/374; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1141) (S. Sayısı : 1473) 

— 550 
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BÎRÎMCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sim Atalay 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 106 ncı Birleşimi açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/181; Cumhuriyet Senatosu 1/1127) (S, 
Sayısı : 1459) (1) 

BAŞKAN — Genelkurmay Başkanının gö-
:rev ve yetkilerine ait kanun tasarısının Millet 
.Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve 
Büitoe ve Plân komisyonları raporları üzerinde 
geçen birleşimde görüşmelere başlamış idik. 
Tümü üzerinde görüşmeler yapılmış, yeterlik 
önergesi verilmiş, sıra Sayın Millî Savunma Ba
kanının konuşmasına gelmiş idi. Son söz Sayın 
Öagümştedir. 

Sayın Millî Savunıma Bakanı buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, çok muhterem senatör arkadaşlarım; Ge
nelkurmay ve Millî Savunma Bakanlığı Teşki
lât ve görev kanunları 1961 Anayasamızın ge
tirdiği yeniliklere ve 'hükümlere uymak için ve 
Anayasanın 2 yıl içerisinde çıkarılması lâzım-
gelen kanunlar arasında bulunması hasebiyle, 
8 yıllık bir gecikmeyle huzurunuza gelmiş bulu
nuyor. 

1924 Anayasasının 40 ncı maddesi, Genel
kurmay Balkanının her hangi <bir mercie, ma
kama •bağlılığı hükmünü tesbit etmemiş idi. 
1924 Anayasasının 40 ncı maddesi sadece, «Ku-
vayi Harbiyenin emir ve kumandası hazarda ka
nunu mahsusuna tevfikan Erkânı Harbiyei Umu-

(1) 1459 S. Sayılı basmayazı 30 . 7 . 1970 
tarihli 105 nçi Birleşim tutanağına bağlıdır. 

miye Riyasetine ve seferde îcra Vekilleri Heye
tinin inhası üzerine Reisicumhur tarafından 
nasbedillecek zata tevdi olunur» demekle iktifa 
etmiş idi. 

îşte Genelkurmay Başkanını böyle bir ma
kama bağlı olmadan tedvin eden bu Anayasa 
karşısında, 1944 yılına kadar Genelkurmay Baş
kanının her hangi bir makama bağlılığı hususu 
tesbit edilmemiş, 1944 yılında 4980 sayılı Kanun 
ile Genelkurmay Başkanının Başbakana bağlıllı-
ğı hükmü getirilmişttir. 

Bu tatbikatında faydalı olmadığı bilâhara 
mülâhaza edilerek 1949 yılında 5398 sayılı Ka
nun ile Genelkurmay Başkanlığı Milllî 'Savunma 
Bakanlığına bağlanmış ve 5398 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi de «Millî Savunma Bakanlığı Ka
rargâhı Genelkurmay Başkanlığı ve Müsteşar
lık Karargâhından telâkki edilmiştir. 

Bu tatbikatllann geçmişi, fayda ve mahzur
ları üzerinde durmıyacağım. Ancak, 5398 sayılı 
Kanunun 1961 Anayasasının 110 ncu maddesine 
aykırılığı Anayasa Mahkemesince tesbit edil
dikten sonra bunun yerine kaim olacak bir Ge
nelkurmay Teşkilâtı ve Görev Kanunu ve Millî 
Savunma Bakanlığı Teşkilât Kanunu yapmanın 
zorunlu olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anayasanın 110 ncu maddesi Genelkurmay 
Başkanını Türk Siflâhlı Kuvvetlerinin kumanda
nı ve hazarda Türk Silâhlı Kuvvetlerinin başın
daki bir makam olarak tanımlamakta ve Bakan
lar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı 
tarafından tâyin edileceğini, görev ve yetkileri
min de bir kanunla tanzim edileceğini âmir bu
lunmaktadır. 

İşte, 5398 sayılı Kanunun Anayasa Mahke
mesi tarafından iptafli ve Anayasanın 110 ncu 
maddesinin 3 ncü fıkrasındaki, Genelkurmay 
Başkanının görev ve yetkilerinin bir kanun ile 

— 551 — 
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tanzim edilmesinin zorunlu olduğu gerekçesine 
dayanılarak bu kanun (huzurunuza getirilmiştir. 

Bu kanunun huzurunuza getirilmesinde, de
min arz ettiğim gibi, bir gecikme olmuştur. An
cak, Anayasanın 110 ncu maddesinin anlamı 
üzerinde bugün bakanlığın ve Genelkurmay 
Başkanlığının tam bir mutabakat hâsıfl olmuş, 
Sayın Amiral Korutürk'ün de dün ifade ettiği 
gibi, bu kanun ile Genelkurmay Başkanlığı ve 
Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkileri, 
Anayasanın 110 ncu maddesinin müzakeresi sı
rasında sayın sözcülerin beyanları da nazarı iti
bara alınarak ve yine Anayasa Mahkemesinin 
kararının da hükümleri göz önünde tutularak 
tanzim edilmiştir. 

Anayasanın 110 ncu maddesinin Kurucu 
Meclisteki müzakeresi çok uzun sürmüş ve üze
rinde en çok tartışılan bir madde olmuştur. Ge
nelkurmay Başkanının hangi makama bağlı ola
cağı üzerinde Kurucu Meclis üyeleri dikkatle 
durmuşlar ve mazideki hataların tekerrür etme
mesi için, her şeyden evvel politikanın dışında 
kalması ttâzımglen Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
başındaki kumandanın bir direktif makamı ola
rak, politik tesirler dışında, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin eğitimini huzur ile yapacak bir ka
nun sisteminin getirilmesi üzerinde dikkatle du
rulmuştur. 

Ancak bu durma sırasında, çalışmalar sıra
sında, Genelkurmay Başkanının dışında Türk 
SiJlâhlı Kuvvetlerinin hizmetlerinin yürütülmesi 
için Millî Savunma Bakanının da görevleri, gö
revinin neler olacağı üzerinde tartışmalar ol
muş, bu müzakere sırasında Anayasa Komisyo
nu Sözcüsü Sayın Ahmet Yıldız, Ferda Güley'in 
sorduğu bir suale verdiği cevapta, «Genelkur
may Başkanının Türk Silâhlı Kuvvetlerinin eği
tim, istihbarat, harekât hazırflıKLariyle meşgul 
olacağı ve Millî Savunma Bakanının da Silâhlı 
Kuvvetlerin tedarik ve ikmal hizmetlerini göre
ceği sarahatle belirtilmiş olması karşısında, 
Anayasanın 110 ncu maddesindeki Genelkur
may Başkanlığının komutanlık görevi ile Millî 
may Başkanlığının komutanlık görevi ile Millî 
Savunma Bakanlığının idari görevi sırasındaki 
iş bölümünün koordineli bir şekilde tesbdt edil
mesinde, bu müzakereler de bakanlığıma ışık 
tutmuş ve huzurunuzdaki kanun bu sekide tan
zim edilmiştir. 

Bu tanzim sırasında Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin komuta hizmetleriyle idari hizmetleri bir
birinden ayrılmış ve komuta hizmetlerinin Ge
nelkurmay Başkam tarafından yürütülmesi, 
idari, malî, hukukî, siyasi, (ki idari hizmetler de
diğimiz hizmetlerin de MiHlî Savunma Bakanı 
tarafından yürütülmesi prensibi kabul edilmiş
tir - «olmak üzere bu şekilde, Türk iSilâhlı Kuv
vetlerine en iyi hizmet edebilme imkânının ha
zırlandığı kanaatindeyiz. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin personel, istihba
rat, harekât, teşkilât, eğitim, öğretim, lojistik 
hizmetlerine ait ilke ve önceliklerin Genelkur
may Başkanı tarafından tesbit edilmesi, bunla
rın istihbarat, eğitim hizmetlerinin kuvvet ko
mutanlıkları vasıtasiyle yürütülmesi; lojistik, 
ikmal ve tedarik kısımlarının da Genelkurmay 
Başkanının tesbit ettiği - Hükümetçe verilmiş 
politik direktife göre tesbit edilen bu lojistik 
ve tedarik ihtiyaçlarının da Millî Savunma Ba
kanı tarafından görülmesi - bu kanunlarla ge
rek Genelkurmay Başkanlığı Teşkilât ve Görev 
Kanunu, gerekse Millî Savunma Bakanlığı Teş
kilât ve Görev Kanunu içerisinde tamamen tes
bit edilmiş bulunmaktadır. 

Dün burada konuşan arkadaşlarım, kanu
nun hükümlerinde daha çok geçmişi üzerinde 
münakaşa ettiler. Sayın Tekin Arıburun, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin harbe hazırlanmasında 
Genelkurmay Başkanının hangi yetkilerle teçhiz 
edilmesi lâzımgeldiği üzerinde durdular; Hava 
yolları, Denizyolları gibi, muhaberat gibi bir 
çok unsurların Genelkurmay Başkanının dışın
da sivil bakanlar tarafından yürütülmesinin 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harbe hazırlanma
sında zorunluk getireceğini ifade ettiler. 

Yine Sayın Tekin Arıburun, bâzı memleket
lerde kara, deniz, hava bakanlıkları bulundu
ğunu ve bu bakanlıkların deniz, hava, kara kuv
vetleriyle koordineli çalıştıklarını ifade ettiler. 
Ama o memleketlerde - Sayın Tekin Arıburun 
sanıyorum ki, onu da ifade etmesi lâzımgelirdi -
bu bakanlıklar Millî Savunma Bakanına bağlı
dır. Kara Bakanı da, Hava Bakanı da, Deniz 
Bakana da Millî Savunma Bakanının birer yar-
dımcısıdır. Ve Millî Savunma Bakanı adına bu 
kuvvetlerle koordine çalışmayı yürütürler ve 
Genelkurmay Başkanı da Millî Savunma Ba
kanına bağlıdır. Bizim Anayasamıza göre, Ge
nelkurmay Başkanı Başbakau'a karşı sorumlu-
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dur. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harbe hazırlan
masından, Yüce Parlâmentoya karşı Bakanlar 
Kurulu sorumludur. Ve Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin eğitim ve harbe hazırlığından da Başba
kana karşı Genelkurmay Başkanı sorumludur. 
Bu sorumluluk Silâhlı Kuvvetlerin harbe hazır
lığı sorumluluğudur. Ama hizmetlerin yürütül
mesi bakımından, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
hizmetlerinin yürütülmesi bakımından, Anaya
sanın 110 ncu maddesinin ve 110 ncu madde
nin Kurucu Meclisteki müzakereleri sırasında 
sayın üyelerin buradaki beyanlarına bağlı kal
mak mecburiyetindeyiz ve bu kanunda bu be
yanlara bağlı kalınarak Millî Savunma Bakan
lığının ve Genelkurmay Başkanının görevleri bu
rada ayrı ayrı tesbit edilmiş ve bu kanun bu 
şekilde tedvin edilerek huzurunuza gelmiştir. 
Beş seneden beri de Genelkurmay başkanları 
ile Millî Sevunma Bakam olarak mutabakat 
halinde huzurunuza gelen bu kanunun tatbikatı 
usulleri ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin eğitim hizmetleri, istira
hat hizmetleri, plân, program, prensip hizmet
leri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yürü
tülmekte ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ikmal 
ve tedarik, jojistik hizmetleri ise, Bakanlığım 
tarafından yürütülmektedir. Ve geçen Askerî 
Şûrada bu prensipler üzerinde tartışılmış ve 
beş seneden beri de tatbik ettiğimiz bu usulün 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine en iyi hizmeti geti
recek koordineli ve demokratik rejimimize uy
gun, Anayasaya uygun bir sistem olduğu ka
naatine varılmış ve Askerî Şûradan geçtikten 
sonra Hükümete arz edilen bu kanun huzuru
nuza gelmiştir. Bu kanun ile Türk Silâhlı Kuv
vetlerimize en iyi hizmet edeceğimiz kanaatini 
taşımaktayız. 

Kabulünü Yüce Senatodan saygılarımla arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon?... 
BÜTÇE VE PLÂN KOMÎSYONU SÖZCÜ

SÜ FAÎK ATAYURT (Uşak) — Kısa bir ko
nuşma yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMÎSYONU SÖZCÜ

SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Genelkurmay Başkanı
nın görev ve yetkilerine ait kanun tasaınsı üze
rin/de, Komisyon adına kısa maruzatta bulunmak 
üzeıe huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 110 
ncu maddesi, millî güvenliğin sağlanmasında 
ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar 
Kurulunu sorumlu kılmıştır. Genelkurmay Baş
kanını Silâhlı Kuvvetlerin Komutanı olduğunu 
belirtmiş, Geneljkurmay Başkanının Bakanlar 
Kusurunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca 
atanacağını, görev ve yetkilerinin kanunla dü
zenleneceğini ve Genelkurmay Başkanının bu 
görev ve yetkilerinden dolayı doğrudan doğ
ruya Başbakana karşı sorumlu olacağım tasrih 
ve ifade etmiş bulunmaktadır. 

Bu Anayasa hükmü muvacehesinde 30.5.1949 
tarihinde yürürlüğe konulmuş bulunan 5398 sa
yılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin Ana
yasaya mugayir ve muhalif olduğu görüşü Ada
let Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu 
tarafından düşünülmek suretiyle Anayasa Mah
kemesine dâva ikame edilmiştir. Bunun üzerine 
Anayasa Mahkemesi dâvayı kabul etmiş, usule 
uygun bulmuş, incelemiş ve neticede 14.4.1966 
tarih, 1963/67 esas, 1966/19 [karar sayılı hükmü 
ile 5398 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü 
maddelerini Anayasamızın ilkelerine ve özellik
le 110 ncu maddeye mugayir ve muhalif buldu
ğu cihetle iptal etmiştir. 

Bu durum karşısında Genelkurmay Başkan
lığımızla Hükümet arasında ve bu meyanda 
Millî Savunma Bakanlığı ile olan münasebetler
de hukukî bakımından bâzı tedahüller meydana 
gelmiş bulunmaktadır. 

işte Anayasa Mahkememizin Anayasa hü
küm ve esasları muvacehesinde öngördüğü dü
zenlemeyi yapmak amacı ile huzurunuza gelmiş 
bulunan bu kanun tasarısı, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin meseleelrinin düzenlenmesinde, halle
dilmesinde ve Millî Savunma Bakanlığı ile mü
nasebet ve irtibatları yanında, Hükümet ve 
Devlet teşkilâtı içerisindeki Anayasa ilke ve 
düşünceleri içerisinde mevkiini düzenliyen ve 
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerini 
düzenliyen bir kanundur. Ve bu zaruretle orta
ya gelmiş bulunan bu kanun tasarısının Komis
yonumuzca aynen benimsendiğini ve Yüce Se
natonun da benimsemesi için yüce tensip ve 
takdirlerinize arz edilmiş bulunduğunu ifade 
eder ve kanunun Türk Silâhlı Kuvvetlerine ol
duğu kadar, asker bir millet olan Türk Mil-
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lıetine de huzur ve emniyet getirmesini ve top-
yekûn savunmamıza faydalı olmasını, dinamik 
ve cihanşümul Türk askerî kuvvetlerinin yine 
şan ve şerefle temsil edilmesini belirtir, hepi
nizi hürmet ve saygı üe selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri ; bir tarihî gerçeğin Cumhuriyet Senatosu za
bıtlarında hatalı bir iz bırakmaması için söz al
mış bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, ben her şeyi bildiğim iddi
asında değilim. Aksine bilmediğim birçok şey
ler vardır. Ama îstüklâl Harbi tarihini iyi bili
rim. Her Harbiye! gibi satır satır bilirim. İs
tiklâl Harbi tarihi ile birazcık ilgisi olan her
kes bilir ki, o devirdeki yönetim nev'i şahsıma 
münhasır bir yönetimdir. Türkiye Büyük MiH-
let Meclisi Başkanı, aynı zamanda Bıaşkuman-
dandır, Devlet Başkanıdır. Cumhuriyet henüz 
ilân edilmemiştir ama, yürütülmekte olan yö
netim bir tip Cumhuriyettir. Çünkü, yönetici
ler halkın temsilcileri arasından seçilmektedir. 
Bu yönetim içerisinde Genelkusmay Başkanlı
ğının hizmetlerini yürüten zat, doğrudan doğ
ruya Başkumandana yani, Devlet Başkanına, 
Cumhurbaşkanına bağlıdır. Ve o günlkü şartlar 
içerisinde en isabetli yol da geçenlerde de söy
lediğim gibi budur. 

Konumuz bakımından bu hizmetleri yürüten 
makama bakanlık veya başkanlık verilmesi 
önemli değildir. Önemli olan Genelkurmay 
hizmetinin hangi siyasi otoriteye direkt bağlı
lığıdır. Ve belirttiğim gibi istiklâl Harbi boyun
ca, Genelkurmay Başkanlığı hizmeti doğrudan 
doğruya Devlet Başkanına yani, Cumhurbaş
kanlığına bağlı olmuştur. Bu gelenek ondan son
raki yıllarda da uzunca yıllar devam etmiş ve 
Genelkurmay Başkanı doğrudan doğruya Cum
hurbaşkanına bağlı kalmakta berdevam olmuş
tur. 

Şimdi bu tarihî gerçeği böylece belirttikten 
sonra bsr noktayı da ifade etmek isterim. 

Arkadaşlarım, lisede bir psikoloji hocamız 
vardı. Cehaleti sınıflara ve derecelere böler ve 
derdi ki, «Cehaletin en üst perdesinde bulunan, 
en üst derecesinde bulunanlar bilmezler, bilme-
diklerâni de bilmezler, aksine bileni bilmezlikle 

ithama yeltenişler. Bu cehaletin tedavisi müm
kün değildir.» derdi. 

Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmijyenler... 
Kabul edümiştir. 

Önergede ivedilik hususu da mevcuttur, ive
dilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine 

ait kanun tasarısı 
I - Kuruluş ve komutanlık : 
Madde 1. — Silâhlı Kuvvetlerin teşkilâtı, 

kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 
Genelkurmay Başkanı, barışta ve savaşta 

Silâhlı Kuvvetlerin Komutanıdır. 
BAŞKAN — Sayın Betil bir önerge vererek 

birinci maddenin İkinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini istemektedir : 

«Genelkurmay Başkanı, iSilâhh Kuvvetlerin 
komutanıdır.» 

Sayın Betil önergenizi açıklamak üzere bu
yurun. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; görüşülmekte olan tasarının 
1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında aynen: «Ge
nelkurmay Başkanı, barışta ve savaşta Silâhlı 
Kuvvetlerin Komutanıdır.» denilmektedir. 

Oysa ki, aynı konu Anayasamızın 110 ncu 
maddesinde, «Genelkurmay Başkanı, Silâhlı 
Kuvvetlerin komutanıdır.» cümlesi ile ifade 
edilmiş bulunmaktadır. Tasarıya, «barışta ve 
savaşta» kelimeleri eklenmiştir. «Barışta ve sa
vaşta» kelimelerinin eklenmesi ile tasarıya vu
zuh verildiği iddia edilmektedir. Buna bir ge
rekçe olarak da ayrıca, 5398 sayılı Kanunun 
1 nci maddesini'n iptali hakkında Anayasa Mah
kemesi tarafından verilen, 14 Nisan 1966 tarih, 
1963/67 esas ve 1966/19 karar sayılı karar ileri 
sürülmektedir. Anayasa Mahkemesinin tarih, 
esas ve karar sayılarını söylediği'm kararı ile 
iptal olunan 5398 sayılı Kanunun 1 nca mad
desi, Anayasamızın 110 ncu maddesine aykırı 
olarak, Genelkurmay Başkanının barışta Silâhlı 
Kuvvetlerin komutanı olduğu şeklinde hüküm 
ihtiva etmekte idi. Şimdi Anayasamız, «Genel
kurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvetlerin komutanı
dır.» diyor. 5398 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinde ise, bir ayrım yapılarak, Genelkurmay 
Başkanının sadece barışta Silâhlı Kuvvetlerin 
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komutanı olduğu zikrediliyor. 5398 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinde yeralan bu (hükmün 
Anayasamızın 110 ncu maddesindeki hükme ay
kırı olduğu açıktır. Bu itibarla, Anayasa Mah
kemesinin Genelkurmay Başkanlığının Silâhlı 
Kuvvetlere komuta etme yetkisini sadece barışa 
hasreden bu Ihükmü iptal etmesi şüphesiz isa-
betlidâr. 

Yurdumuz ya barış, ya da savaş halinde ola
bileceğine göre, «Genelkurmay Başkanı, Silâhlı 
Kuvvetlerin Komutanıdır.» denilince, bundan 
hem barışta, hem de savaşta Silâhlı Kuvvetlerin 
komutam olduğu anlamı açıkça anlaşılır. Açık
ça anlaşılan bir hususu açıklığa kavuşturacağım 
diye tafsil etmeye lüzum yok. Ayrıca, mevzuat
ta bir hiyerarşi vardır. Başta Anayasa, sonra 
kanunlar, sonra tüzük, sonra yönetmelikler, son
ra genelgeler gelir. Kanunların Anayasaya ay
kırı olamıyacağı hususu, Anayasamızda temel 
ilke olarak yer almıştır. 

O halde bir konu Anayasamızda hükme bağ
lanınca, ifadesini bulunca, Anayasada ne 
denilmiş ise mevzuat hiyerarşisine göre Ana
yasadan sonra gelen mevzuatta da o ifadenin 
aynen tekrar edilmesi lâzımdır. 

Şimdi, yurdumuz ya barış halindedir ya 
da savaş halindedir. Anayasamız «Genelkur
may Başkanı Silahlı Kuvvetlerin Komutanı
dır» dediğine göre hem barışta, hem de sa
vaşta Silâhlı Kuvvetlerin Komutanıdır de
mekle ifadeye vuzuh veriyoruz sözü mute
ber bir söz olmaz; demin arz etmiş olduğum 
gerekçe karşısında. Onun dışında Anayasa 
madem ki, «Genelkurmay Başkanının Silâhlı 
Kuvvetlerin Komutanı» olduğunu söylemiş ve 
bu hükmü bu şekilde ifade etmekle yetin
miştir. E... kanunlar Anayasaya aykırı ola
maz. O halde Anayasada bu şekilde ifadesini 
bulan bir hükmün, Anayasaya aykırı olma
ması gerekli bir kanunda, değiştirilerek ifade 
edilmesi tereddüt de doğurabilir. 

Bunun dışında gün, gündüzden ve gece
den müteşekkildir. Vuzuh verelim mülâha
zasına itibar ettiğimiz takdride, Genelkur
may Başkanı barışta ve savaşta, gündüz ve 
gece bütün yıl devamlı olarak Silâhlı Kuv
vetlerin Komutanıdır. Bu da maddeye daha 
vuzuh veriyor, denilebilir. 

Yurdumuz kısmen veya tamamen sıkıyö
netim altında olabilir. E... barışta ve savaşta, 

sıkıyönetimde Silâhlı Kuvvetlerin Komutanı 
kimdir? O tereddüdü de izale etmek için «nor
mal yönetimde ve sıkıyönetimde de Silâhlı 
Kuvvetlerin Başkanıdır» demekliğimiz lâzım. 
Eğer 5398 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ted
vin edilirken, Anayasadan sarahaten anlaşı
lan hem barışta, hem savaşta, her halükârda 
Silâhlı Kuvvetlerin Komutam olan Genelkur
may Başkanına, savaş esnasında Silâhlı Kuv
vetlerin komutanı olmadığı anlamını verecek 
tarzda, sadece barışta komutanıdır şeklinde 
bir hüküm konulmamış olsaydı Anayasa Mah
kemesine iptal dâvası açmaya da lüzum kalmı-
yacaktı. 

Sonra sayın arkadaşlar, Anayasa Mahke
mesinin tarih ve sayısını zikrettiğim kararın
da, dâva konusu olmıyan bir husus gerekçe 
olarak açıklanmak istenmiştir. Dâva konusu 
olmıyan bir husus gerekçe olarak ele alınmış, 
hükmün açıklanmasında kullanılmıştır. Ana
yasa Mahkemesinin tarih ve sayısını zikretti
ğim o kararında, Anayasamızın 110 ncu mad
desinin 1 nci fıkrası tamamen yanlış ifade 
edilmiştir. Anayasa Mahkemesi bir üstün yargı 
organıdır. Anayasa Mahkemesi kanunımların, 
içtüzüğün ve Yasama Meclisleri kararların
dan bâzılarının Anayasaya uygunluğunu mu
rakabe eden, hükme bağlıyan bir yüksek 
Anayasa organdnr. Ama, hüküm şeklinde, 
karar şeklinde vukubulan tasarruflarına uy
mak zorunluğu vardır. Fakat hüküm ve ka
rar şeklinde giriştiği bir tasarrufta ittihaz 
ettiği kararın, verdiği hükmün isabetini 
anlatmak için gerekçe olarak zikrettiği bir 
hususta Anayasaya aykırılık varsa elbette ona 
itibar olunmaz. Anayasa Mahkemesinin o ka
rarında Anayasamızın 110 ncu maddesi yanlış 
ifade edilmiştir, gerekçe olarak. Bunu da 
belirtmek isterim. Binaenaleyh, bir kararda 
Anayasa Mahkemesi barışta ve savaştayı zik
retti, biz de - Anayasa Mahkemesi üstün Ana
yasa organıdır - onu uygun bulduk, o itibarla 
Anayasamızın 110 ncu maddesinin 2 nci fıkrası
nı bu kanuna aktarırken barışta ve savaşta tav
zihini yapmayı uygun gördük, düşüncesine iti
bar edecek olursak, Anayasa Mahkemesinin sö
zü edilen kararının tümünü uygun gördüğümüz 
gibi bir anlamla da karşılaşırız. Ve gerekçe ola
rak 110 ncu maddenin 1 nci fıkrası hakkında 
ileri sürdüğü düşüncenin yanlışlığını arz ettim 
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ve zannediyorum konu üzerinde duranlar benim 
bu kanaatime iştirak ederler. O itibarla ben, an
lattığım bu çeşitli nedenlerle, Anayasanın 110 
ncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer aldığı gibi, 
tasarıdaki 2 nci fıkranın değiştirilmesinin ve 
mevcut fıkra yerine «Genelkurmay Başkanı Si-
lâblı Kuvvetlerin Komutanıdır» denilmekle ye-
tinilmesini uygun gördüm. Bir önerge verdim. 
Tasvibinize mazbar olursa müteşekkir olacağım. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN —- Sayın Tuna (buyurunuz, Sayın 
Tuna bir dakika, Sayın Ege 'sizden daha önce 
söz almıştı. Sayın Ege buyurunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
dim arkadaşımız buyursun. Sıramı veriyorum. 

BAŞKAN — Peki, Sayın Tuna buyurunuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, değişikliğin mahiyeti 
anlaşılıyor. Anayasamız, Genelkurmay Başkanı 
Siflâhlı Kuvvetlerin komutanıdır, hükmünü ihti
va ediyor. Bundan evvel yürürlükte olan kanun 
«Genelkurmay Başkanı barışta (Silâhlı Kuvvet
lerin komutanıdır» hükmünü ihtiva ediyordu. 
Buna alışılarak tatbikat gitmiştir. Anayasa 
Mahkemesi, Anayasanın bu açıklığı karşısında 
bu kararı bozmuştur. Bu kere huzurunuza gelen 
metinde «Genelkurmay Başkanı, barışta ve sa
vaşta Silâhlı Kuvvetlerin komutanıdır» hükmü
nü taşımaktadır. Sayın Betil arkadaşım verdiği 
önergede der ki; barışta ve savaşta tafsili yapıl
masın. Anayasadaki metin, «Genelkurmay Baş
kanı Silâhlı Kuvvetlerin komutanıdır, hükmünü 
ihtiva ediyor. Binaenaleyh, bu değiştirilemez, 
önerge ile bunun tashihini talebederim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Anayasalar 
yüksek malûmlarınız olduğu veçhile bir çerçeve 
kanundur. Bu kanunun boşluklarını, tatbikata 
intikalini kanunlar temin eder. Kanunlar da 
kendi bünyesi içerisinde bir çerçeve kanundur. 
Bunun boşluklarını tüzükler ve talimatlar dol
durur. Şimdi, Sayın Betil arkadaşımın görüşüne 
tam bir sadakatle hareket ettiğimiz zaman, 
Anayasadan gayri kanun yapmamak gibi bir 
neticeye varırız. Şu milletin hayatında Genel
kurmay Başkanının barışta Silâhlı Kuvvetlerin 
Komutanı olduğu devre geçmiş. Binaenaneyh, 
buna vuzuh vermek üzere vâzıı kanun «barışta 
ve savaşta Silâhlı Kuvvetlerin Komutanıdır, 
demiş. Bu Anayasanın getirdiği hakkı daraltı

yor mu, daraltmıyor mu ona bakacağız. Sayın 
Betil arkadaşımız «daraltmıyor» diyor. O halde 
muhterem arkadaşlar, Anayasaların çerçeve bir 
kanun olması, çıkarılacak kanunların bu kanun
lara uygun olarak, fakat onun boşluklarını dol
durmak suretiyle taknMnin zaruri bulunması 
muvacehesinde; bir de Anayasa Mahkemesi ka
rarının geçişi, daha evvel bir kanunda, «barış 
zamanında komutandır» sözünün bulunması do-
layısiyle, barışta ve savaşta Silâhlı Kuvvetlerin 
Komutanıdır sözünde isabet vardır, fayda var
dır. Değiştirmeyi icabeden bir hal yoktur. Öner
genin reddini ve metnin aynen kabulünü istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; Sayın 
Mehmet Özgüneş konuşurlarken «bir asker ola
rak İstiklâl Muharebesi tarihlini ve Cumhuriye
tin kuruluşunu iyi bilirim. Bir Harbiyeli olarak 
bunları iyi tetkik ettim» demişlerdi. 

Ben bu sözlere şunu ilâve edeceğim. Her 
Türk münevveri, IstiMâl Savaşı tarihini ve 
Cumhuriyetin kuruluşunu ve Atatürk'ün bütün 
hayatım ve icraatını yakından bilmesi lâzım ve 
bilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 1 nci madde 
üzerinde münakaşa ederken bir noktayı gözden 
kaçırmamak mecburiyetindeyiz. Türk tarihinde 
sivil idare ile askerî idarenin çok zaman birlikte 
yürütüldüğü, hattâ askerin siyasete sivilden 
çokça katıldığı devirler olmuştur. Bunun en ba
riz misallerinden bir tanesi, Genç Türkler ile 
başlıyan 2 nci Meşrutiyet mevzuunda İttihadı 
Terakki içerisinde askerlerin sivillerden daha 
çok sivil idareye karışmış olmaları, hattâ siya
sete karışmış olmalarıdır. Büyük Atatürk'ün 
pek büyük icraatı içerisinden bir tanesi de as
keri siyasetin tamamen dışına çıkarmasıdır. 

Şimdi, bu madde ile benim sözlerimin irtiba
tını şöyle bağlıyacağım. Muhterem arkadaşla
rım, Sayın Betil derler ki, Anayasanın 110 ncu 
maddesi gayet sarihtir ve Genelkurmay Başka-
nmın vazifesi burada ifade edilmiştir; «Genel
kurmay Başkanı Silâhlı Kuvvetlerin Komutanı
dır.» Bu belki bir başka kanun ile ilgili veya 
rnakam ile ilgili müzakere içerisinde olsaydı ben 
muhterem arkadaşımın bu beyanatına katılır
dım. Ancak Anayasadaki ibareyi aynen kanu-
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nun 1 nci maddesine aktarmak suretiyle burada 
«barışta ve savaşta» sözlerinin fazla olduğunu 
ifade etmektedirler ve Anayasa maddesinin 
olduğu gibi 1 nci maddenin 2 nci fıkrasına geçi
rilsin, demektedirler. 

Şimdi, sayın arkadaşımın bu ifadesinde Ana
yasadaki bu ifadenin tam meseleyi karşıladığı 
tarzındadır. Ama, burada 1 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında «Genelkurmay Başkanı, barışta ve 
savaşta Silâhlı Kuvvetlerin Komutanıdır.» şek
linde ifade edilmiştir. Bunda ne mahzur var
dır, ha?iv mi vardır? Yok. Sarahat getiril
miştir, maddeye. Sayın Tuna'nın ifade ettiği 
gibi, Anayasa bir esas, bir anakanundur ve 
Anayasanın içerisindeki hükümler Anayasaya 
aykırı olmamak tarzında ve şeklinde sarahate 
kavuşturulabilir. Burada sarahate kavuşturul
muştur. Bu bakımdan bu 1 nci maddenin 2 nci 
fıkrasının olduğu gibi muhafazasında fayda mü
lâhaza ediyorum. Gayet açık ve sarih bir hükme 
bağlanmıştır. Kaldı ki 2 nci maddede görüşe
ceğimiz görev, yetki ve sorumluluk da Ge
nelkurmay Başkanının salâhiyetlerinin ne oldu
ğunu, vazifesinin ne olduğunu ve mesuliyetinin 
ne olduğunu da açıkça beyan etmektedir. 

Eğer kanundaki bu şekilde bir sarahate ka
vuşturulmayı, her hangi bir şekilde, arkadaş
larımız fazla görür duruma geçerse, zaten Ana
yasanın 110 ncu maddesi gayet sarihtir. O za
man kanun çıkarmaya lüzum yok. Sarih olarak 
meseleyi tadadetmiştir, 110 ncu madde. Bunu 
daha sarahate kavuşturmak, salâhiyetleri ve 
mesuliyetleri daha anlaşılır şekle getirmek ve 
bir kanun ile bakıldığı saman anlaşılır hale ge
tirmek mecburiyeti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bizde en müşkül 
olan meselelerden birisi - ki bu hukukçuların işi
ne yarar, hukukçu olmıyan, hukukla iştigal et-
miyen diğer arkadaşlarım ve konuları sadece ka
nunları açtığı zaman anlamak istiyen arkadaş
larımız güçlük çeker - bir madde açarsınız, efen
dim o kanımla ilgili madde, bakarsınız o falan 
kanunun falan maddesine atıf yapar, onu açar
sınız o falan yere atıf yapar, böylelikle bir 
maddeyi tetkik etmek için beş altı tane kanun 
karıştırmak mecburiyetinde kalırsınız. 

Şimdi eline Genelkurmay Başkanlığına ait 
bir kanunu alan kişi, ne Anayasayı, ne başka 
kanunu açmadan gayet vazıh olarak meseleyi 

anlıyahilmesi için bu tarzda ifade yerindedir ve 
maddenin olduğu gibi muhafazasına, ben de ye
rinde olduğunu ifade eder, teşekkürlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar; aslında her iki ifade de 
pek büyük fark yapmaz; ama ben de Sayın Be-
til'in önergesine şu bakımdan katılıyorum. Bu 
değim böylece, barışta ve savaşta Silâhlı Kuv
vetlerin komutanıdır, sözü söylendiği anda, ba
rışta Genelkurmay Başkanı Silâhlı Kuvvetlerin 
komutanı iken, savaş başladığı zaman otoma-
tikman yine komutanlığı devam eder. Oysa ba
rış koşulları ile savaş koşulları aynı kişinin ko
mutanı olmasını gerektirmiyecek kadar değişik 
olabilir. Eskiden de zaten böyle idi. Şöyle bir 
iki örnek vereyim. Öyle bir komutan düşünü
nüz ki, yaş sınırından ötürü emekli olmuş çok 
değerli bir general, savaşta, nasıl ki Fransa'da, 
başarılı oldu, olmadı onu tartışmıyorum, ama 
Peteni (Pe'taın.) Devlet Başkanlığına, komu
tanlığına çağırdılar; böyle bir kimseyi bu ka
nun önlüyor. Komutandır diyor Genelkurmay 
Başkanı, onu da Genelkurmay Başkanı yapar
sınız da, sonra komutan olur anlamına geliyor. 
Çünkü, komutanla Genelkurmay Başkanı hem 
barışta, hem savaşta birleşiyor. Veya kıdemi do-
layısiyle komutan olacak kadar, kıdemi olmaz 
ama, savaş koşulları içinde her hangi bir kimse 
komutan olma, Silâhlı Kuvvetlerin Komutasını 
eline alması, belki o zamanki organca uygun 
görülebilir; ama böyle bir yasa hükmü olduğu 
zaman bunu da kapatır. 

Anayasa ne kapatmış ve ne de sınırlamıştır. 
Komutandır demiş. Bu normal olarak, olağan 
olarak, barışta komutan olmasına hiçbir engel 
yoktur. Barış koşulları içinde seçilmiş, getiril
miş. Savaş koşullarına gelince, belki bunu ön
ceden kestirmek mümkün değil, belki iki örnek
ten de alınabilir. Başka birisinin komutan olma
sı başarı için» daha iyi görülebilir. Oysa bu hü
küm kalırsa onun komutan olması için Genel
kurmay Başkanı yapılması gerekir. Çünkü iki
sini birleştiriyor, hem barışta, hem savaşta, Ge
nelkurmay Başkanı olmadan olamaz. 

Biliyorsunuz ki, barış koşulları içinde ve 
örneklerde bizdekinin her zaman örneği başka 
yerde bulunmaz. Başkomutan bulunur, Genel-
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kurmay Başkanı da bulunabilir. O zaman olur. 
Burada komutandır, başkomutan sözü yoktur. 
Çünkü biliyorsunuz başkomutanlık Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tüzel kişiliğinde, bu
nu barışta Cumhurbaşkanı, - eski Anayasada, -
adına Genelkurmay Başkanı temsil eder idi. Bu
gün zaten yine başkomutanlık Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tüzel kişiliğindedir. Ama sa
vaşta, bu iş geldiği zaman, böyle bir tartışmayı 
gerekli kılmak için, hükmü Anayasada olduğu 
gibi bırakmanın bence uygun olacağı kanısm-
dayim. Hiçbir şeyi fazla sınırlamıyor, hiçbir 
şeyi fazla engellemiyor. «Genelkurmay Başkanı, 
Silâhlı Kuvvetlerin Komutanıdır» Bunu barış 
koşullan anında, sınırlayıcı bir hüküm olmazsa 
yeniden bir komutan seçilmek mümkündür. 
Onun için sanırım ki, böyle Anayasanın ifade
sinin aynen kalması daha uygun olur, daha 
elâstiki ve yeni karara dayanak olurken, tar
tışmaya gerekçe vermiyecek kadar rahatlık ve
rir. Sayın Tuna, sınırlamıyor dedi. Burada sı
nırlıyor aslında, bu ifade. Barışta ve savaşta 
komutan odur. O halde otomatikman barıştaki 
Genelkurmay Başkam komutan olacak ve eğer 
bir komutan seçmek istiyorsanız savaşta onu 
Genelkurmay Başkanı yapmak zorundasınız. 
Çünkü iki sıfat, iki nitelik bir kişide birleşiyor. 
Aslında, arz ettiğim gibi, pek büyük önem belki 
taşımaz uygulamada, ama ifadenin öyle olması 
daha uygun olur kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan,, 
sayın arkadaşlar; konu ve mesele bâzı arkadaş
larımızın sandıkları gibi basit değildir. 1961 
Anayasasından sonra her iki Yasama Meclisin
den bir kanun çıkıyor; 5398 sayılı Kanun. Bu 
Anayasa yürürlükte, 110 ncu maddesi de yü
rürlükte. Her iki Yasama Meclisinden çıkan 
5398 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, Genelkur
may Başkanının sadece barışta Silâhlı Kuvvet
lerin Komutanı olduğu hükmünü ihtiva etmek
tedir. Bu metin her iki Meclisin tasvibinden ge
çiyor. Anayasamız yürürlükte, Anayasamızın 
3 ncü fıkrası malûmunuz. Genelkurmay Başkanı, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Komutanıdır hük
mü mevcut, yürürlükte, ona rağmen her iki Ya
sama Meclisinden 5398 sayılı Kanun geçebili
yor ve o kanunun 1 nci maddesinde Genelkur

may Başkanının sadece barışta Silâhlı Kuvvet
lerin Komutanı olduğu hükmü yer alabiliyor. 
Bu konu Anayasaya uygunluk, aykırılık yönün
den tartışılıyor, Anayasa Mahkemesine dâva 
açılıyor ve Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal 
ediyor. 

Binaenaleyh, Anayasanın 110 ncu maddesi 
gayet açıktır, kim okursa, |kim dinlerse bu an
lamı anlar. Bunun üzerinde daha fazla durmak 
abestir, hukukçular duruyorsa şekil üzerinde 
duran hulnılkçulardır, sözlerine itibar olun
maz. 

Anayasanın 110 ncu maddesinin 3 ncü fıkra
sı, «Genelkurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvetlerin 
Komutanıdır» demesine rağmen, 5398 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinde sadece, «barışta Si
lâhlı Kuvvetelrin Komutanıdır» ifadesi yer ala
biliyor; Anayasa Mahkemesine iptal dâvası 
açma konusu oluyor ve Anayasa Mahkemesi ip
tal kararı veriyor. Biri bu. 

İ|kinoi nokta, sayın arkadaşlar konu, Baş
komutanlık ile de ilgilidir. O itibarla da ko
nunun üzerinde hassasiyete! durmaklığımız ge
rekir. 

Anayasamızın 110 ncu maddesi, «Başkomu
tanlık, Türkiye BüüJk Millet Menisinin mânavi 
varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı ta
rafından temsil olunur» demektedir. 

Şimdi 5398 sayılı Kanunun 1 nci maddesin
deki, malûm hükmün iptali için açılan dâva so
nunda, Anayasa Mahkemesi tarafından ittihaz 
edilen kararda ne deniliyor, yüksek müsaadeniz
le onu size aynen okuyacağım. 

«Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin mânevi varlığından ayrılmaz ve Cum
hurbaşkanı tarafından temsil olunur.» Anayasa 
hükmünü aynen almış, 110 ncu maddenin 1 nci 
fıkrası hükmünü. 

ikinci fıkra, bu 110 ncu fıkra hazırlanır
ken, Silâhlı Kuvvetlerin komutası barışta Ge
nelkurmay Başkanına, savaşta Balkanlar Kuru
lunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atana
cak kimseye verilir, şekündeymiş Temsilciler 
Meclisinin hazırladığı metin. 

Tasarının Temsilciler Meclisinde görüşülme
si sonunda, tesbit olunan bu metin aynen !ka-
bul edilmişken, tasarıyı inceliyen Millî Birlik 
Komitesi; 1 nci fıkra hükmünü aynen benimse
miş, yani Genelkurmay Başkanının sadece ba-
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rışta Silâhlı Kuvvetlerin Komutanı olduğu hük
münü aynen benimsemiş; f alkat 2 nci fıkra hük
münü tamamen değiştirmiş, barış ve savaş layırı-
mı yapmaksızın Genelkurmay Başkanının Silâhlı 
Kuvvetlerin Komutanı olduğu esasını ıayrı 
bir fıkra halinde belirtmiştir. 

Değiştirilen maddelerin Temsilciler Meclisi 
Anayasa Komisyonunda ve Meclis Genel Kuru
lunda yeniden görüşülmesi sonucunda, söz ko
nusu değişiklik uygun görülmiyerejk, eski me
tinde ısrar elilmişse de Kurucu Meclis Anaya
sa Karma Komisyonunda maddenin ilk fıkrası 
değiştirilmeden kabul edilmiş ve 3 ncü fıkra
sına da barış ve savaş ayırımı yapılmaksızın 
«Genelkurmay Başkam, Silâhlı Kuvvetlerin 
Komutanıdır» kuralı konulmuş ve bu hükümler 
Kurucu Meclis birleşik toplantısında kabul edil
miştir. 

Şimdi bu işlemi böylece özetledikten sonra, 
Anayasa Mahkemesi bu işlemden şu mânayı alı
yor. Bu durum (karşısında artık Genelkurmay 
Başkanını sadece barış zamanında Silâhlı Kuv
vetlerin Komutanı sayarak, savaş halinde Silâh
lı Kuvvetlere Genelkurmay Başkanından ıayrı 
bir komutanı veya Cumhurbaşkanından ayrı bir 
Başkomutan atanabileceği görüşünü ileri sürmek 
mümkün değildir. 

O halde, barışta, memleketin ve milletin 
yiüksek menfaatleri Başkumandanlık ihdasını 
gerekli kılıyor ise, Anayasamızın yürürlükteki 
110 ncu maddesi buna imkân veriyor mu, vermi
yor mu, konusu tartışılmış. Anayasa Mahke
mesi, buna imkân olmadığı kanısını kararında 
beyan etmiş, belirtmiş. Böyle mesele, açık bir 
metin, her okuyan, okumasına da lüzum yok, 
dinlerse bir mâna anlar; o da şudur, diyebilece
ğimiz bir durum ortada söz konusu değildir. 
Üzerinde durulması ve mânalandrılması son de
rece önem taşıyan bir konu karşısındayız. 
Şimdi Hükümetin görüşünü Anayasa ve Ada
let Komisyonunda ben dinledim. Hükümet, 
Genelkuruumay Başkanının Silâhlı Kuvvetle
rin komutanlığı konusundaki yetkisiniin hem 
barışta hem savaşta mevcudolduğunu ifade 
etti. Ama Anayasanın 110 ncu maddesi hük
müne göre; savaşta milletin memleketin yük
sek menfaatleri bir savaş komutanı, bir baş
komutan tâyin etmek gerektiği takdirde, bu

na Anayasamızın 110 ncu maddesinin 1 nci fık
rası elverişlidir, görüşünü ifade etti. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin «hem barış 
ta, hem savaşta Genelkurmay Başkanı Silâhlı 
Kuvvetlerin başkanıdır», demesini ele alalım, 
Anayasadaki metne aykırı bir şekilde, Ana
yasanın o kabulünü metne vuzuh veriyoruz 
diye gerekçe olarak kullandığımız takdirde, 
acaba Anayasa Mahkemesi tarafından baş
komutanlık hakkında ileri sürülen bu mülâha
zayı da benimsemiş sayılır mıyız sayılmaz mı
yız? En azından münakaşa konusu olur. 

Şimdi, maksadım anlaşıldı, sözlerimi uzat-
mıyacağım. Yalnız Sayın Nusret Tuuna ile Sa
yın iskender Cenap Ege'ye de bir iki cümle 
ile kısaca cevap arz edeceğim. 

Sayın Ahmet Nusret Tuna benim görüşle
rimi burada tahlil ederken dediki; Anayasa 
çerçeve kanunudur, her ihtimali nazara almaz, 
boşluk bırakır. Nazara almadığı ihtimal ve 
bıraktığı boşluk mevzuat hiyerarşisinde Ana
yasadan sonra gelenlerle tamamlanır. Bu doğ
rudur. Ancak burada Anayasamız kanunla 
doldurulması lâzımgelen bir boşluk bıraktı mı 
bırakmadı mı? Konunun nazik noktası bu. Ben 
kendisi ile bu noktada ayrılıyorum. O boş bı
raktı, kanuna bıraktı diyor. Ben boş bırakma
dı, kanuna bırakmadı diyorum. Tartıştığımız 
husus bu. Hareket noktasında beraber değ-
liz ki, hükümde beni çelişki içinde göstere-
rebilecek bir gerekçe ile kendi noktayı naza
rına üstünlük sağlama imkânını bulsun. 

Sayın iskender Cenap Ege'nin sözlerine ge
lince; sayın arkadaşlar; hukuk tahsil eden 
herkes hukukçu değildir. Birkaç defa gerekli 
komisyonlarda söyledim. Bendeniz yüksek öğ
renimini hukuk tahsil etmek suretiyle yap
tım. Hukuk tahsil etmeye, hukukçu olma arzu
su ile hattâ ihtirası ile karar verdim. Bütün 
gayretlerime ve çabalarıma rağmen Hukuk 
Fakültesinden pekiyi derece ile mezun oldum. 
Bu Devlet beni İsviçre'de de £ yıl okuttu. Ora
da da başarı ile tahsilimi bitirdim. Fakat 
bugün dahi görüyorum ki, hâlâ hukukçu ola
madım. Ama huukukçu olma gayretim eksil-
medi. Genç de olduğum içn hukukçu olma 
yolunda başarılı mesafe alacağımı umuyorum. 

Şimdi, iskender Cenap Ege arkadaşım di
yor M; efendim, filânına maddesi, filânına 
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maddesine işte o ona atıf yapar, bu buna atıf 
yapar. Anayasa Mahkemesinin kararının so
nunu incelediğimiz zaman muhalefet şerhle-
riyle dolu olduğunu görürüz. Bu imzaların 
sahipleri, bu mesleke ömür vermiş ve bu mes
lekte başarılı çalışmalariyle otoriter olmuş, 
şöhret yapmış büyük hukukçulardır, ihtilâfa 
düşebiliyorlar. Bir kanun metnini yazmada, 
bir kanun metnini anlamada, hiç şüphe yok-
ki birinci rolü meslekî bilgi oynar. Meslekî 
bilgisi olmıyan bir insanın meslekî bilgisi olan 
meslekî bilgisi mükemmel olan insan kadar 
anlamasına imkân var mı? Her okur yazar, ka
nun roman mıdır, hikâye midir; kanun vâzıınm 
maksadına nüfuz ederek her hükmü anlıyabi-
lir mi? Meslekî bilgisi var mı? Birinci rolü 
şüphesiz meslekî bilgi oynar. Meslekî bilgisi 
olmıyan elbette iyi anlıyamaz, elbette yanlış 
anlar. 

İkinci unsur; herkesin zekâsı, öteki kabi
liyetleri, çalışkanlığı, umumi kültürü bir mi
dir? Elbette zeki olan, akıllı olan, dikkatli oku
yan, çalışkan olan, bir okuduğunu bir kere-
daha okuyan, oradaki anlamı gerçek anla-
nıiyle anlıyabilmek için muhtacolduğu yar
dımcı bilgileri umumi kültür yolu ile öğrenen 
insanın anlayışı ile bu vasıflardan yoksun olan 
insanın anlayışı bir olur mu? Ben kendi anla
yışıma üstünlük vermek için söylemiyorum. 
Hukukçuluğa tarizde bulunulur gibi bir ko
nuşma yapıldı, hukukçuluğu savunmak için 
bunları arz ettim. Kendi görüşümün üstün
lüğünü, arkadaşımın görüşünün hafifliğini ile
ri sürmek için bu açıklamayı yapmadım. 

Arkadaşımı böyle bir durumdan tenzih 
ederim, yakından tanırım, severim ve sayarım. 
Hiç kimse için böyle bir vasıflama zaten ade
tim değildir. Ama hukukçuluğu savunmak için, 
yeri geldi o itibarla bu açıklamayı yaptım. 
Saygılar sunarım. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Baş
kan, konuşan bir hatbe sual sormak usul
den değildir. Sorular komisyona tevcih edilir. 
Fakat bir hatip kendi rızası ile cevap vermek 
isterse, Tüzüğümüzde buna mâni bir hüküm de 
yoktur. Şimdi bir hatibin en büyük arzusu 
kürsüden anlaşılarak inmesidir. Bâzı hallerde 
muhterem hatipler sorulan suallere cevap ver
mek arzusunu duyabilirler. Acaba Sayın Betil, 
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benim kendisini daha iyi anlıyabilmem için bir 
tek sual sormama dizin verirler mi; zatıâliniz de 
izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Zeren böyle bir usul 
içtüzükte mevcudolmadığı gibi.. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Mâni bir hü
küm yok. 

BAŞKAN — Gelenek haline getirilmesinin 
de görüşmelerin selâmeti yönünden, Genel Ku
rullarda mümkün değil. Bu usul büyük nis-
bette yeni görüşmelerin açılmasına sebebiyet 
verir. Eğer arzu ediyorsanız sizi de söz sırasına 
yazayım, söz almış olun. Görüşlerinizi soru 
şeklinde söyleyin. Sayın Betil de arzu ederse 
söz alır, cevap verir ve anlaşma bu şekilde 
meydana gelir.. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Baş
kan, kısa bir sualden ibaret. Daha iyi anlamak 
için rica ediyorum. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, arkadaşların ikisi bir araya gelir anlaşır
lar. 

BAŞKAN — Söylediğim gibi söz sırasına 
kaydederim. 

MACİT ZEREN (Amasya) — O halde lüt
federsiniz, efendim. 

BAŞKAN — Hayhay Sayın, Zeren, yazıyo
rum. 

Söz sırası Sayın Tığh'da. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, arkadaşlardan 
önce mi istiyorsunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Fayda mü
lâhaza ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı bir dakika. Sayın 
Bakan buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım; Genelkur
may Başkanının görev ve yetkileri Kanununun 
1 nci maddesindeki bir hükmün burada bir 
hukuk münakaşası açması, beni de kanunun sa
vunucusu olarak, zaruuri olarak bu münaka
şaya katmış bulunuyor. 

Evvelâ sözlerime başlamadan evvel, Sayın 
Betilin burada bahsettiği bir zühulü tashih 
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etmek isterim. Sayın Betil, «bu iki Parlâmento
ya rağmen, Anayasanın 110 ncu maddesine rağ
men, 5398 sayılı Kanun çıkabilmiş ve 5398 sa
yılı Kanunda, Genelkurmay Başkanının ba
rışta Silâhlı Kuvvetlerin kumandanı olduğu 
hükmü yazılmış ve bu da Anayasa Mahkeme
sinde iptal edilmiştir», dediler. Halbuki 5398 
sayılı Kanun 1949 yılında çıkmıştır ve o za
man 1924 Anayasasının, biraz evvel tümü hak
kındaki konuşmam sırasında okuduğum, Ge
nelkurmay Başkanının münhasıran barışta Si
lâhlı Kuvvetlerin kumandanı olduğu hükmü
ne uygun olarak çıkmış bir kanundur. Bu 
kanunun iptal sebebi 5398 sayııl Kanunda; Ge
nelkurmay Başkanının Silâhlı Kuvvetlerin ku
mandanı olduğu hükmü değil, Genelkurmay 
Başkanının Millî Savunma Bakanlığı karargâ
hı içerisinde gösterilmiş olmasıdır. 

Sayın Betü'in evvelâ bu Anayasaya rağmen 
meclislerde yanlış kanun çıkabiliyor ve tekrar 
Anayasa Mahkemesine gidiyor, iptal ediliyor 
şeklindeki yanlış anlamını tashih etmek is
terim. 

ikincisi, burada başkomutanlık ve Silâhlı 
Kuvvetler komutanlığı meselesini iyice anlar
sak sanıyorum ki münakaşanın bitmesine fay
dası olacaktır. Hazarda ve seferde Silâhlı Kuv
vetlerin kumandanlığı ile başkomutanın gö
revi ayrı ayrı şeylerdir. Başkomutan sadece 
Silâhlı Kuvvetlerin değil, aynı zamanda top-
yekûn yurt savunmasının seferberlik hazır
lıklarını yapan ve Anayasanın 110 ncu mad
desinin 1 nci fıkrasındaki T. B. M. M. niıı mâ
nevi şahsiyetinde mündemiç başkomutanlık 
görevini temsil eden ve yetkisini Türk mille
tinden ve onun temsilcisi olan Parlâmento
dan alan bir kumandandır. 

Genelkurmay Başkanı; icranın emrinde, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin başında ve şimdi 
müzakere etmekte olduğumuz bir kanun ile 
görev ve yetkilerini vereceğimiz kumandan
dır. Binaenaleyh, Genelkurmay Başkanı ile baş
komutanı ayrı mütalâa etmek ve değerlendir
mek lâzımdır. Ancak Sayın Betil, Anayasa 
Mahkemesinin kararında; hazarda ve seferde 
Silâhlı Kuvvetlerin komutanı olduğuna göre 
Genelkurmay Başkanı, başkomutan tâyinine 
lüzum yoktur gibi bir hükmün de mevcudoÜdu-
ğunu, ifade ettiler. Kendilerine bu hükümden 

bahsettikleri zaman, biraz evvel kendilerinin 
methettiği hakikaten Türk hukukçularının 
takdir ettiği Recai Seçkin gibi değerli hu
kukçularımız, ki bu karar sekize yedi alınmış
tır, yedi değerli hukukçunun muhalefet şer
hi ile Anayasanın 110 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrasındaki başkomutanlık tâyin görevinin 
değiştirilemiyeceği, Genelkurmay Başkanının 
hazarda ve seferde, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin komutanı olması, askerî idaresini yapma
sı başka, Anayasanın 110 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrasındaki başkomutan tâyini ve başkomu
tanın görevleri başka anlam taşır, diye ken
dilerinin de biraz evvel takdir ettiği, haki
katen memlekette tanınmış hukukçular mü
talâalarını Anayasa Mahkemesinin kararında 
muhalefet şerhi olarak dercetmişlerdir. 

işte şu açıklamamla başkomutanlık ve Ge
nelkurmay Başkanlığı; Genelkurmay Başkanı
nın görevlerini ve başkomutanın görevlerini 
ayırtettiğimiz takdirde, bu münakaşayı daha 
uzatmamak lâzımgeldiği kanaatini taşıyorum. 

Diğer taraftan, Genelkurmay Başkanı her 
zaman Hükümet tarafından icranın emrinde 
ve icranın değiştirebileceği bir şahıstır. Eğer 
Genelkurmay Başkanlığına bir başkomutan 
tâyin edilir ve icabeder ise Genelkurmay Baş
kanı. da değiştirilebilir. Binaenaleyh, Genel
kurmay Başkanının barışta ve seferde Silâhlı 
Kuvvetlerin komutanı olması, bir başkomu
tan tâyinine mâni olmadığı gibi barışta ve se
ferde kumandan oluyor diye başkomutanlık 
görevi de Genelkurmay Başkanına şimdiden 
veriliyormuş gibi bir endişeye de lüzum olma
dığı kanaatindeyim, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, Vazgeçiyorlar. Sa
yın Ege buyurunuz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; Sa
yın Bakanı dinledikten sonra mesele tamamen 
vuzuha kavuştuğu halde, kürsüye çıktığımdan 
dolayı bütün arkadaşlarımdan özür dilerim. An
cak bir noktayı ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde üzerin
deki münakaşların ne kadar lüzumlu olduğunu, 
ben konuştuktan sonra kürsüye gelen bâzı arka
daşlarımın ifadelerini dikkatle dinlediğim sa
man gördüm. Anayasanın 110 nen ınadcıesmin 
bütün sarahatine rağmen, Genelkurmay Başka-
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ninni Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Başkanı olup 
olmaması, kumandanı olup olmaması meselesin
de âdeta bir tereddüt var. Meselâ Sayın Ahmet 
Yıldız'm ifadeleri bence vazıh değildir. Sayın 
Betü'le aramızda her hangi bir ihtilâf yok, as
lında. Sayın Betil, Anayasanın maddesinin ay
nen geçmesi lâzımdır derler, fakat tefsirinde ve 
anlaşılmasında beraberlik vardır, arkadaşlarımız 
da biz de aynı anlıyoruz. Sayın Betil, Anayasa 
maddesini olduğu gibi geçirsek, şuradaki geniş
letmeye lüzum olmadan da bu mâna çıkar, diye 
ifade etmektedirler. O balamdan Sayın Betü'le 
bir ihtilâfımız yok. Ama, Sayın Ahmet Yıldız'ın 
ifadesini dikkatle dinlediğim zaman, âdeta Ge
nelkurmay Başkanının Silâhlı Kuvvetlerin Ku
mandanı mevzuu, hazar ve sefer mevzuları, bi
raz karışık, biraz anlaşılmaz hal alıyor. Sayın 
Betili buradaki ifadeleri ile de Millî Birlik Ko
mitesinde evvelce Genelkurmay Başkanım sa
dece barışta Silâhlı Kuvvetlerin Kumandanı 
olarak kabul etmişlerdir. Daha önce Kurucu 
Meclisteki müzakerelerde, sonra değiştirilmesi 
meselesinde de, demek ki muhterem arkadaşı
mız Sayın Yıldız'ın düşünceleri bu merkezde, 
imiş. 

Muhterem arkadaşlarım, çıkaracağımız ka
nunlarda sarahata kavuşmamız şarttır. Allah 
göstermesin bir gün bu memlekette bir savaş 
mevzuubahsolursa, biz bugün şurada yaptığı
mız münakaşaları yapmadan, Sayın Betil'in de 
ifade ettiği gibi Anayasanın maddesini veya fık
rasını olduğu gibi buraya geçirmekle yetinirsek, 
demek ki o zaman Meclislerde münakaşa açıla
cağı şeklinde bir hava uyanıyor, bu görülüyor. 
O zaman efendim buradaki Anayasanın kasdet-
tiği acaba hem seferde hem hazarda mı, yalnız 
hazarda mı diye bir münakaşanın içine gireceğiz. 
Bu açık, buradaki konuşmalarla meydana çıktı. 
Sayın Ahmet Yıldız'ın ifadesinden böyle bir 
mâna çıkıyor. O bakımdan bu fıkranın sarahate 
kavuşturulmuş olmasının daha lüzumlu olduğu 
kanaatine bendeniz inanmış bulunuyorum. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Betü'den ki ken
disine büyük hürmetim vardır, birçok hukukî 
mevzularda danıştığım bir arkadaşımdır, ben 
her hangi bir hukukçuya veyahut da hukuk ilmi
ne karşı bir tarizde bulunmuş değilim, böyle 
anlaşılmışsa özür dilerim. Yalnız hukuk bir 
ilimdir, çok objektif olması gerekir, çok vazıh

tır. Yani, roman hikâye mevzuunu ifade etti
ler, hakikaten bâzı roman ve hikâye vardır M, 
hukuku gayet kolay anlarsınız ama, romanı, hi
kâyeyi kavrryamazsmız, o daha çok sübjektiftir. 
Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; söz almak ni
yetinde değildim, yalnız sarahate kavuşmak için 
yapılan konuşmalara nihayet bir cümle içerisin
de temas etmek istiyorum. 

Şimdi, Anayasanın 110 ncu maddesiyle, ge
tirilen metnin 1 nci maddesi arasında bir aykı
rılık var mı, yok mu endişesine mahal bulun
mamaktadır. 110 ncu madde, savaşı veya barışı 
ayrımaksızın, başkomutan Meclisin şahsiyeti 
mâneviyesini temsilen Cumhurbaşkanı ve Silâh
lı Kuvvetlerin Komutanı da Genelkurmay Baş
kanıdır der. 

Şimdi getirdiğimiz kanunda da Genelkurmay 
Başkanı Silâhlı Kuvvetlerin Komutanıdır demiş 
olsak, bunun anlamı hem barışta, hem de savaşta 
komutan olduğu şeklinde olacaktır, başka tür
lü telâkki etmeye imkân yok. Yalnız savaşta 
kaydının konmasının faydası şu: 5398 sayılı 
Kanunda Genelkurmay başkanları barışta Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin komutanıdır denildiği za
man, bu yüksek dereceyi işgal eden zatın sanki 
savaş sırasında, seferde, savaşta bunun dışına 
atılacağı gibi bir anlam getirmesi bakı
mından zarf unsuru teşkil eder. Halbu
ki bugün ordu besliyoruz, komutanlık mü
esseselerini ihdas etmişiz, bunların bütünü
nün hedefi savaşa hazır olmak içindir, Siz bir 
zatı alacaksınız, vasıflarını haiz olduğu için 
Genelkurmay Başkanı yapacaksınız, ben seni 
yalnız barış sırasında Genelkurmay Başkanlı
ğında tutuyorum ve Silâhlı Kuvvetlerin Komu
tanı diyorum, yarın savaş olduğu zaman düşü
neceğim derseniz, yani mesuliyetin idraki içe
risinde kendisini vazifeye verme ve kendisini 
kabul ettirme bakımından bir za'fa düşer. Bi
naenaleyh, bu getirilen metin işte bu zarf un
surlarını bertaraf edici bir metindir. Yarın sa
vaş hali olursa, savaş selâm vererek gelmez, 
bugünden yarına gelecek bir nesne olabilir. Ya
ni o zaman sen hazardasın, barıştasın, savaş 
için yenisini arıyacağım diye bir hazırlağa gir
mesine de imkân kalmaz. Binaenaleyh, komu-
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tan ki vasıfları haizdir, günün şartları içerisin
de, savaşın şartlan içerisinde değişmesi icabe-
derse, değişme şekilleri de gerek Anayasamızda 
ve gerekse kanunda vardır. Bu iş de böylece 
halledilir. 

O itibarla meseleyi hukukî anlayışa, Anaya
sa Mahkemesinin görüşüne götürmeye lüzum ol
madan, Anayasa maddesini vuzuha kavuştur
mak ve bu makama gelecek zatın yüksek şahsi
yetine uygun ve geçmişteki hâtırayı da bertaraf 
edici halde bulunan bu metnin kabulü uygun 
olacağı mütalâasındayım. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Zeren. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Tekin. 
AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; huzurlarınızı bir noktayı 
açıklamak üzere işgal etmiş bulunuyorum. Bu 
mesele hukukî olduğu kadar teknik bir mesele
dir. Harbde şu üç müessese mevcuttur; Baş
kumandanlık, Genelkurmay Başkanlığı, sephe 
kumandanlığı ve onun emrinde de ordular gru-
pu kumandanlıkları gibi. 

Başkumandan Türkiye'nin savunmasının baş
kumandanıdır. Ordunun başkumandanıdır, si
yasi kuvvetin başkumandanıdır, sanai tesisleri
mizin başkumandanıdır, ulaştırmanın başku
mandanıdır, malî işlerimizin başkumandanıdır. 
Yani, Türkiye'yi topyekûn harbe sokan ve onu 
idare eden bir karargâhtır, emrinde lüzumlu 
kurmay subaylar, müşavirler bulunan bir heyet
tir. 

Genelkurmay Başaknı savaşta ancak Silâhlı 
Kuvvetlerin kumandanıdır ve Başkumandanın 
da kurmay başkanıdır. Seferde de aynen asker 
eğitilecektir, yeni harb doktirinleri eleştirilecek
tir, yeni kararlar verilecektir, bunları müza
kere edecektir, bunun hem başkumandana, hem 
cephe kumandanına direktif vermek suretiyle 
müdahale ve idare edecektir. Cephe kumanda
nı bunlardan aldığı anafürir ve direktiflere göre 
kendi karargâhında harekâtı idare edecektir. 

Demekki bu üç mekanizma birbirine bağlı 
ve beraber çalışan bir sistemdir. Onun için se
ferde Genelkurmay Başkanı, ancak Silâhlı Kuv
vetlerin bu dediğimiz hususları yerine getir
mek üzere kumandanıdır, Başkumandanın kur
may başkanı vazif esindedir ve cephe kumandan
larına direktif verecek durumundadır. Vaziyeti 

askerî bakımdan böyle düşünerek oylarınızı ka
nundaki metin şeklinde vermeniz çok yerindedir. 
Hürmetlerimle. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Yanlış şeyler 
geçirdi zabıtlara, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi var. 
Onu oylıyacağım. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Ama zabıt
lara geçmemesi lâzımgelen yanlış şeyler geçirdi, 
düzeltmek lâzım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okuta
yım. Yeterliğin aleyhinde söz alırsınız. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci madde üzerinde müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Siirt 

Abdıırrahman Kavak 
BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde söz alır ifa

de edersiniz efendim. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Yeterliğin 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, ye

terlik önergesinin aleyhinde söz istememin se
bebi şu: Mesele anlaşılmışken, son çıkan arka
daşımız haklı bir dâvayı müdafaa ederken, öyle 
yersiz esbabı mucibeler gösterdi ki, bunların za
bıtlara geçmesi hakikaten haksızlıktır. Buyur
dular ki, Başkumandan seferde Silâhlı Kuvvet
lerin başkanı, siyasi kuvvetlerin başkanı v. s. 
başkanı.. Bunun katiyen yeri yoktur, bir. 

Sonra Genelkurmay Başkanı da Başkuman
danın kurmay başkanıdır, yani onun maiyetine 
giriyor, onu da muhafaza ediyor. Ve cephe ku
mandanlarına da emir ve kumanda veriyor... 
Bunlar mevzuubahis değildir, ye'rkisiz bir şahıs 
tarafından söylenmiştir. Zapta geçmemiş te
lâkki ediyorum. Çünkü yeni müesseseler ihdas 
etmeye lüzum yoktur. Başkumandanın vazife
leri nelerdir, bunlar bilinmektedir. Genelkur
may Başkanının vazifelerinin neler olduğu ka
nunlarda mevcuttur. Binaenaleyh, yeniden bâ
zı makamlara yeni vazifeler vermeye, bunları 
söylemeye kimsenin hakkı yoktur; bu itibarla bu 
mesele anlaşılmadığından yeterliğin aleyhinde 
bulunuyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın Betil önergesinde, 1 nei maddenin ikin
ci fıkrasının «Genelkurmay Başkanı Silâhlı 
Kuvvetlerin Komutanıdır» şeklinde değiştiril
mesini istemektedir. Komisyon katılıyor mu, 
katılmıyor mu? 

Katılıp katılmadığınızı bir kelime ile rica 
edeyim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATA YURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
bu madde üzerinde çok konuşma olmuştur. Bir 
cümkyi zapta geçirmemize müsaade buyurunuz, 
Komisyon olarak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE \m PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım, 
Komisyon olarak Sayın Zihni Betil'in önergesine 
katılmıyoruz. Sebebi şudur: Bu konuda Ana
yasa Mahkemesinin vermiş olduğu karardan bir 
cümleyi aynen zapta geçirtiyorum. 

«1961 tarihli Anayasamızın 110 ncu maddesi 
ise, ilk fıkrası ile eski Anayasanın Başkomutan
lık hakkındaki hükmünü aynen almış, fakat 
üçüncü fıkrası hükmü ile Silâhlı Kuvvetlerin 
fiilî komutanlığı konusunda eski hükümden ay
rılarak ve barış ve savaş ayrımını da bir yana 
bırakarak her devrede Genelkurmay Başkanının 
Silâhlı Kuvvetlerin komutanı bulunduğu kura
lını koymuştur.» 

Bu itibarla Anayasa Mahkemesinin de görü
şüne tamamen mutabık olarak hazırlanmış bu
lunan bu metnimizde ısrar ediyor, önergeye ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu nedenle katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. Katılmıyor. Dikkate alınıp, alın
mamasını oylarınıza arz ediyorum: Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Görev, yetki ve sorumluluk : 
Madde 2. — Genelkurmay Başkanı, Silâh

lı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; perso
nel, istihbarat, harekât, teşkilât, eğitim, öğre
tim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelik
ler ile anaprogramlarmı tesbit eder. 

Bunlardan; 
a) istihbarat, harekât, teşiklât, eğitim, öğ

retim ve tedarik dışındaki lojistik hizmetlerin; 
Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıkları 

— 564 

31 . 7 . 1970 O : 1 

ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar 
ile uygulanmasını sağlar. 

b) Personel hizmetleri, özel kanunlarına 
göre yürütülür. 

c) Lojistik tedarik hizmetleri için, tesbit 
etmiş olduğu ilke, öncelik ve anaprogramları, 
bu hizmetleri yürütecek olan; Millî Savunma 
Bakanlığına bildirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Uluslararası yapılacak anlaş
ma ve andlaşmalann askerî yönlerinin tâyinin
de ve uygulama esaslarının tesbitinde Genel
kurmay Başkanının mütalâası alınır. Gerekti
ğinde bu toplantılara katılır veya temsilci gön
derir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Genelkurmay Başkanı; şah
san veya yetkili kılacağı kişi ve kuruluşlarla, 
görev ve yetkilerine ait konularda, ilgili bakan
lıklar, daireler ve kurumlar ile doğruca yazış
ma yapabilir ve temaslarda bulunabilir. 

BAŞKAN — Sayın Betil'in önergesi vardır, 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif ederim. 
«Genelkurmay Başkanı, şahsan veya yetkili 

kılacağı kişi ve kuruluşlar aracılığı ile, görev 
ve yetkilerine ait konularda, ilgili bakanlıklar, 
daireler ve kurumlar ile doğrudan doğuya ya
zışma yapabilir ve temaslarda bulunabilir,» 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — önerge, yazılış şekli ile ilgilidir. 
Sayın Betil, konuşacak mısınız?.. Buyurunuz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; Sayın Başkanımızın da söyle
dikleri gibi. benim, önergem, sadece 4 ncü mad
denin yazılış şekli ile ilgili bulunmaktadır. 

Şimdi, Millet Meclisince kabul edilen metin
de, «Genelkurmay Başkanı; şahsan veya yetkili 
kılacağı kişi ve kuruluşlarla, görev ve yetkileri
ne ait konulard.a, ilgili bakanlıklar, daireler ve 
kurumlar ile doğruca yazışma yapabilir ve te
maslarda bulunabilir», deniliyor. 
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Şimdi, maksat, Genelkurmay Başkanının şah
san veya yetkili kılacağı kişi ve kuruluşlar ara
cılığı ile bu yazışmayı yapması ve temaslarda bu
lunmasıdır, kuruluşlar aracılığı ile. 

Sonra, ilgili bakanlıklar, daireler ve kurum
lar ile doğruca yazışma yapabilir, temasta bu
lunabilir. 

«Doğruca» kullanılmakta ve kullanılması alı
şılmış bir kelime değildir. «Doğrudan doğruya 
yazışma yapabilir, temaslarda bulunabilir.» de
mek lâzım. 

Şimdi, Millet Meclisi tarafından kabul edilen 
metnin, maksatta ve mânada fark olmadığına 
göre, yazılışında eksiklik bulunsa bile bu eksik
liği düzeltme sureti ile tasarıyı Millet Meclisine 
geri göndermek uygun düşer mi? 

Arkadaşlarımın bâzıları bu mülâhaza ile, 
maksat ve mâna anlaşılınca yazılışta eksiklik ve 
hatâ olsa dahi 2 Meclisin kabulü arasında fark 
doğar, tasarının yeniden Millet Meclisine geriye 
gönderilmesine lüzum yoktur, mülâhazasında-
dırlar. 

Ama, Cumhuriyet Senatosu 2 nci Meclistir ve 
bu mülâhazanın arada arada etkisi altında kalı
yor. Bu etkiye bir son vermenin lüzumu kanı
sındayım. Cumhuriyet Senatosuna gelen metin 
maksadı ve mânayı en uygun tarzda, en açık şe
kilde ve doğru olarak ifade edecek şekilde ol
malıdır. Yüce Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin bu vasıflara sahibolmalıdır. 

Şayet sayın arkadaşlarım benim mülâhazama 
katılıyorlarsa önergeme lütfederler ve müspe* 
oy verirler. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz 
«Doğruca» kelimesini burada «doğrudan doğ
ruya» mânasına alıyoruz. Sırf bu değişiklik için 
tasarının yeniden Meclise şevkinde fayda mülâ
haza etmedik. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Aynı gerekçe ile katılmıyorlar. 
Önergenin dikkate alınıp, alınmamasını oyla

rınıza arz edeceğim: önergenin dikkate alınma

sını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
4 ncü maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genelkurmay «Başkanına özel 
kanunlar ile verilen görev ve yetkiler saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Genelkurmay Başkanı, hiz
metlerin yürütülmesinde Millî Savunma Bakan
lığı ile işbirliği yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Genelkurmay Başkanı görev 
ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorum
ludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ÎII - Atanma : 
Madde 8. — Genelkurmay Bakkam; Kara, 

Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığını yap
mış general ve amiraller arasından, Bakanlar 
Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca 
atanır. 

Genelkurmay Balkanının başka bir göreve 
atanması veya emekliye ayrılması, atanmasın
daki usule göre yapılır. 

Genelkurmay Başkanlığının boşalması ha
linde, en geç 45 gün içinde atanma yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. 

Saym Betil, önergesinde 1 nci fıkranın «Ge
nelkurmay Başkanı; Kara, Deniz veya Hava 
Kuvvetleri Komutanlığını yapmakta olan...» bir 
değişiklik istiyor. Metindeki «... Komutanlı
ğını yapmış general ve amiraller» yerine «ko
mutanlığını yapmakta olan general ve amiraller 
arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine 
Cumhurbaşkanınca atanır» şeklinde değiştiril
mesini istemektedir. 

Şimdi Sayın Betil'in önergesini aynen oku
tuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

8 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini teklif ediyorum: 

(Genelkurmay Başkanı; Kara, Deniz veya 
Hava Kuvvetleri Komutanlığını yapmakta olan 
general ve amiraller arasından, Bakanlar Kuru
lunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca ata
nır.) 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil, önerge
nizi kısaca açıklayınız. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; burada gördüğüm ve düzeltil
mesini istediğim hatâ, 4 ncü maddede gördüğüm 
ve biraz önce söylediğim hataya nazaran daha 
önemlidir. 

Mevcut metin, Genelkurmay Başkanının; 
Kara, 'Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlı
ğını yapmış ıgeneral ve amiraller arasından Ba
kanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaş
kanınca atanacağını söylüyor. 

Halbuki, madde ile tesbit edilmek istenilen 
maksat, Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Ko
mutanlığını yapmış general ve amiraller arasın
dan değil, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Ko
mutanlığını yapmakta olan general ve amiral
ler arasından olmasını icabettirir. 

«Yapmış» deyince; «yapmış ve ayrılmış» gi
bi bir anlam da çıkabilir. Maddeyi maksada gö
re ve doğru olarak tesbit etmek gerekir. 

Ben, Cumhuriyet Senatosundan çıkacak her 
metnin doğru ve en uygun bir şekilde olması 
mülâhazasını kendime prensip edindiğim için
dir ki, demin 4 ncü maddede yapılmasını iste
diğim değişiklik teklifi gibi, burada da bir tek-
lifde bulundum. Fakat buradaMni, 4 ncü mad
dedeki hataya nazaran daha önemli görüyorum. 
Takdir sisindir. 

BAŞKAN — Sayın Ural, (buyurunuz. 
SAFFET URAL (Bursa) — (Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, ben de bu konuda Sa
yın Zihni Betil'in savunduğu teze katılıyorum. 
Ancak bir husus daha var. 

«Kara, Deniz ve Hava Komutanlığını yap
mış veya yapmakta olan generaller arasından 
seçilecek...» 
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hat, müştereken yapılmakta, birçok defa Genel 
kurmay Başkanımızda yanında Kuvvet Komu
tanları bulunduğu halde memlekette bazan se
yahatler yapmaktadır. Allah göstermesin, bazan 
bu vahim sonuçlar da verebilir. Meselâ; bir tay
yare kazasında bunların hepsini birden kaybet
mek mümkündür. («Allah göstermesin» sesleri) 
Allah göstermesin, dedim. Bu takdirde kanun 
bu şekildeki metniyle çıkarsa yeni bir Genel
kurmay Başkanı tâyin edememe durumu ile 
karşılaşmış olacağız. 

Bu ısebeple, «yapmakta olan» kelimesinin da
ha doğru olduğu kanaati yahut gerçeği bir kere 
daha ortaya çıkmaktadır. 

Durumu takdirlerine sunarım. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 8 nci madde 
tamamen yerindedir. Şayet durum benden evvel 
konuşan iki arkadaşımın anlattığı şekilde ola
cak olursa, o zaman fiilen o anda Kuvvet Ko
mutanlarından birisinin vazifesini deruhte et
mesi icabeder. Halbuki bir kuvvet komutanı ge
rektiğinde Askerî Şûraya alınabilir. O zaman 
kendilinin Genelkurmay Başkanı olma imkânı, 
eğer fiilen Kuvvet Komutanı halinde olacak 
olursa, bir Askerî Şûra üyesinin Genelkurmay 
Başkanı olma imkânını vermiyecektir. Halbuki 
burada biz, Hava ve Kara Kuvvetleri komutan
lıklarını yapmış, fakat buradan Askerî Şuraya 
geçmiş olan bir üyeye de Genelkurmay Başkanı 
olma imkânını bağlıyacağız. 

Bu itibarla önergenin reddi ile maddenin 
aynen kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yüce, buyurunuz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, madde 
yerindedir. Aksi takdirde Sayın Öztürkçine'nin 
belirttiği gibi, bu seçimin sadece Genelkurmay 
Başkanlığı münhal olduğu ahvalde 3 kişi ara
sından yapılması iktiza eder. 

Burada konu geniş tutulmuş ve Askerî Şû
ra yerine atanmış bulunanların da bu vazifeyi 
ifa etme imkânı hem kıdeminden, hem de baş
ka nedenlerden dolayı temin edilmiş olmakta
dır. 
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Binaenaleyh, Sayın Betil'in önergesi ile bir 
kabul vukubulursa bu takdirde madde çok dar 
bir anlama sokulmuş olur. 

Sayın Ural'm ifade eylemiş olduğu mahzur
ların izalesi için de bunun geniş anlamlı tutul
masında faydalar vardır. Onu, «yapmış ve yap
makta olan» tabirleriyle genişletmek istemiştir 
ki, gerekçesinin neticesi de bunu temin etmeye 
matuftur. Ancak, «yapmış general ve amiraller 
arasından» tâbiri halen bu vazifeyi yapmakta 
olan kâıinin, «yapmış» içerisinde mütalâa edil
mesini intacedeceği için, Sayın Ural'ın kastı 
bu, «yapmış» kelimesinde mündemiçtir. 

Binaenaleyh, bu madde çok yerindedir ve 
Betil'in önergesinin kabul edilmemesini bilhas
sa istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, buyurunuz. 
ALÎ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; Türk Ordusunun 
gelenekleri vardır. Türk Ordusunda hiyerarşi 
esasdır. Bu itibarla en yüksek komuta mevkii
ne belirli kademeler geçirilmiş olarak çıkılır. 
Kuvvet Komutanlığı Genelkurmay Başkanlığı
nın altındaki bir kademedir. O kademede gö
rev yapmış, liyakatli komutanların daha üst ka
deme olan Genelkurmay Başkanlığına tâyin edil
mesi bizim yerleşmiş geleneklerimize uygun bir 
hareket olur. 

Bu itibarla maddenin metni doğrudur. 
Sayın Ural arkadaşımız fevkalâde hal olur

sa, hiç temenni etmiyeceğimiz, düşünmek dahi 
fotemiyeceğimiz fevkalâde hâdiseler olursa, o 
zaman Yüce Parlâmento, yeni kanunlar çıkara
rak gerekli tedbirler alır. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Söz alanlar bitmiştir. Sayın 

Bakan, «yapmış olanlarla», «halen olanların» 
tâbiri üzerinde açıklamanız olursa faydalı olur, 
onu rica edeceğim; bir tereddüt vardır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
POLOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kanım, burada, «kuvvet komutanlığı yapmış», 
denmekteki maksat, yapmış olanlarla, yapmakta 
olanları ihtiva etmektedir. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosunun da 3 Ağus
tos 1970 Pazartesi akşamından geçerli olmak 
kaydiyle 1 Kasım 1970 Pazar günü saat 15,00 te 

BAŞKAN — Tamam, bu anlamda mıdır? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Bu anlam
dadır. 

BAŞKAN — Bunu ifade etmektedir. Sayın 
Betil'in önergesine Hükümet katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Dikkate alınıp alınmamasını 

oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

8 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
nr'iştir. 

IV - Çeşitli hükümler : 
Madde 9. — Diğer kanunların bu kanuna 

aykırı olan ihükümleri yürürlükten kaldırmış
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Yürürlük ve yürütme : 
I Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
| BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
! Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
j Madde 11. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BALKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

1 Yok. Maddev^ oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarırm tümü üzerinde, lehte Sayın öz-
türkçine söz istemişlerdir. 

i RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Vaz
geçtim Sayn Başkan. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I Tasan kesin şeklini almıştır. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

toplanmasına karar alınmasına dair A. P., C. H. 
P., G. P., M. B., ve Kontenjan Grup Başkan ve 
Başkanvekilleri tarafından verilen önerge 
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BAŞKAN — Tatille ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Meclislerim aynı zamanda tatile girmeleri 
Anayasamızın hükmü icabıdır. Millet Meclisi 
3 Ağustos 1970 gününden başlamak üzere tatil 
kararı almış bulunmaktadır. Aynı zamanda 
Cumhuriyet Senatosu gündeminde bulunan iş
ler neticelenmek üzeredir. 

Bu itibarla, 3 Ağustos 1970 Pazartesi! akşa
mından itibaren, 1 Kasım 1970 Pazar günü saat 
15,00 te toplanmak üzere, tatile girmemize ka
rar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanı 
Şeref Kayalar 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

G. P. Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanvekili 
Fehmi Alpaslan 

Millî Birlik Grupu Başkanı 
Fahri Özdilek 

Kontenjan Grupu Başkanı yerine 
Âdil Ünlü 

BAŞKAN — Şüphesiz ki, bugünkü çalışma
ların sonunda yürürlüğe geçmek üzere ve Ana
yasanın sarih hükmüne göre, Millet Meçimi 
3 Ağustostan itibaren tatil karan aldığı takdir
de; 3 Ağustos 1970 Pazartesi gününden itibaren 
geçerli olmak ve 1 Kasım Pazar günü saat 15,00 
te toplanmak üzere, verilmiş olan bu önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve teş
kilâtı hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/182; Cumhuriyet Senatosu 1/1128) (S. Sa
yısı: 1460) (1) 

BAŞKAN — Görüşmelerimize devam ediyo
ruz. Bir önerge vardır okutuyorum. 

(1) 1460 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

2. — 657 sayûı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddelerin eklenmesi ve bu kanun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücret
lerine dair kanun tasarısı münasebetiyle kurula
cak Karma Komisyona Bütçe ve Plân Komisyo
nundan katılacak üyelere dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere daha vardır, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi ve bu kanun kapsamı dı
şında kalan kamu personelinin aylık ve ücret
lerine dair kanun tasarısı münasebetiyle Ana
yasanın 92 nci maddesi gereğince teşkil oluna
cak Karma Komisyona, komisyonumuzdan aşa
ğıda adları yazılı üyeler katılacaktır. Arz olu
nur. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 
1. Yağit Köker (Ankara A. P.) 
2. Ahmet Faik Atayurt (Uşak A. P.) 
3. ismail Yetiş (Ankara A. P.) 
4. Oral Karaosmanoğlu (Manisa, A. P.) 
5. Ali Şakir Ağanoğlu (Trabzon, C. H. P.) 
6. Ethem Karakapıcı (Urfa, G. P.) 
BAŞKAN — Sayın Kayalar, oran hususun

da bir yanlışlık olmasın diye tereddüdettim. T. 
B. M. M. için de oran tesbit edilmiş. 

Tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu gündeminde bulunan 
ve birinci görüşmesi yapılacak işler arasında 
ikinci sırayı y>gal eden Millî Savunma Bakanlığı 
görev ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısının 
gündemdeki bütün işlere takdimen öncelikle 
j/edilikle görüşülmesi hususunu yüksek tasvip
lerinize arz ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısının 
gündemde bulunan diğer işlerden önce görüşül-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 
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mesi hususunu oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasan basılmış ve dağıtılmıştır. Gerekçenin 
okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Sayın Bekata 
buyurun. Sayın Bekata, önerge ile grup adına 
söz istemişlerdir. 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ 
BEKATA (Ankara) — Sayın Başkan, değeri 
arkadaşlanm; Millî Savunma Bakanlığının gö
rev ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun, Sayın 
Bakanın biraz önceki konuşmasında da söyle
dikleri gibi, 8 yıl tehirle gelmiş olmasına rağ
men bugün böyle bir tasanyı konuşmuş olma
nın isabetini ve bir an evvel çıkmasında da bü
yük fayda olduğu kanaatini arz ederek sözüme 
başlıyacağım. 

Arkadaşlarımızın yorulmuş olmalarını da na-
zan itibara alarak mâruzâtımı son derecede kı
sa ve fakat gerekli bir noktada toparlıyacağım. 

Bu kanun tasarılan hazırlanması, Türkiye'
nin tecrübelerine, bu sahadaki gelişmelere ve 
memleketin ihtiyaçlanna göre bir seyir takibet-
tikten sonra bugüne gelinmiştir. Bu konuda va
zıh bir kanaate varabilmiş olmak için bir husu
su belirteceğim. O husus şudur : Senato, Ana
yasaya aykırı mahiyet taşıyacak her hangi bir 
kanunu, eğer bu mahiyeti çok açık görülüyor 
ise, çıkaramaz. Düzeltmeye mecburdur. Bu sözü 
şimdi metinlere dayamak istiyorum. 

Mevcut Anayasamız bir sistem getirmiştir. 
Bu sistem tashih edilmeden, değiştirilmeden 
şimdi görüşeceğimiz kanunun bâzı maddeleri 
çıkabilir mi, çıkamaz mı?. Bunu, Yüce Senato 
takdir edecektir. 

Anayasamızın hükümlerine göre, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin komutanı, Genelkurmay 
Başkanıdır. Daha önceki konu dolayısiyle de 
muttali oldunuz; Anayasanın 110 ncu maddesin
de aynen «Genelkurmay Başkanı Silâhlı Kuv
vetlerin Komutanıdır» diye tescil edilmiştir. 
Gene biraz evvel kanunlaşan Genelkurmay Baş
kanlığı ile ilgili kanunun birinci maddesinde de 
«Genelkurmay Başkanı, banşta ve savaşta Si
lâhlı Kuvvetleri Komutanıdır» denmektedir. 

Şimdi, ikinci nokta; acaba Genelkurmay 
Başkanı Silâhlı Kuvvetlerin Komutanı olduğu

na göre Genelkurmay Başkanının komutası al
tında hangi kuvvetler vardır. Biraz evvel ka
nunlaşmış bulunan tasarının ikinci maddesi bu
nu açıklıkla ifade etmiş. Diyor ki, «Kara, De
niz, Hava Kuvvetleri komutanlıkları ve Genel
kurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar ile Ge
nelkurmay Başkanlığı vazife görür.» 

Demek ki, burada da sarahat var, ne imiş, 
«Genelkurmay Başkanının komutasında Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetleri mevcutmuş,» teşki
lât bu. 

Şimdi, üçüncü bir hüküm; Genelkurmay 
Başkanı vazife ile yetkilerinden dolayı kime 
karşı sorumludur? Bunun cevabını da gene 
Anayasamızın 110 ncu maddesi aynen şöyle 
söylüyor. «Genelkurmay Başkanı bu görev ve 
yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumlu
dur.» 

Biraz evvel kabul ettiğiniz kanunun 7 nci 
maddesinde de bu hüküm gene şöyle diyor. «Ge
nelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden do
layı Başbakana karşı sorumludur.» Şimdi, bu
raya kadarkini bir cümle ile özetliyelim; de
mek ki, Anayasanın mevcut sistemine göre, Ge
nelkurmay Başkanı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
komutanıdır. Türk Silâhlı Kuvvetleri., mevcut 
kanunlara göre Kara, Deniz ve Hava kuvvetle
ridir. Teşkilât bu. 

Şimdi, müzakere etmekte bulunduğumuz ka
nuna geçmeden önce demin sözcü arkadaşımı
zın ve Sayın Bakanın belirttikleri, Anayasa. 
Mahkemesinin verdiği bir karan size okuyaca
ğım. Bu da gene Savunma Bakanlığı Görev ve 
teşkilâtı hakkındaki, kanun tasarısının komis
yon gerekçesinin 5 nci sayfasında aynen yazılı
dır. «Genelkurmay Başkanını, Başbakana karşı 
sorumlu kılan bu hükmün anlamı, gerek Kuru
cu Meclis görüşmelerinde, gerek Anayasa Mah
kemesi kararlarında tartışma konusu olmuştur. 
Anayasa Mahkemesi; sözü geçen hükmü, Genel
kurmay Başkanlığının Başbakanlığa bağlı ol
ması gerektiği, şeklinde yorumlamış ve bu ge
rekçe ile Genelkurmay Başkanlığını, Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlıyan 5398 sayılı Kanu
nun ilk 3 maddesini iptal etmiştir. 

Bunlan da bir cümle ile özetliyelim, Anaya
sa Mahkemesi diyor M, karan ile «Anayasanın 
getirdiği sistemi içinde Genelkurmay Başkanı 
Başbakana karşı sorumlu ve emrinde bulunan 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerinin de komutanı olması 
itibariyle Millî Savunma Bakanlığına bağlı de
ğildir.» Şu mânada, şimdi arz edeceğim 5389 sa
yılı Kanun ise, ilk üç maddesiyle bu hükmü, de
min arz ettiğim şartlarla getirdiğinden, «ben, 
bunu iptal ettim» diyor. Kararını vermiş. Ben
zer kararlar birkaç tane var. Burada sözümün 
çok iyi anlaşılması için bir cümle daha ısöyliye-
ceğim. «Genelkurmay Başkanlığının komuta zin
ciri içindedir. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri» 

Şimdi, Millî Savunma Bakanlığı Görev ve 
teşkilâtı hakkındaki kanun tasarısı, bu Anayasa 
hükmü ile ve biraz evvel kanunlaşan Genelkur
may Başkanlığı ile ilgili kanun ille çelişme halin
dedir. «Madde 4. — Millî Savunma Bakanı, bu 
görevleri müsteşarlık teşkilâtı ve bakanlığa 
bağlı diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetleri komutanlıkları vasıtasiyle yerine ge
tirir.» 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, sözümün iyi 
anlaşılması için önce bir şeyi arz edeyim. Bili
yorsunuz ki, her hangi bir bakan, diğer bir ba
kanlığın umum müdürlüğü veya şube müdürlü
ğünü kendisine aidolan vazifenin görülmesi için 
doğrudan doğruya muhatap sayamaz. Ora ile il
gili bir konu olursa, alâkalı bakana yazar. Bu, 
sivil hayatta, mülki hayatta Bakanlar Kurulu
nun ve Hükümetin işleyişinin icabıdır... 

Şimdi bu sözü tatbik ediyoruz. Genelkurmay 
Başkanının komutası altında bulunan Deniz, 
Kara ve Hava Kuvvetlerini aynı zamanda Millî 
Savunma Bakanlığı karargâhına almış bir şe
kilde bu madde tedvin edilmiştir. O halde bu 
madde Anayasanın 110 ncu maddesine ve biraz 
evvel kabul ettiğimiz Genelkurmay Başkanlığı
nın vazife ve salâhiyetleriyle alâkalı olan kanu
na aylandır. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Grup adına mı Sayın 
Bekata? Bunun tescil edilmesini istiyorum da 
onun için. 

O. H. P. GRUPU ADINA HD7ZI OĞUZ BE
KATA (Devamla) — Evet, efendim. 

Şimdi, burada bir sözü daha söyliyeceğim. 
Bu nasıl düzelir o halde? Şöyle düzelir arkadaş
larım. Başkomutanın, kendi komutası altında 
bulunan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleriyle iki 
başlı bir komuta zinciri içine girmemesi için 
Millî Savunma Bakanı Kara, Deniz ve Hava 

Kuvvetleriyle olan münasebetlerini Genelkur
may Başkanı ile beraber yürütür. Nitekim, bu 
ihtiyaç duyulmuş olacaktır ki, tasarının birinci 
maddesinde «Bakanlıkça ve Genelkurmay Baş
kanlığı ile koordineli olarak düzenlenecek bu 
teşkilât Silâhlı Kuvvetler kuruluş ve kadrola
rında gösterilir» hükmü mevcuttur. Öteki tasa
rıda vardı, bunlar Genelkurmay Başkanlığı ille 
koordineli olarak yürütülür, diye de bir hükmü 
daha evvelki madde içinde kabul etmiş bulunu
yorsunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bunda yok. 

O. H. P. GRUPU ADINA HD7ZI OĞUZ BE
KATA (Devamla) — Evet, var; bunda da var, 
efendim? Şimdi, böyle olunca vaziyeti vuzuha 
kavuşturalım. 

Bir Genelkurmay Başkanlığının karargâhı 
var, bu karargâh Genelkurmay Başkanlığına 
ait. Diğer teşkilâtla beraber Kara, Deniz - Ha
va Kuvvetlerinden kuruludur. Bir Millî Sa
vunma Bakanlığına aidolan karargâh var, 
bu karagâhta Millî Savunma Bakanı, müste
şarlık teşkilâtı, Bakanlığa bağlı diğer kuru
luşlar ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Ko-
mutanıklarmdan kuruludur. Olmaz bu iş. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU — Değil efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — 
Hayır, bu mânaya geliyor, anlamı itibariyle, 
Zira, 4 ncü madde şimdi arz edeceğim şekilde 
tashih edilmezse tatbikat bu vaziyete vara
caktır. Çünkü, tekrar arz edeyim de konuş
malara her hangi bir yanlışlık verilme
sin. işte, 4 ncü madde Millî Savunma Bakanı 
bu görevleri müsteşarlık teşkilâtı ve «Bakan
lığa bağlı diğer kuruluşlarla Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetleri Komutanlıkları vasıtasiyle ye
rine getirir» diyor. Halbuki bu madde, «Millî 
Savunma Bakanı, bu görevleri müsteşarlık teş
kilâtı ve Bakanlığa bağlı diğer kuruluşlar 
vasıtasiyle Genelkurmay Başkanlığı ile işbir
liği yapp.rak yerine getirir» şeklinde olmalıdır. 
Böyle olursa Anayasa metnine ve mânasına 
uygun olur, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 
diye ayırıp doğrudan doğruya bakanlarla mü
nasebet içine girdiği takdirde Genelkurmay 
Başkanının Anayasa ile teminat altına alın
mış bulunan bir sistem içindeki vazife ve yet-
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kilerine ve biraz evvel kabul ettiğiniz kanuna 
aykırı durum hâsıl olur. Bu itibarla bu 
4 ncü maddenin, arz ettiğim şekilde düzeltil
mesini teklif ediyorum. Bundan başka, hep
sini burada ifade etmiş olayım da sık sık 
çıkmaya lüzum kalmasın. 6 ncı maddede bu 
kabul edildiği takdirde kuvvet komutanlık
ları var, onu da okuyayım; «her iki makam, 
görev ve yetkileri icabı, kuvvet komutanlıkları 
diğer makamlar ve kurumlarla yaptıkları 
önemli ve ilgili yazışmalardan karşılıklı olarak 
birbirlerine bilgi verirler.» Bunu şimdi arz 
edeyim : Millî Savunma Bakanı Kara Kuv
vetlerine bir yazı yazacak veya komutanı 
ile konuşacak. Bilâhare, Genelkurmay Başka
nına «Ben, Kara Kuvvetleriyle şöyle bir ya
zışmada bulundum veya konuştum» diye ha
ber verecek. Genelkurmay Başkanlığı da Kara 
Kuvvetleriyle alâkalı aynı vaziyette bir şey 
yapacak [Millî Savunma Bakanına haber ve
recek. Ne oldu, Kara Kuvvetleri, Deniz 
Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri? Her iki ko
mutanın emrinde ayrı ayrı Bakan tarafından 
Genelkurmay Başkanı tarafından muhatap 
alındı, demektir, işte, bu, komutanlıkları iki 
başlı hale getirir. Bundan çok büyük mah
zurlar doğabilir. Genelkurmay Başkanlığı mev
kiinde oturan kimsenin birçok zamanlar kendi 
komutası altında bulunan kuvvetlere veril
miş bulunan emirlerden bihaber durumuna gi
rer. Bir komuta zinciri içinde böyle bir du
rumun getirebileceği mahzurlar, şimdi tarif 
edilmenin çok üstünde olabilir ve Anayasanın 
sarih hükmüne de aykırı görünür. Öyle ise, 
buradaki, «Kuvvet komutanlıkları» kelimele
rinin, birinci önerge kabul edildiği takdirde, 
bu maddeden çıkarılması zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar, hepimiz şüphesiz ki, 
bir noktayı (biliyoruz, istiyoruz ki, Millî Sa
vunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı, 
birbirleriyle ilgili vazifeler görmeleri itiba
riyle ahenk içinde çalışsınlar. Bu, doğru bir 
arzudur. Bunu gerçekleştirmek fiilen gerçek
leştirmek ve mevzuatla gerçekleştirmek yerin
de olur. Fakat, bu yerinde olan espriyi ger
çekleştirelim derken Genelkurmay Başkanının 
kendi emrindeki Kuvvet komutanlıklarını aynı 
zamanda Millî (Savunma Bakanına bağlı ve 
onun Genelkurmay Başkanının haberi olmadan 
resen münasebete girebileceği, emir verebilece

ği, talimat verebileceği ayrı bir hale korsak 
bundan komuta zinciri değil, bizatihi bu görev
ler zarar görür. Bu itibarla bir noktayı hallede
lim derken karşımıza çok daha büyük bir pü
rüz çıkmaktadır ve bu pürüz, biraz evvel arz et
tiğim Anayasanın getirdiği sisteme aykırı dü
şer. Bu itibarla, bu iM hususun tatbikatını da 
düşünerek kanun maddelerinde düzeltilmesinde 
isabet görüyorum. Huzurunuzdan ayrılırken şu
nu arz edeceğim, iki başlı idarelerden mülki 
idarede dahi olsa çok sıkıntı çekilmiştir. Ordu 
iki başlı idareye hiç elverişli bünye taşımaz. Çok 
faziletli, çok ferasetli vekiller gelebilir bunu 
idare edebilir. Ama, bu geçici olur. Kanunlar, 
şahıslara göre değil müesseselere göre tedvin 
edilir. Türk ordusunun veya herhangi bir or
dunun bünyesi iM kumandana müsait değildir. 
Bu ise doğrudan doğruya aynı teşkilâtı, hem 
Genelkurmaya hem de Millî Savunmaya bağla
mak suretiyle iki başlı hale getirmektedir. Yü
ce Senatonun dikatini, bir konuyu halledelim 
derken çok daha pürüzlü bir vaziyete getirme
mek için işin bünyesine tevcih etmesini rica 
ederken Anayasaya da aykırı düştüğünü, Ana
yasa maddelerini ve Anayasa Mahkemesinin ka
rarını okuyarak göstermiş bulunuyorum. Tak
dir Yüce Senatonundur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — (Sayın Tuna, 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, ISayın Bekata, sözlerine 
başladığı zaman müzakere edilmekte olan ka
nunun Anayasaya muhalefetini iddiayla başladı. 
Anayasanın metinlerini izahtan sonra böyle bir 
aykırılığa temas etmedi. Benim de söz almamın 
mânası, Anayasa ile olan münasebeti bakımın
dandır. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten Sayın Be
kata'nın da buyurduğu gibi, mevzuda diğer ba
kanlıklardan farklı bir teşkilâtın bulunduğu 
vakıa. Normal olarak bir bakanlık vardır. Bir 
bakanlığın müsteşarı ve ona bağlı kuruluşları 
vardır. O bakanlık bünyesinde bu işler halledi
lir. Bu, anaiskelet ve kuruluştur. Fakat şöyle 
bir haftadan beri elimizden geçen kanunlardan 
görüyoruz ki, Millî (Savunma ve Genelkurmay 
Başkanlığının kendi bünyesinde, kendi dahilî 
tarihimiz içinde bir inkişaf seyri vardır. Bun
ları tekrar önünüze getirecek değilim. Fakat 
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mevzu şu; - "bu Askerlik Kanununda geçmişti -
Millî Savunmaya iştirak her Türk'ün vazifesi
dir. Ordan başladı, şimdi Genelkurmay Başkan
lığı Teşkilât Kanununda buna benzer hüküm
ler gördük. Millî Savunma Bakanlığı teşkilâtı 
da bu anagövdenin bir parçası olarak kendisi
ni göstermektedir. Buna da anagaye, Millî Sa
vunmanın temini. Burada rol oynıyacak iki ana-
unsur varaır : Bir tanesi Sdıahü Kuvvetler, bir 
tanesi sıvıi kuvvetler. Bu iki kuvveti biroirin-
den tarıû Doyunca ayıramamışız. Bazen bir Mil
lî Savunma Bakan±ığı yapmışız, bütün kuvvet
leri onun emrine vermişiz. Hem sivil hem askerî 
kuvvetlerin emrü komutası ve yetiştirilmesi ba
kımından öünyesi içerisinde bir teşkilât yaptığı
mız Genelkurmay Başkanlığını yetkili görmü
şüz. Dün, Sayın Özgüneş arkadaşımız da izah 
etti. Bu, bir tarihî seyir takioediyor. Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlı olmasının mahzurları 
Anayasamızda görülmüş ki; bu, tutulmuş Baş
bakanlığa bağlanmış. Şimdi, Başbakanlığa bağ
lı bir de Millî Savunma Bakanlığı var. Fakat 
gayeler müşterek. Her ikisi de şu millî savun
mamızın pürüzsüz şekilde tahakkukunu temin 
edecektir. Ne olacaktır? Bir vazife ayrımı yap
mak zarureti vardır. Burada Millî Savunma Ba
kanlığı görev ve yetkileri teşkilâtı hakkındaki 
Kanunda, Sayın Bekata'nm demesinin hilâfına, 
«Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Millî Savun
ma Bakanının emrindedir» diye bir kayıt yok. 
Her ikisinin vazifesi ayrı ayrı açıklanmış. Şim
di. Genelkurmay Başkanlığının görev ve yet
kileri şunlar : 

A) Genelkurmay Başkanı Silâhlı Kuvvetle
rin savaşa hazırlanmasında, personel, istihbarat, 
harekât, teşkilât, eğitim, öğretim ve lojistik 
hizmetlerine ait ilke ve öncelikleriyle anaprog-
ramlarını tesbit eder. Bunlardan istihbarat, ha
rekât, teşkilât, eğitim, öğretim ve tedarik için
deki lojistik hizmetlerin Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetleri komutanlıkları ve Genelkurmay Baş
kanlığına bağlı kuruluşlar ile uygulanmasını 
sağlar. 

B) Personel hizmetleri özel kanunlarına 
göre yürütülür. 

C) Lojistik tedarik hizmetler için tesbit 
etmiş olduğu ilke öncelik anaprogramlan 
bu hizmetleri yürütecek olan Millî Savunma 
Bakanlığına bildirilir. 

Bu, Genelkurmay Başkanlığına ait Teşkilât 
Kanunu. Geliyor; şimdi, Millî Savunma Bakan
lığı görev ve teşkilât hakkındaki Kanun. Bu, 
Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkisini 
reddediyor. Millî Savunma Bakanlığının görev
leri : 

A) Millî Savunma görevlerinin siyasi, hu
kukî, sosyal, malî ve bütün hizmetlerini, 

B) Silâhlı Kuvvetlerin Bakanlar Kurulun
ca kararlaştırılacak savunma politikası çerçeve
sinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından tes
bit olunacak ilke öncelik ve programlarına 
göre; 

1. Barışta ve savaşta asker alma hizmet
lerini. 

2. Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ih
tiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini, harb 
sanayi hizmetlerini, sağlık ve veteriner hizmet
lerini, inşaat, emlâk, iskân, enfrastürülktür 
hizmetlerini, malî ve mal teftiş hizmetlerini 
yürütmekti. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; Millî Savunma 
Bakanlığı, bir de Genelkurmay Başkanlığı 
gibi iki makama müşterek gayeler için hizmet 
verdiğiniz zaman, yapılacak iş, hizmetleri böl
mektir. Hizmetleri ihtilâfa mahal vermiyecek 
şekilde tefrik etmektir. Hazırlanan metinde Ge
nelkurmay Başkanlığı neler yapacak, Millî Sa
vunma Bakanı neler yapacak, tereddüde mahal 
verilmiyecek şekilde ayrılmıtşır, tadadedilmiş-
tir, tasrih edilmiştir. Şimdi, bunların birbirleri 
i] e gayeleri müşterek, elbet bu iki makamın 
çok sıkı koordineli bir şekilde çalışması za
ruri. Diğer maddelerde ne demiş; «Millî Sa
vunma Bakanlığı kendine verilen hizmetlerin 
tahakkuku için, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetle
rine verdiği emri derhal Genelkurmay Başkan
lığına bildirir» Aşağıdaki 6 ncı madde bunu za
ruri kılmış. Gene Genelkurmay Başkanına ait 
vazifelerde de Genelkurmay Başkanının bu 
kuvvet komutanlıiklarına verdiği emirlerin Millî 
Savunma Bakanlığına bildirilmesi suretiyle ha
berdar etme, koordinasyonu temin etme çarele
rine başvurmuştur. Bunlar, Anayasanın getir
diği ve müşterek bir hizmetin verilmesinin za
ruri olduğu hallerdir. Metin hakikaten güzel 
hazırlanmıştır, ihtilâfa mahal vermiyecek şekil
de hazırlanmıştır, iddialı, ben önde olayım gibi 
beşeri hisler bir kenara atılmak suretiyle mem-
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leketin bünyesine uygun bir şekilde hazırlan
mıştır. Metnin aynen kabulünde fayda olduğu 
kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başkan söz istiyen yok. Sayın 

Bakan buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım, Genelkur
may Görev ve Yetkileri Kanununun tümü üze
rindeki beyanatımda Türk Silâhlı Kuvvetleri 
hizmetlerinin en iyi yürütülmesinde Genelkur
may Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığının 
görev ve yetkilerinin tanziminde Anayasanın 
110 ncu maddesine ve bu kanunun Anayasanın 
110 ncu maddesinin müzakeresi sırasındaki ce
reyan eden müzakere esaslarına ve Anayasa 
Mahkemesi kararlarına uyarak bu metinlerin 
hazırlandığını ifade etmiş idim. 'Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata'ya, burada konuşmasının yapar
ken, bir sual tevcih ettim, grupları adına mı, 
şahısları adına mı diye. Bunu, şunun için tes-
bit etmek istiyorum; çünkü, C. H. P. Meclis 
grupundan seçtikleri bir heyete tetkik ettirip 
genel başkanlarına da arz ettikten sonra C.H.P. 
bu kanunu desteklediğini, hattâ sayın genel 
baskanlannın bu kanunun, kendisi zamanında 
hazırlanan kanunlardan da çok daha iyi, Ana
yasa hükümlerine çok uygun ve Genelkurmay 
ile Millî Savunma Bakanlığı hizmetlerini en iyi 
koordine edecek şekilde yapılmış bulunduğunu 
ifade ettiğini hususi beyanlarında bana söyle
miş, Meclis kürsüsünde de bu kanunu destek
lediklerini ifade etmiş idi. 

Sayın Bekata, burada bu kanunun Anayasa
ya aykırı olarak tanzim edildiğini bildirdiği za
man bu sözün şahısları ve grupları adına olup 
olmadığını bu sebeple sordum. Yüce Senatoya 
da Meclisteki ve buradaki müzakerelerde parti 
görüşünün saklı olduğunu tescil ettirmek için 
beyanda bulunuyorum. 

Şimdi, buradaki beyanlarına arzı cevap ede
ceğim. 

Sayın Bekata, bu kanunun Anayasaya ay
kırılığı iddiasında bulunurken, Anayasanın 110 
ncu maddesindeki «Genelkurmay Başkanı Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin komutanıdır» beyanına 
dayanarak Personel Kanunu ve ondan sonraki 
müzakerelerde bu mesele ile çok ilgilenmişler, 

bâzı toplantıları da olmuştur, bunları hep bil
mekteyiz. Komuta, tecezzi etmez, o halde 
Genelkurmay Başkanı Silâhlı Kuvvetlerin Ko
mutanı olduğuna göre bütün bu hizmetlerin Ge
nelkurmay Başkanlığının kontrolünden geçmesi 
gibi bir kanaatin sonucunda bu kanunlar ile, 
bu hizmetlerin Millî Saunma Bakanlığı ve Ge
nelkurmay Başkanlığı arasında tefrilk ve tanzim 
edilmiş olması sebebiyle Anayasaya aykırılığı 
iddiasında bulundular. Bu kanunun tanzimin
de, demin de arz ettiğim gibi, 110 ncu madde 
ve Sayın Kurucu Meclis üyelerinin beyanları 
üzerinde dikkatle durulmuştur. Ve o zaman da 
birçok Sayın Kurucu Meclis üyesi «pekiyi, Ge
nelkurmay Başkanı Başbakana karşı sorumun 
oluyor, Silâhlı Kuvvetlerin hizmetleri nasıl yü
rütülecektir. Bu hizmetlıerin yürütülmesinden 
kimler sorumlu olacaktır» diye sualler sormuş
lardır. Biraz evvel yaptığım bir 'açıklamada 
ifade ettiğim gibi kanun sözcüsü Sayın Yıldız 
sorulan suallere verdiği cevaplarda, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin komuta hizmetlerinin Genel
kurmay Başkanı tarafından ikmal hizmetleri
nin, tedarik hizmetlerinin Millî Savunma Ba
kam tarafından yürütüleceğini ifade etmişler. 
îşte biz de bu kanunu tanzim ederken, Silâh
lı Kuvvetler hizmetlerini, «komuta hizmetleri, 
idari hizmetler» diye ikiye ayırdık. Komuta 
hizmetlerini ki, bunlar eğitim, istihbarat gibi 
hizmetlerdir. Bu hizmetleri Genelkurmay Baş
kanının yapmasına, idari hizmetler ki, malî, 
hukukî, siyasi sorumluluklardır, bütçe sorum
luluğudur. Silâhlı Kuvvetlerin her türlü huku
kî temsilciliğidir. Huzurunuzda Silâhlı Kuv
vetlere ait bütçelerin, meselelerin, kanunların 
konuşulmasında Yüce Meclislere karşı sorumlu 
bir Savunma Bakanının hukukî, malî ve siyasi so
rumluluğunu ayrıtesbit etmek lüzumuna varıl
mıştır. Ve esasen Kurucu Meclis müzakerelerinde 
de, Sayın Kurucu Meclis üyeleri bunları ifade et
mişlerdir ve demişlerdir ki, «Genelkurmay 
Başkanının, Başbakana karşı sorumluluğu Ana
yasanın 110 ncu maddesinde; Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin harbe hazırlanmasından, Hükü
metin Parlâmentoya sorumlu ve bunun yanında 
da Genelkurmay Başkanının da Silâhlı Kuv
vetlerin Komutanı olarak bu hazırlıklardan do
layı Başbakana karşı sorumludur. Ama, hizmet
lerin yürütülmesi için, Silâhlı Kuvvetler hiz
metlerinin yürütülmesi için Millî Savunma Ba-
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kanına mevdu, vazifeler devam edecektir. El-
betteki, tedarik işlerini, ikmal işlerini, personel 
işlerini Millî Svunma Bakanlığı yapacaktır, di
ye Anayasanın müzalkeresi sırasında bu kanu
nun sözcülüğünü yapan, başkanlığını yapan sa
yın üyeler bu kürsüden ifade etmişlerdir. Ve 
(biz de Anayasanın 110 ncu maddesini bu ya
pılan müzakereler açısında anlamış ve bu Ika-
nunu bu şekilde tertiplemişizdir. Ama, sadece 
burada 110 ncu maddeyi okuyup Genelkurmay 
Başkanı Tijirjk Silâhlı Kuvvetlerinin Komuta
nıdır. O halde komutanlık tecezzi eltmez, her 
şey Genelkurmay Başkanından geçmelidir, der 
iseniz, burada Silâhlı Kuvvetlerin bütçesini sa
vunan, bütçesinden sorumlu olan Millî Savunma 
Bakanını nereye koyacaksınız. Elbette ki, Ika-
nun vâzıı, Kurucu Mecliste 110 ncu maddeyi, 
Sayın Bekata'nın anladığı şekilde 'anlamamıştır. 
Eğer müzakere zabıtları dikkatle tetkijk edilir 
ise, bu madde böyle anlaşılmamıştır. 

Sayın Bekata, bu mütalâasından sonra ka
nunun 4 ncü ve 6 ncı maddeleri üzerinde dur
dular. Bu 4 ncü ve 6 ncı madde Millî Savun
ma Bakanlığı Teşkilâtına, Kuvvet Komutan
lıklarının bir Ikadro olarak ilâvesi ve emrine 
geçmesi mânasını tazammum etmez. Bu kanun
lar ile Millî Savunma Bakanlığının yapacağı iş
ler tadadedilmiş, idari işler. Genelkurmay 
Başkanının yapacağı işler tadadedilmiş. Millî 
Savunma Bakanlığı, Silâhlı Kuvvetler bütçesi
nin âmiri itasıdır. Bütçe tatbikatı kuvvetler 
marifetiyle de yapılacaktır. Çünkü, burada ka
bul ettiğiniz büçede kuvvetlere göre de fasıllar, 
maddeler var ve Kuvvet Komutanları Bakanın 
verdiği âmiri italik yetkisi ile âmiri ita olarak 
görev yapmaktadırlar. îşte, burada Kuvvet 
Komutanı ile Millî Savunma Bakanlığının irti
batı, kanunun Millî Savunma Bakanına verdi
ği malî, idari hususlar, hukukî meseleler hak
kındadır. Yoksa, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
eğitim, istihbarat ve komuta hizmetleri bakı
mından sureti katiyede Kuvvet Komutanları 
Millî Savunma Bakanlığı emrinde değil, Ge
nelkurmay Başkanlığının kuruluşunda ve em
rindedir. Ama, bizde bütçelerin sarfiyatını 
kuvvetler yapar. Genelkurmay Başkanlığı pren
sip ve direktif makamıdır. Kuvvetler sarfiyatı 
kuvvetler yapar, icrayı kuvvetler yapar. Di
rektif ve prensipleri Genelkurmay koyar, tat

bikatı kuvvetler yapar. Bütçenin de tatbikatı
nı kuvvötler yapar. Burada da bütçenin hazır
lanması, getirilmesi ve teşrii görevini alan Mil
lî Savunma Bakanı bütçesini icra eden Kuvvet 
Komutanları ile irtibat bu tatbikat içindir. 
Yoksa kendi kuruluşu içerisinde, yani Genel
kurmay Başkanlığı içinde bulunan bir kuvveti 
Millî Savunma Bakanlığı kadrosu içine alma 
mânasını tazammun etmez. 

Sayın Bekata'nın 6 ncı maddedeki itirazına 
gelince; bu da bu kadar birbirine girift hiz
metlerin koordinesini sağlamak için Millî Sa
vunma Bakanı bir kuvvete her hangi bir büt
çe tatbikatı için - bütçe çıîkmış yayınlanmıştır-
bildirdiği zaman Genelkurmaya da bilgi olanak 
bunu arz edecektir. Genelkurmay Başkanı da, 
yine kanunda olduğu gibi bütçenin öncelikle
rini tesbit eden bir makam olarak bu işlerin 
yürüyüşünden direktif makam olarak bilgi edi
necektir 6 madde bu sebeple konulmuştur. Bu 
iki kanun da Anayasaya aykırı olarak değil, 
5 yıldan beri tatbik edegeldiğimiz ve Türk Si
lâhlı Küvetlerine hizmeti en iyi götüreceğini 
ümidettiğimiz bir formüler içerisinde tesbit 
edilmiş, Mart ayında toplanan Yüksek Aske
rî Şûradan da geçirildikten sonra Hükümete 
arz edilmiş ve Hükümetten de huzurunuza ge-
irilmiştir. Bu kanun ile biz Anayasaya tam 
uygun olarak Silâhlı Kuvvetler hizmetini en iyi 
şekilde yapacağımız inancındayız. 

Saygılar sunarım. 

Sayın Bekata, buyurun. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, gerek Sayın Tu
na'yi ve gerekse Sayın Bakanı dikkatle dinle
dim. Önce Tuna'ya aidolan mütalâaya bir cümle 
ile cevap vereyim : Sayın Tuna «emrinde diye 
bir hüküm yoktur» dediler. Mütalâaları benim 
konuşmama paraleldir. Çıkarttıkları netice yan
lıştır. Sayın bakana aidolan hususları dile geti
rirken daha iyi anlaşılır. 

Sayın Bakan arkadaşımızın bu konuda gös
terdikleri ve gösterecekleri hassasiyeti bizler de 
aynı ölçüler içinde gösterdiğimiz için karşılıklı 
alınmaya lüzum yok. Burada kullandıkları bir 
sözü tashih etmek mecburiyetindeyim. O söz şu 
«O. H. P. Genel Başkanı Millet Meclisinde bir 
konuşma yapmış, 
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MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Öyle söyle
medim. 

HIFZI OĞUZ BBKATA (Devamla) — Öyle 
mâna çıktı da tashih ediyorum, öyle anladım. 
Ve bu konuda aksi beyanda bulunmuş. C. H. P. 
Genel Başkanı Millet Meclisinde bir konuşma 
yapmamıştır, tashih buyuruyorlar zaten. 

2. Meclislerde kanunlar, Meclis dışı konuş
maları kimlerle yaparlarsa yapsınlar, özel tavsi
ye mektuplan ve telkinlerle çıkmaz. Meclislerde 
kanunlar o Meclisleri teşkil eden heyetlerin, o 
kanunlar üzrindeki ortak inançjlariyle çıkar. 

Bunu arz ettikten sonra acaba benim noktai 
nazarımla Millet Meclisindeki C. H. P. ile ilgili 
arkadaşların görüşleri arasında bir çelişme bu
lunur mu sözünü ise yeni bir delile düzeltece
ğim. O delil şudur : Genelkurmay Başkanlığı ile 
ilgili kanun tasarısı üzerinde konuşan sayın ba
kan aynen şu cümleleri söylediler. «Anayasa 
Mahkemesi fallan mevzudan dolayı değil, Ana
yasa Mahkemesinin iptal sebebi Genelkurmay 
Başkanlığının Millî Savunma Bakanlığı karar
gahında gösterilmiş olmasıdır.» 

Arkadaşlar, çok ince ama çok da basit. Bu 
itibarla dikkatlerinizi rica edeceğim : Sayın Ba
kan bu kürsüden yarım saat evvel buvuruyor-
lar ki, «Bu konu ile ilgili, Anayasa Mahkemesi
nin iptal kararının sebebi; Genelkurmay Baş
kanlığının M. S. Bakanlığı karargâhında göste
rilmiş olmasıdır.» Demek M, Genelkurmay Baş
kanlığı, M. S. Bakanlığı karargâhında gösteril
miş olmasından Anayasa Mahkemesi iptal kara
rı vermiş. Bu iptal kararının tarihi 14.4.1966 
ve esas 1953/67.1966/19 karar sayılı, 5398 sayılı 
Kanunun 1, 2, 3 ncü maddelerinin iptal edilme
sine dair. Demek ki, böyle bir karar çıkmış. 

Şimdi, eğer yeni gelen bu tasarıda M. S. Ba
kanlığı, Genelkurmay Başkanlığı üe ilgili olan 
teşkilâtı kendi karargâhında gibi gösteriyorsa, 
biraz evvel Sayın Bakanın söylediğine motamo 
uygun olarak bu bir iptal sebebi olacak kadar 
Anayasaya aykırıdır. Yok, kendi karargâhında 
gibi gösterilmiyorsa Sayın Bakan haklıdır. 

Şimdi, buna göre yuvarlak sözlere hiç lüzum 
kalmadan metne bağlı kalalım. Metnin 4 ncü 
maddesi aynen şöyle; «bu maddenin matlâbı, 
başlığı da şu. «Görevlerin yürütülmesi. Kime ait 
görevlerin? : Millî Savunma Bakanına aidolan 

görevlerin yürütülmesi. Okuyalım madde : 4 
«Millî Savunma Bakanı bu görevleri müsteşar
lık» nedir müsteşarlık? Bakanlığa bağlı daire. 
Müsteşarlık teşkilâtı bakanlığa bağlı diğer ku
ruluşlar, daireler ile Kara, Deniz ve Hava Kuv
vetleri Komutanlıkları vasıtasiyle yerine geti
rir. 

Bu, kanun metni içinde yer almış. Alıyoruz 
şimdi bakıyoruz bir de Genelkurmay Başkanlığı 
görev ve yetkileriyle alâkalı kanun tasarısına, 
biraz evvel kabul ettiniz, kanun oldu. Çelişki 
nerededir. Şimdi görülüyor. O ne diyor «Teşki
lâtı, Genelkurmay Başkanlığı Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Genelkur
may Başkanlığına bağlı kuruluşlar ile kendi va
zifesine aidolan uygulamaları yapar.» 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, konulara his
si açıdan bakılamaz. Konulara objektif açıdan 
bakmak şarttır. Meclisler, şahısların mevcudo-
luşuna göre değil, müesseselerin mevcudoluşuna 
göre kanun yaparlar ve bu mevcudolan müesse
selerin kanun açısı, Anayasanın hükmüne uy
gun olmalıdır. Şimdi, buna aidolan başka bir 
vesikayı, bulunmıyan arkadaşları da düşünerek, 
huzurunuzda tekrar okuyunca mesele büsbütün 
aydınlığa kavuşuyor. 

Sayın Bakan biraz evvelki konuşmalarında 
buyurdular ki, «Bu konular Kurucu Mecliste 
konuşulmuştur.» Doğru. «Bu konuşmaların ışı
ğı altında bâzı neticelere varılmıştır.» O da doğ
ru. İşte bunların biraz evvel tarih ve numarası
nı söylediğim Anayasa Mahkemesi kararında 
bir cümle ile toplanan ifadesi şudur : Anayasa 
Mahkemesi Karan «Genelkurmay Başkanını 
Başbakana karşı sorumlu kılan bu hükmün an
lamı, mânası ne imiş söylüyor : Gerek Kurucu 
Meclis görüşmelerinde, bakanın buyurduğu gi
bi, gerek Anayasa Mahkemesi kararlarında tar
tışma konusu olmuştur. Şimdi yaptığımız gibi 
olmuş. Sonra Anayasa Mahkemesi sözü geçen 
hükmü, Genelkurmay Başkanlığının Başbakan
lığa bağlı olması gerektiği şeklinde, yorumla
mış ve bu gerekçe ile Genelkurmay Başkanlığı
nı, Millî Savunma Bakanlığına bağlıyan 5398 
sayılı Kanunun ilk 3 maddesini iptal etmiştir. 

Şimdi, burada aydınlanacak feir nokta kal
dı. O da aydınlanırsa Yüce Senato takoTirini da
ha rahat kullanır, o da şudur: Genelkurmay 
Başkanlığının teşkilâtı nedir? Komutası altrn-
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daki kuvvetler, daireler nelerdir: Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetleri. O halde bu kime bağlı? Ko
mutan olarak Genelkurmay Başkanına. Anayasa 
böyle, çıkan kanun böyle. Şimdi, Millî Savunma 
Bakanlığına aidolan vazife ve yetkilerle alâka
lı kanunda bir madde olarak diyorsunuz ki 
«Millî Savunma Bakanı görevlerini yaparken 
müsteşarlık ve diğer teşkilâtla beraber birer 
daire gibi Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri va-
sıtasiyle, - nesini? - Görevlerini yürütür. İşte, 
yanlış olan budur. E..., Millî Savunma Bakanı 
ne yapacak öyleyse? Millî Savunma Bakanının 
ne yapacağı aynı kanunun birinci maddesinde 
yazılı, «Millî Savunma Bakanı, Bakanlıkça Ge
nelkurmay Başkanlığı ile koordineli olarak» 
şimdi bunun da ne demek olduğunu tatbikatta 
arz edeyim. Millî Savunma Bakanı. Kara Kuv
vetleri Komutanı ile Deniz ve Hava Kuvvetleri 
komutanlariyle ayrı ayrı bütün meseleleri bir 
bir halleder, Genelkurmay Başkanının haberi 
olmadan. Bu mümkün, buna göre.. Sonra Ge
nelkurmay Başkanına «sizin komuta •zincirinizin 
altında bulunan falan kumandanla ben şunu hal
lettim, ötekisiyle de bunu yaptım, berikisiyle 
de bunu yaptım» diye bilgi verirse o kuvvetler 
Genelkurmay Başkanının komutası altındaki 
kuvvet olmaktan çıkar. Ne olacak öyleyse? Mü
nasebet söyle olacaktır:« Kara, Hava ve Deniz 
Kuvvetleriyle olan münasebetler Genelkurmay 
Başkanından geçer.» Bu, göreceksiniz ki, tat
bikat için zaruridir. Çünkü, en basit mânasiy-
le söyliyeyim: Millî Savunma Bakan; Genel
kurmay Başkanına intikâl ettirir. Kuvvet ko
mutanlarına emri o verir. Kuvvet komutanla
riyle lâzımgelen münasebetleri o kurar. Aksi 
halde şöyle alınız. Millî Savunma Bakanı, Ta
rım Bakanlığındaki Ziraat Umum Müdürlüğü 
ile doğrudan doğruya temas yapabilir mi? Hü
kümette bir üyedir, yapamaz. Bir emir verir 
mi? Veremez. Kiminle münasebette bulunur? 
Tarım Bakanı ile. O Tarım Bakanının idaresi 
altındadır. O halde böyle bir vasiyet oradan 
geoer. O vakit Ziraat Umum Müdürü gelse ve
kile, «Millî Savunma Bakanı bana şu talimatı 
verdi ben de ona göre şu işi yaptım.» dese ve
kil «Olmaz» der. O halde mülki idare, sivil ida
rede nasıl böyle cereyan ediyorsa, daha çok di
siplin istiyen askerî idarede de Millî Sa-vımma 
Bakanı, Anayasanın teminatında bulunan bir 
Genelkurmay Başkanlığı komutası altındaki 

Kuvvet komutanlariyle doğrudan doğruya mü
nasebetlerde elbette ki bulunur, o ayrı iş ama, 
görev tatbikatında kendi karargâhına bir husu
si kanun maddesi ile alarak onlarla bu müna
sebetlerini, Genelkurmay Başkanını bir tarafa 
iterek, yapamaz. İşte bu 7 nci madde de bu itil
diğini gösteriyor. 

At̂ -q;rfas]a.r, bakınız; 7 nci madde ne divo» 
«Silâhlı Kuvvetler hizmetlerinin tam bir bütün
lük ve beraberlik içinde yürütülmesi amacı ile 
Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Baş
kanlığı ile sıla bir işbirliği, beraberliği içinde 
bulunur.» Mükemmel. Altında ne diyor: «Her 
iki makam, Millî Savunma Bakanlığı ve Ge
nelkurmay Başkanlığı, görev ve yetkileri ica
bı, Kuvvet komutanlıkları ve diğer makamlar 
ve kurumlarla yaptıkları önemli ve ilgili yazış
malardan karşılıklı olarak birbirlerine haber 
verirler.» Yani, Millî Savunma Bakanı 
doğrudan doğruya Kara Kuvvetleri, Deniz 
Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanları ile 
her türlü önemli, önemsiz işleri yapacak, ne
ticelendirecek, sonra Genelkurmay Başkanına 
d:yecek ki, «ben, böyle bir iş yaptım» olmaz, 
böyle olmaz arkadaşlar tatbikatta gitmez, git
mediğini göreceğiz arkadaşlar. Peki, bu iş na
sıl ahenkle gider, yukarda yazmışlar. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Bekata, askerî 
bügi noksanlığı. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, müdahale etme
yiniz, Sayın Bekata müdahaleye cevap verme
yiniz lütfen. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ver-
miyeceğim ama istemeye istemeye birşey söy
leyeyim, ben birkaç ay Millî Savunma Bakan 
vekilliği yaptım, arkadaşım daha yüzeydedir. 

Şimdi, o halde sözümü toparlayayım, ben 
Sayın Bakanın içinde bulunduğu şartları ve 
verdikleri beyanların içinde çok haklılık esas
larının yattığını biliyorum. Benim maksadım 
Sayın Bakanın sözlerini bir bir tekzibe kal
kışmak değil, bu müesseselerin temellerinde ya
tan Anayasa sistemini ihlâl edici bir kanun 
maddesini Yüce Senatonun kabul etmesinden 
çok aynı espri içinde, aynı işlerin aynı ahenkle 
görülebileceği düzeltmeyi yapmasını rica edi
yorum. Çünkü, sözüm böylece bitecek - Askerî 
Personel Kanununun birkaç maddesi üzerinde 
de Yüksek Huzurunuzda böyle konuşmuştum. 
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Sayın Bakan bu kürsüye çıkarak benim sözle
rimin yerinde olmadığını, o maddelerin Ana
yasaya uygun olduğunu şimdiki gibi inançla 
ifade etmişlerdi. Ben, kendi noktainazarıma 
bağlı bir adam olarak, bunun üzerine Anaya
sa Mahkemesine dâva açtım. Açtığım dâvada, 
Anayasa Mahkemesi Sayın Bakanın sözlerinin 
yanlış, benimkilerin doğru olduğunu karar 
haline getirerek gönderdi ve burada Yüksek 
Huzurunuzda okunduğu gibi Sayın Bakanın 
getirdiği maddeleri iptal ve benim dâvamın 
isabetini kabul etti. 

İstermisiniz ki, bu da yarın böyle bir ko
nu olsun. Ben diyorum ki, olmasın. Olmaması
nın şartı; meseleyi bu açı içinde vuzuh ile gö
rerek Sayın Bakanın iş yürütmesinde rahatlı
ğını sağlamayı esas almak üzere Genelkurmay 
Başkanlığının, Anayasa müessesesi içindeki sis
temi ihlâl edilmeden, yarın daha çok mahzur
lar sağlıyacak bir istikamete gidilmesini önle
meye yardımcı olmak dileği ile konuşuyorum. 
Önergelerim bu istikâmettedir. Kabul edildiği 
takdirde Sayın Bakanımızın da daha rahat 
çalışacağını ve aynı zamanda Genelkurmayın 
da vazife ve yetkilerine sahip, rahatlık içinde 
bulunacağını seziyorum. Yüce Senatodan bu 
anlayış içinde önergelerimi kabul etmesini rica 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. («Vaz geç
ti» sesleri). 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ye-
ı imden bir tek kelime söyliyeyim. 

BAŞKAN — Peki, yerinizden buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

sözcü, komuta ile idare kademesini, sanki bir 
imiş gibi, mütalâa etti. Esasında getirdiğimiz 
kanun komuta ile idareyi birbirinden ayıran 
bir kanundur. Anayasa ilkelerine de uygundur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İvedilik hususunda önergede mevcuttur, ivedi
lik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı 

hakkında kanun tasarısı 
Kuruluş : 
Madde 1. — Millî Savunma Bakanlığı; 

Bakanlık müsteşarı, yeteri kadar müsteşar yar

dımcısı ile Başkanlık, daire başkanlıkları ve Ba
kanlığa bağlı diğer kuruluşları ihtiva eder. 

Bakanlıkça, Genelkurmay Başkanlığı ile 
koordineli olarak düzenlenecek bu teşkilât Si
lâhlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında göste
rilir. 

BAŞKAN — Sayın Betil'in, önergesi var, 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin ikinci fıkrasının şu şekilde 

değiştirilmesini teklif ederim: 
«Bakanlıkça, Genelkurmay Başkanlığı ile 

görüş birliğine varılarak düzenlenecek bu teşki
lât Silâhlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında 
gösterilir» 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Sayın Betil, önerge üzerinde 
buyurun. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; tasarının birinci maddesinin 
ikinci fıkrasında «koordineli olarak» kelimeleri 
kullanılmıştır. Ben, yabancı dildeki kelimelerin 
kullanılmasına karşıyım ve kendim, kullanma
maya son derecede dikkatliyim. Bu yabancı 
kelimeyi kullanmağa bir zaruret de yok. Fran-
sızcada «koordone» kelimesi vardır, fiil olarak. 
«Koordone» kelimesi vardır, sıfat olarak. Bir 
de «koordinasyon» kelimesi kullanılır. Bizim 
dilimize, sıfat olarak kullanılan, «Koordone» 
yanlış olarak geçmiş, «koordine» şeklinde kul
lanılmağa başlanmıştır, «koordine» diye Fran-
sızcada bir kelime yoktur. Bizde kullanılan «ko
ordine» Fransızcadaki sıfat olan «koordone» 
kelimesidir. Denilebilir ki, eski deyimle, bu 
meşhur bir galattır alışılmıştır, devam etsin. 
Hangisi, aslı «koordone» olan «koordine» ke
limesinin kullanılması. Şimdi, burada daha da 
ileri gidiyoruz, «koordineli olarak» diyoruz. 
Ben, bunu samimî olarak yadırgadım. Komisyon
da da üzerinde durdum, bir önerge verdim, 
komisyonda kabul olunmadı. Huzurlarınızda da 
açıklamayı vazife saydım, açıklıyorum. 

Burada bir noktaya daha işaret etmek iste
rim. Komisyonlar tarafından hazırlanan rapor
ların, komisyonlarda cereyan eden müzakere
leri aksettirmesi lâzımdır. Önerge verme sure
tiyle yapılmış teklifler, şayet kabul olunmuşsa, 
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nedeni ile bu işlem, reddedilmişse keza nedeni 
ile bu işlem raporda belirtilmelidir. Önerge ve
rildiği, görüşme konusu yapıldığı, ama oylama
da reddolunmuşsa bile bir işlem gördüğü için 
bunun raporda belirtilmesi lâzım. Bu itibarla 
bu raporda bu hususun eksikliğine de işaret et
meyi ayrıca vazife saydım. 

Şimdi, «koordineli olarak» kelimesini anlat
tığım nedenlerle sakıncalı gördüğümü belirtti
ğime göre şu soru ile karşılaşmaklığım mukad
der «yerine ne koyalım.» Bir önerge takdim et
tim, o önergede ben «koordineli olarak» keli
meleri yerine «görüş birliğine varılarak» keli
melerini teklif etmiş bulunuyorum. Benim tek
lifime göre ikinci fıkra şöyle olacak: «Bakanlık
ça Genelkurmay Başkanlığı ile görüş birliğine 
varılarak düzenlenecek bu taşkilât, Silâhlı Kuv
vetler kuruluş ve kadrolarında gösterilir.» 

Bu «görüş birliği» terimini neden tercih 
ettim, sorusuna da bir cümle ile cevap arz et
mek isterim. Aynı tasarının altıncı maddesin
de; Millî Savunma Bakanlığının Genelkurmay 
Başkanlığı ile sıkı bir işbirliği içinde çalışaca
ğından bahsolunmaktadır. Aynı tasarının altıncı 
maddesinde «işbirliği» bir terim olarak geçmek
te ve sadece «işbirliği» ile yetinilmiyerek, «sı
kı bir işbirliği ve beraberliği içinde Millî Savun
ma Bakanlığının Genelkurmay Başkanlığı ile 
çalışacağı» söylenmiş bulunmaktadır. Binaen
aleyh, tercih ettiğim kelimeyi de bu nedenle 
tercih etmiş bulunuyorum. Bir başka tasarı ve
silesiyle iki defa huzurunuzu işgal ettim, sayın 
arkadaşlarımın beni, şekilci, şekle bağlı dar gö
rüşlü telâkki etmemelerini istirham ederim. Hem 
yabancı kelime kullanıyoruz hem yabancı keli
meyi yanlış olarak kullanıyoruz, şimdiye kadar-
ki yanlış kullanmaya yeni bir yanlışlık daha 
ekliyoruz. Bu kelimenin karşılımı var, «koordi
neli olacak» yerine, benim bulduğum «işbirliği
ne varılarak» kelimelerini eğer siz uygun gör
müyorsanız, lütfedin daha uyerununu da siz 
teklif edin. ama Cumhuriyet Senatosundan ta
sarılar. teklifler anlaşılır mânası olan, Öztürk-
çe ve gramer usullerine uygun olarak yazılmış 
metinler halinde çıksın. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, önerge
nin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz 
edeceğim. Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYÜRT (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı
yor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Görev ve yetki : 
Madde 2. — Millî Savunma Bakanının gö

revleri 
a) Millî Savunma görevlerinin siyasi, hu

kukî, sosyal, malî ve bütçe hizmetlerini, 
b) Silâhlı Kuvvetlerin; Bakanlar Kurulun

ca kararlaştırılacak savunma politikası çerçeve
sinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tes-
bit olunacak ilke, öncelik ve anaprogramlarına 
göre 

(1) Barışta ve savaşta asker alma hizmet
lerini, 

(2) Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik 
ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini, 

(3) Harb sanayii hizmetlerini, 
(4) Sağlık ve veteriner hizmetlerini, 
(5) İnşaat, emlâk, iskân ve enfrastrüktür 

hizmetlerini, 
c) Malî ve mal hesap teftiş hizmetlerini yü

rütmektir. 
BAŞKAN — M^dde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza aı*z ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka>»ul edilmiştir. 

Bu tasarının bitimine devin pviriitrmpiorin 
devamı hususunu ovlannıza ar^ eıHvnmm. Ka
bul. edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

P<"*snn«T işlemleri. : 
M°^de 3. — Silahlı Kuvvetler P^sonel 

hizmetleri, özel kanunlarına göre yürütülür. 

BARTfAN — Madde illerinde söz istivan? 
YoV Madrievi ovlarınıza a^z ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Görevlerin yüriit.iiİTnesi : 
Madde 4. — Millî Savunma Bakanı; bu 

görevleri müstesnrbk teşkilâtı ve Baka-nlıa-a 
ba^lı dio-er kumiuclar ile Kara. Deniz. Hava 
Kuvvetleri komutanlıkları vasıtasiyle yerine ge
tirir. 

— 578 — 



0. Senatosu B : 106 

BAŞKAN — Sayın Bekata, bir önerge ve
rerek dördüncü maddede aşağıdaki değişikliğin 
yapılmasını istemektedir : 

«Millî Savunana Bakanı; bu görevleri müs
teşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa bağlı diğer ku
ruluşlar vasıtasiyle ve Genelkurmay Başkanlığı 
ile işbirliği yaparak yerine getirir» 

Gerekli izahatı Sayın Bekata tümü üzerinde 
verdiler, tartıştılar. Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAÎK ATAYURT (Uşak) Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Dördüncü maddeyi oylarınıza arz edivorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli bükümler : 
Madde 5. — Dis-er kanunlarla Mîllî Savun

ma Bakanlığına verilen görev ve yetkiler ile as
kerî yargı orffanlan hakkındaki özel kanun j 
hükümleri saklıdır. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? j 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz edivorum. Kabul 

i 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. j 
îsbirligi : j 
Madde 6, — Silâhlı Kuvvetler hizmetleri- i 

nin tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürü- \ 
tülmesi amacivle Mîllî Savunma Bakanlığı, j 
GenelkırmiBv BasTra-nlı*h ile sıla bir işbirliği ve 
beraberliSH. içinde ca^sır. 

Her jîlrî. ropknm. fförev ve vAt.Tnlftfi irabı Kuv
vet komutanlıkları, diğer makamlar ve kurum-
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larla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan 
karşılıklı olarak birbirine bilgi verirler. 

BAŞKAN — Sayın Bekata'nın önergesi var. 
Yalnız; Sayın Bekata, önergenizde «4 ncü mad
dedeki değişiklik dolayısiyle» diyorsunuz. 4 ncü 
madde değişmediğine göre, her halde önergenizi 
geri alıyorsunuz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Evet, 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — 5398 sayılı Kanun ile diğer 
kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme : 
Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-

rürlüffe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiven? 

Yok. Maddeyi oylanmza arz edivorum. Kabul 
ederler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is+iven? 
Yok. Maddevi oylarınıza arz edivorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh ve alevhte söz 
istiyen? Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Saat 15.00 te toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 
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ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir) Zerin Tiizün (Cumhurbasjkanınca S. Ü.) 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 

BAŞKAN — 106 ncı Birleşime devam ediyoruz. 

3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa hağh cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/374; Cumhuriyet Senatosu .1/1141) 
(S. Sayısı : 1473) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin önergeler var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, 
tabedilerek sayın üyelere dağıtılmış bulunınaik-
tadur. 

Tasarının önemine ve müstaceliyetime binaen, 
«(Men Kâğıtlar» dan gündeme alınarak, gün
demdeki diğer işlere takdimen ve öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Adana 

Ahmet Topaloğlu 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun tasarısı da
ğıtılmış bulunmaktadır. Ancak aradan 48 saat 
geçmediği için gelen 'kâğıtlardan gündeme alın
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergede sözü geçen kanun tasarısının gün
demde bulunan diğer işlerden önce görüşülmesi 
hususu da yer almaktadır. Bunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun oyunup oyunmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar. 

(1) 1473 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Rapor üzerinde söz istiyen?.. Sayın Melen, 
buyurunuz 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, bu tasarı ile Hükümet ve 
Millî Savunma Bütçesinde 108 milyon 400 bin 
küsur liralık bir aktarma teklifi getirmiştir. Ak
tarma teklifini tetkik ettim. Bu 108 milyonun, 
aşağı yukarı, 64 milyonu ücretlerle personel g> 
derlerine eklenmektedir. Üst tarafını başka 
hzimetlere eklenmektedir ve bunu karşılamak 
üzere de birçok fasıllardan tasarruf edilmiştir. 
Bilhassa bunlar içerisinde dikkatimi çeken ya
pı ve büyük onarımlardır. Büyük tasarruf bu
radandır. 70 küsur milyon liralık kısmı; yapı, 
büyük onarım, m'aikina, teçhizat ve saire ahmla-
rındanıdır. 

Bir defa; bütçeyi daha yeni kabul ettik. 
Kaldı ki; bu sene bütçeyi İM defa müzakere et
tik. Daha bir - İM ay evvel bütçe yürürlüğe 
girdi. 2 ay evvel bunlar malûm değil mi idi? 
Yani Hükümet bütçeyi yaptı; birbuçuk iki ay 
evveline kadar bunlar malûm değil mii idi? 
Bunların iki ay evvel malûm olması lâzımdı. 
Bana yeni çıkmış bir ihtiyaç olarak görünmü
yor. Böyle olduğuna göre ya getirdikleri büt
çe samimî değildi hakikaten iki ay sonrasını 
görmeyen bir Hükümetle karşı karşıya bulunu
yoruz. Yani bu kadar zayıf bir durumdayız. Bir 
ay sonra ki ihtiyaç ne olacak; bir ay sonraki ih
tiyacı duymuyoruz ve bunları Meclise getiriyo
ruz. Bu bakımdan hakikaten tasarıyı hayretle 
karşıladım; bir. 

İkincisi; bir nevi yatırım mahiyetinde olan 
yapı, projeli işler, maikina, teçhizat gibi şeyler
den kısılıp personel giderlerine para aktarılma
sını da doğru bulmuyorum. Gelişmemiz bakı
mından doğru bulmuyorum, millî savunmamızın 
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güçlenmesi bakımından doğru bulmuyorum. Bir j 
taraftan- millî savunmamızın teçhizatının nok
san olduğunu söylüyoruz, Biran evvel fabrika, | 
silâh ve saireyi kendimiz yapalım, buna önem ve
relim diyoruz. Hükümet de bu mcvzııda bizimle 
beraber Millî Savunma Bakanını burada çok din
ledim. «Buna da gayret sarfedeceğis dediler. 
Halbuki Bütçede bunun için koyduğumuz ufak 
miktarları dahi, vaktiyle şu ihtiyaçların za
manında doğru hesaibedilmemesi yüzünden, ni
hayet sene içerisinde buralara aktarmaya 
mecbur oluyoruz ki; bu da yanlış bir karar 
ve yanlış bir tasarruftur. Bu sebeple Hükü
metten izahat istiyorum. Bunun gerçek se
bebi nedir? Neden personel giderlerine yeteri 
miktarda ödenek koymadılar da bu ihtiyaç 
bir ay sonra meydana çıktı? Bunu gerektiren, 
hakikaten kendilerini mazur gösteren ciddî se
bep var mıdır yok mudur? Oyumu kullana
bilmek için bu hususta izahat vermelerini rica 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Melen'in | 
tenkid ettiği hususlara ara cevabetmek iste
rim. Bundan birkaç gün evvel Yedek Subay 
Kanunu ve 1111 sayılı Kanunu konuşurken 
kaynak fazlasının, bilhassa yedek subaylarda, 
Milî Savunma Bakanlığının bütçesini tazyik 
etmekte olduğunu ifade etmiştim. Bu yaz döne
mi, yedek subay celbinde iki binden fazla 
yedek subayı ihtiyaç fazlası olarak, 1076 sa
yılı Kanun çıkmadığı için, cel'betmek zaru
reti hâsıl olmuştur. 

iSaym Melen, bilhassa yapı, inşaat gibi bâzı 
yatırımlardan kesinti yapıldığı ve bunların 
personel maaşlarına gittiği ve yatırımların 
aksıyacağmı ifade ettiler. 189 sayılı Ka
nunla Millî Savunmaya tahsisli arsaların sa
tışı ile bu miktarı daha fazlası ile kapsıya-
cak satış muamelesi tekemmül etmiştir. Bu 
aktarmada kaydırılan kısımlar için 189 sayılı 
Kanuna göre emlâk satışlarından temin edi
len para ile inşaat ve istimlâk işleri ve hiz
metler yürütülmeye devam edilecektir. Ancak, 
1076 sayılı Kanuna göre kaynak fazlası ola
rak alman yedek subayların maaşlarını ve 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir miktar ak
tarma yapmak ihtiyacı olmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Başkan sorular vardır. Buyu

run sorun efendim. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — 187 ve 686 

sayılı Kanuna göre 1960 senesi Aralık ayın
da çıkmış hazar garnizonlarının cetveli ev
velâ kanunla sonra bir değiştirge ile yerle
rinin tesbiti Bakanlar Kuruluna bırakıldı. 
Ondan sonra 189 sayılı yine Aralık 1960 ta
rihli Kanuna göre uygulamaya başlandı. Bu 
kanuna göre hazar garnizonları dışında, Ba
kanlar Kurulu kararı veya ilk defa çıktığı 
şekilde kanunla yerleri tesbit edilen hazar 
garnizonları dışındaki Millî Savunma Bakan
lığı elinde bulunan arsa ve buna mümasil dai
relerin satışı yapılarak Maliyece gelir kaydı 
ile aynı şekilde modern garnizonların yapıl
ması için Millî Savunmaya devredileceğine 

dair bir hüküm vardır. 1960 tan bugüne ka
dar ne gibi tatbikat yapılmıştır? Ne kadar 
arsa veya bina satışa çıkarılmıştır ve bunlarla 
ne yapılmıştır? Cevap verebilirler mi? Vere
mezlerse bunu yazılı olarak da verebilirler. 

BAŞKAN — Teferruatlı olduğu için Sayın 
Bakan isterlerse yazılı olarak verebilirler. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın Küçük de tak
dir ederler ki; 10 seneden beri arsa satış
larının bina satışlarının rakamını şurada he
men kendilerine takdim etmek mümkün değil
dir. Ancak, 189 sayılı Kanun 10 seneden beri 
tatbik edilmektedir ve bu kanun hükümlerine 
göre arsa ve bina satışlarından temin edilen 
para ile subay lojmanları, karargâhlar yapıl
maktadır ve bu kanun ile de yapılan aktarma 
bu kanuna dayanılarak yapılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, biraz önce Sayın 
Millî Savunma Bakanı bütçede yer almış olan 
yatırımların geri kalmayacağını, arsa satışı 
ile elde edilen paralarla bu işin yürütülece
ğini beyan ettiler. Sayın Bakana inanmak 
istiyorum ve inanıyorum da. Yalnız bu arsa 
satışından elde edilen paralarla bu işin kar-
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şılanacağı keyfiyeti acaba kaç gün evvel an
laşıldı? Çünkü, elimizdeki tasarının yine 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanmış olan 
gerekçesinde şöyle diyor; «Millî Savunma Ba
kanlığı 1970 malî yılı Bütçesinin bu tertipleri
ne konan ödeneklerden bâzı proje ve hizmetle
rin cari yıl içinde yapılmasından sarfınazar 
edilerek müteakip yılda yapılmasını uygun 
gördüğünden, bu miktarlar tasarruf edilmiştir. 

Şimdi, üç gün evvel Meclise Hükümet tara
fından sevk edilen Hükümet tasarısında, gerek
çede böyle diyor. «Bu işlerden ısarfınazar ettik 
bu sene yapmıyacağız» Üç gün sonra bu gerek
çeyi hazırlıyan bakan buraya geliyor. Meclis hu
zurunda, «anlaşıldı, ben arsa paralarından bu
nu yapacağım» diyor. Bunun hangisi doğru. Mu
hakkak birisi yanlıştır. Her iki takdirde de 
Meclise yanlış malûmat verilmesini kınıyorum. 
Doğru değil. Hükümet 'buna tenezzül etmemeli
dir. 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
yerinizden buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Sayın Melen'in beni yanlış beyanla itham 
etmesinden ben de kendilerini kınarım. Etlik 
arsaları; 155 milyon liraya îsçi Sigortalarına 
satılmıştır. Satış muamelesi tekemmül etmek 
üzeredim. Ancak, kanunun esbabı mucıbesi, 
Devlet bütçesindeki, plâna göre, konulmuş bâzı 
hizmetlerin yapılmasının, bu satışa değin tehiri 
zımnındadır. Etlik arsalarının îsçi Sigortaları
na satışı muamelesi tekemmül etmektedir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil, sorunuzu 
sorun. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Bütçe kabul edi
leli uzun zaman geçmedi. Askerlik Kanununda 
yapılacak değişiklik o zaman da biliniyordu. 
Binaenaleyh, bu hizmeti karşılıyacak ödenek 
bütçede neden düşünülmedi de uzun zaman geç
meksizin aktarmaya ihtiyaç duyuldu. 

Birkaç ay sonrasının tedbirini düşünmemiş 
olmak hususuna ait cevap istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan soru sordular, ce
vaplarınızı rica edeyim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın Betil, suallerin
de, âdeta «ilerdeki cereyanları da Hükümeti ta-
kibetmesi lâzımdı» dediler. Meclise sevk ettiği
miz kanunun hangi tarihte çıkabileceğini Hü

kümetin tahmin etmesi mümkün değildir. Biz, 
kanunu burada 3 gün evvel çıkardık. Eğer bu 
kanunu Mayıstan evvel çıkartmak mümkün ol
sa idi bu yedek subayları celbetmiyecektik, Hü
kümetin bunları tahmin etmesi elbette mümkün 
olmaz. 

BAŞKAN Tümü üzerinde başka söz is-
tiyen var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler.... Kabul edilmiştir. 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında Kanun 
Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretüi cetvellerin ilişik 
(1) sayılı cetveldeki tertipleri arasında 
(108 428 579) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — îlişik cetvelleri okutuyorum. 
(Tasarıya bağlı cetveller) 

(1) Sayılı cetvel 
Bölüm Eklenen 

Millî Savunma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 44 398 821 

BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13000 Yönetim giderleri 64 029 752 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul! edilmiştir. 

Bölüm Düşülen 

14.000 Hizmet giderleri 2 404 421 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 017 901 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 4 109 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

17.000 Savunma enfrastrüktür hiz
metleri 90 223 385 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
Millî Savunma Bakanlığı 

22.090 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 5 799 302 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
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(A/3) 
(Millî Savunma Bakanlığı) 

Bölüm Düşülen 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 2 395 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 2 479 070 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde Sayın Tunçkanat, buyu
run. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK AT A YURT )Uşak) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz bir hususu, 7 nci say
fada matbaa hatasını arz etmek istiyorum. 

16.000 bölümde çeşitli gederler kısmı var, 
burada bölüm toplamının, 4 109 500 in altına 
iki tane çift çizgi çizilmesi lâzım. Arz ederim. 

BAŞKAN — Toplamı ifade edebilmek için 
altında iki çizgi çizilecek. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 1 nci 
maddeye ekli bulunan cetvel üzerinde 17.000 nci 
bölümde «Savunma enfrastrüktür hizmetleri» 
diyor; altında «Etüt ve proje giderleri», altın
da «Yapı ve büyük onarımlar» denmiş, burada 
58 000 000 görünüyor. Gemi, yapı, büyük ona
rım giderleri; tersane giderleri; hava meydan
ları... Tavsilâtını vermiş. Ayrıca bir 17.250 bö
lüm var, ki 17.000 nci bölümün 250 nci madde
si, burada NATO Enfrastrüktür tesisleri var. 

Şimdi, Sayın Bakandan istirham ediyorum. 
Bu bütçe çok yakın zamanda kabul edilmiş 
olduğuna göre bu 58 000 000 liralık «Savunma, 
yapı, tesis ve büyük onarım giderleri» hakkın
da burada her hangi bir açıklama yok. Bunun 
hakkında bizi lütfen aydınlatsınlar. Bu nedir? 
Bundan evvelki bütçede yani esas Millî Savun
ma Bütçesine konulanlara ilâveten bu kadar 
büyük fark nerden geldi? Bu hususu açıklama
larını istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın 
Başkan, demin arz ettim,. Savunma 
tesisleri diye enfrastrüktür tarafından 
ve kuvvetler tarafından yürütülen in

şaatlar var. Biraz evvel arz ettiğim gibi, 
satışlarla bunların bir kısmı karşılanacaktır. 
Fakat diğer tarafta bilhassa kaynak fazlası için 
bir sıkışık durum hâsıl olmuştur. Bu aktarma
yı yapmak sorımluğu hâsıl olduğu için huzu
runuzdayız. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
tiyen?... Yok. Maddeyi cetvelleriyle beraber oy-
larmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

r&adde 2. — 1D70 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (H) işaretli cetvelin yatırım harcamaları 
kısmının (Yatırım harcamaları) başlığı altına 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül eklen
miştir. 

S AŞK AN — İki sayılı cetvel biraz önce 
okunmuştur. Söz istiyen sayın üye?... Yok. Cet-
veliyle beraber maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen?... 
Yok. Tümünü açık oylarınıza arz edilecektir. 

Sayın üyelerden yerlerinden ayrılmamaları
nı ve salonu terk etmemelerini rica ederim. Zira 
gündemimiz gereğince ve Anayasanın gereği 
olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimini 
yapmak zorundayız. 

4. —• Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 ve 1054 saydı kanunlara ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi : 1/273; Cumhuriyet Senatosu : 1/1139) 
(S. Sayısı : 1472) (1) 

BARKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
var, okutuyorum. 

(1) 1472 S. Saydı hasmayazı tutanağın so-
v.undaclır. 
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Yüksek Başkanlığa 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak

kındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek kanun 
tasarısı tabedilerek sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Tasarının tatilden önce kanunlaşmasını te
min maksadiyle «Gelen kâğıtlar» dan günde
me alınarak, gündemdeki diğer islere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sosu edilen kanun tasarısı bas
tırılmış, saym üyelere dağıtılmıştır. Ancak, ara
dan 48 saat geçmemiştir, delen kâğıtlardan 
gündeme alınması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sözü geçen kanun tasarısının gündemde bu
lunan diğer işlerden önce görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz edeceğim: Okunmasını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerinde söz istiyen?... Yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hak
kındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek kanun 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üniver
sitesine bağlı olarak kurulan Diyarbakır Tıp 
Fakültesi için 1054 sayılı Kanun ile ihdas edi
len kadrolara ek olarak bu kanunun (1) sayılı 
cetvelinde yazılı kadrolar 5239 sayılı Kanuna 
ilişik (1) sayılı cetvelle eklenmiştir. Bu kadro

lardan Muhasebe Müdürü ve veznedar kadrola
rında görevlendirilecek memurlar Maliye Ba
kanlığınca atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın Üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyo-
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Diyarbakır Tıp Fakültesinde bir 
aydan az süreli dersler için ayrıca kadro tahsis 
olunmaz ve ek görev verilmez. En çok 20 gün sü
re içinde verilecek dersler için Diyarbakır'a 
ders vermeye gelecek öğretim üyelerine, mikta
rı üniversite senatosu ve Maliye Bakanlığınca 
tesbit olunmak üzere 75 - 100 Tl. sı arasında 
s sat başına bir ücret ödenir. 

Bu maddeye göre: 
a) Verilecek ücretler hakkında 7244 sayılı 

Kanunun 3 neü maddesi, uygulanmaz. 
b) Geçici görevle görevlendirilen öğretim 

üyelerine 10 Şubat 1954 tarih ve 6245 sayılı Har
cırah Kanununun 14 ncü maddesi ile kabul edi
len geçici görev yevmiyesi verilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın Üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh, aleyhte söz is
teyen?.,. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — SECİMLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
BAŞKAN — Gündemle ilişkin başkaca bir 

önerge olmadığına göre gündemi takibe başlıyo
ruz. Gündemde birinci maddede Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı seçimi vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçiminin 22 
nci turuna başlıyoruz. Sayın Üyeler, Başkanlık 

için sayın üyeler tarafından adaylıkları konmuş 
b"luıi"n Saym ibrahim Şevki Atasağun, Sayın 
Celâl Ertuğ aday bulunmaktadırlar. 

22 nci tur için tasnif heyetini seçiyorum... 
Sayın Necip Seyhan... Buradalar. Sayın Kadri 
Kaplan,.. Yok. Sayın Tevetoğlu... Buradalar. 
Sayın Akyurt... Buradalar. 
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Başlama yeri için ad çekiyorum. «Afyon Ka-
rahisar» 

Zarf ve kâğıtlar dağıtılsın... Seçime geçiyo
ruz. 

(C. S. Afyon Karahisar Üyesi Kemal Şeno-
cak'dan başlanarak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üye?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Bekata, durum hakkında gruplar ara
sı bir görüşme yapıp lütfen Başkanlığa bildirir 
misiniz .. 

Açık oylarını kullanmıyan sayın üyeler?.. 
Yok. Açık oylama işlemi bitmiştir. 

BAŞKAN — 1970 yılı Bütçe Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı üzerinde (107) sayın üye oy kul
lanmış, (95) kabul, (11) ret ve 1 çekinser oyu 
tesbit edilmiştir. 

Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu Danış
ma Kurulu 8 Temmuz 1970 günü şu kararı al
mıştı : 

«Cumhuriyet Senatosuna intikal etmiş ve 
bundan sonra edecek kanun tasarısı ve teklif
lerini biran evvel intacedebilmek için Genel 
Kurul çalışmalarının; Cumartesi Pazar günleri 
hariç, her gün; 10,00 -13,00; -15,30, - 20,00 saat
leri arasında tanzimi kararlaştırılmıştır». Yani, 
Cumartesi, Pazar hariç her gün belirtilen bu 
saatlerde birleşimler devam edecek idi. Bu 
arada bir defaya mahsus olmak üzere ve mün
hasıran şu ifadeler var; «Millet Meclisinden 
Cumhuriyet Senatosuna intikal etmiş ve ede
cek olan kanun teklif ve tasarılarını müzakere 
edebilmek için Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 25 Temmuz 1970 Cumartesi günü de..» 
dikkat buyurursanız, Cumartesi diye tasrih 
edilmiştir; «..25 Temmuz 1970 Cumartesi günü 
de çalışmasını arz ve teklif ederiz.» 

Muğla Artvin 
ilyas Karaöz Fehmi Alpaslan 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Böylelikle Genel Kurul çalışmaları; Pazar
tesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma gün
lerine mühasırdır. Bu teşhisten sonra biraz 
önce yüksek Genel Kurulunuz, bugünkü çalış
malardan sonra, Millet Mecliside, 3 Ağustos
tan itibaren geçerli olmak üzere, tatil kararı 

ile 1 Kasım Pazertesi günü saat 15,00 te top
lanmayı öngördüğü takdirde, bu karara uy
gun olarak, Cumhuriyet Senatosunun da bu 
tarihten itibaren tatile girmesini kararlaş
tırmış bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 
aldığı karara göre, güdemdeki kanun tasarı ve 
teklifleri varsa, yahut gelecekse Pazartesi 
ve mütaakıp günler birleşimler devam ede

cektir. Şu anda gündemimizde kanun tasarı 
ve teklifleri mevcut değildir. Cumhuriyet Se
natosunun normal çalışma günü Salı günü
dür. Fakat, aldığınız tatil kararı gereğince, 
3 Ağustostan itibaren Millet Meclisi ile bera
ber 1 Kasım tarihine kadar tatile girmiş ola
cağız. Bu sebeple, Başkanlığın bir başka iş
lem yapması mümkün değildir. Ancak, Millet 
Meclisi 3 Ağustos 1070 günü tatile girmediği 
takdirde , Cumhuriyet Senatosu kendiliğinden 
Salı günü toplanır. Çünkü normal çalışma 
günü Salı günüdür. Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun sabahleyin aldığı karar, Mil
let Meclisi 3 Ağustos 1070 tarihinde tatile 
girdiği takdirde, Anayasa gereğince beraber 
tatile girme kararıdır. Otomatikman Cumhu
riyet Senatosu da beraber girecek, Ancak, 
Millet Meclisi 3 Ağustos 1970 tarihinde tatile 
girmediği takdirde, Cumhuriyet Senatosu Sa
lı günü saat 15,00 te kendiliğinden mesaisine 
devam eder. 

Bu açıklamayı yaptıktan sonra biraz önce 
yapılan Başkanlık seçiminin neticelerini arz 
edeceğim: 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Grupların 
kararları var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kayalar. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Şimdi sizin 

emriniz üzerine grup başkanları toplandı. Pa
zartesi saat 15,00 te toplanılmasını sizden is
tirham edeceğiz. 

BAŞKAN — Gruplar böyle bir karar ver
diler mi? 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Evet. 
BAŞKAN — Gruplar Pazartesi saat 15,00 

te toplanma kararını vermişler. Bana böyle bir 
karar iletilmediği için Salı günü demiştim. 
O halde gruplar bir mutabakata ermişlerdir. 
Biraz sonra okuyacağım neticelerden sonra 
grupların mutabakatı üzerine Birleşimi o gü
ne bırakacağım. 
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Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 
yapılan oylamaya (86) üye katılmış ve netice
de aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
üye Üye 

Necip Seyhan Fethi Tevetoğlu 
Üye 

Nurettin Akyurt 

1. —• İbrahim Şevki Atasağun 61 
2. — Celâl Ertuğ 22 
3. — Ahmet Yıldız 1 

31 . 7 . 1970 O : 2 

4. — Boş 2 

8B 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunda yeter 
sayı olmadığı görülmüştür. 

Sayın grup temsilcileri Cumhuriyet Sena
tosunun çalışmaları için münasip bir mutabaka
ta varmış bulunuyorlar. Bu mutabakat karşı
sında Başkanlığın yapacağı'husus; 3 Ağustos 
Pazartesi günü saat 15,00 de toplanmak üzere 
Birleşimi kapamaktır. 3 Ağustos Pazartesi gü
nü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 16,05) 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen 
oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye s&yısı : 183 

Oy verenler : 107 
Kabul edenler : 95 

Reddedenler : 11 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 74 
Açık üyelikler : 2 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet S i m Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaejh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

[Kabul 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügiî 

İÇEL 
Talip Özdolay 

edenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU" 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SlNOP 
Nazım Inebeyli 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
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Ahmet Demir Yüc© 
CUMHURBAŞKANIN-

BALIKESİR 
rS6Jat Sarlıcalı 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih (Tanyeri 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

Kasım Gfiilek 
Vahap Güvenç 

[Reddedenler] 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 

Nazif Çağatay 

MALATYA 

Nurettin Akyurt 

[Çekinser] 
VAN 

Ferid Melen 

[Oya katılmıy anlar] 
ANTALYA 

Akif Tekin (İ. Â.) 
AYDIN 

Halil Goral 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç (I.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ERZURUM 
Sakıp Ha tun oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lut.fi Bilgen 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

Fikret Gündoğan 
Erdoğan Adalı 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Ozon en (I.) 

KOCAELİ 
Hikmet Işraen 
Lûtfi T ok oğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Ham di Özer 

MANİSA 
Doğat Banrtçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Sivag 

Yekûn 

Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mıımcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora (İ.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadb 
Hayri Dener 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
F. Cemal Erkin 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Zerin T üzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMI 
106 NCİ BİRLEŞİM 

31 . 7 . 1970 Cuma 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
^KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re seçim. 
3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 

B - İKİNCİ DSFA OYA KONULACAK 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KAEARLAŞ-
TIBILArT İŞLIiB 

1. — Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet. Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/181; Cumhuriyet Senatosu 1/1127) (S. 
Sayısı : 1459) (Dağıtıcı tarihi : 11 . 7 . 1970) 

SJ - . 1 >.-* ,1 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Aitan'ın, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğün'":; 5 nci maddecinin S ncü ve 4 nen cüm-
lakrb'hı kaldırılması ve 8 nci maddecinin rnat-
kb^ıır. v.ı (A) fıkrasının 1 nci 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet ünaldı'nm. Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 

2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrakın, THY Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile istanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TLT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırmacı istiyen önergesi (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri Kâ
mil Earaveüoğlu ve Ahmet Yıldızın yasama 
dokunulm azlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Saym : 1443) (Dağıtma tarihi: 2.61.970) 

G. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut G-ülez'in, Anayasanın 78 nci maclesi mu
vacehesine Bok1 Çimento Fabrikası İdare Mec-
H'Ti RTI^ İTİ sıfatı il? Senatörlük sıfatımı bas'-
^:nı.P b?„r: I l ı y a c a ğ ı n a dair, istanbuı Üyesi 
}:ıkvs;n r^doıVirı riner^es! ve bu hur;" jta J^as-
kr.nhk T/^anurn "I Haziran. 1970 tarih ve 28 

7, — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye-
F?1 I'ahvıat Gülerin yasama dokunulmazlığının 
kak-ıırıhmsı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cırnhi'riyît Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-
ni^yonn" raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) 
(D, tarihi : 27 . 6 .1970) 

8, — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuner'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
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Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 7 .1970) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

1. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/182; Cumhuriyet Senatosu 1/1128) 
(S. Sayısı : 1460) (Dağıtma tarihi: 11.7 .1970) 

» e - ç * 



Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1460 
Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân 

komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/182; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1128) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 131) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 6 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 905 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 18 . 6 . 1970 tarihli 106 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozheyli 

Millet Meclisi Başkanı 
Müddet : 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Millî Savunma Komisyonu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 
Genel Kurul 

o 9 

22 
22 
24 

gÜll 
gün 
gün 
gün 

Not : Bu tasarı 21 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 18 . 6 . 1970 tarihi" 106 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 131) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 24 . 6 . 1970 ' 

Esas No. : 1/1128 
Kayıt No. : 44 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 18 Haziran 1970 tarihli 106 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Başkanlığının 19 Haziran 1970 tarihli ve 905 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 24 Haziran 1970 tarihli Birleşiminde Hükü-
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met adına Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Tasarı, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının «VIII - Millî 
Savunma, a) Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı.» matlaplı 110 ncu maddesi gereğince ve 
bu madde ile tesis olunan esaslar dairesinde Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkilerinin ka
nuni bir düzenlemeye tabi tutulmasını öngörmektedir. 

1961 Anayasasının sözü edilen 110 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında, millî güvenliğin sağlanma
sından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Ba
kanlar Kurulunun sorumlu olacağı; 3 ncü fıkrasında Genelkurmay Başkanının Silâhlı Kuvvetle
rin komutanı olduğu ve nihayet 4 ncü fıkrasında da Genelkurmay Başkanının Bakanlar Kurulu
nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanacağı; görev ve yetkilerinin kanunla düzenleneceği ve 
Genelkurmay Başkanının bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumlu bulunacağı 
hüküm alıtna alınmıştır. 

Arz edilen hükümler muvacehesinde Silâhlı Kuvvetler hizmetlerinin yürütülebilmesi için Ge 
nelkurmay Başkanının görev ve yetkileri Anayasada emredilen esaslar dâhilinde kanuni bir dü
zenlemeye tabi tutulurken aynı esaslar sonucunda Millî Savunma Bakanlığı görev ve yetkileri so
rununun da kanuni bir düzenlemeye kavuşturulması zorunlu bir mahiyet kazanmıştır. 

İfade edilen gerekçelerle getirilen ve Genelkurmay Başkanının kendisine karşı sorumlu kılın
dığı Başbakanın Anayasa düzeninde, icra organının üst Coordonne mercii olması nedeniyle, Silâhlı 
Kuvvetler hizmetlerinin Genelkurmay Başkanı ile Millî Savunma Bakanı arasında belli esaslarda 
kurulu bir düzenlemeye tabi tutulmasını öngören tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri Komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının mahiyet ve önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bu raporda 

Başkan ve Sözcü Kâtip 
Samsun Tokat Balıkesir Bitlis 

R. Bendeci 2 nci maddedeki (koor- A. Demire! O. Kürümoğlu 
d ineli olarak) sözüne mu

halifim. Söz hakkım. 
saklıdır. 

Z. Bet il 
Gaziantep İstanbul Konya Rize 

/. T. Kutlar Söz hakkım saklıdır. X. Çumrah O. M. Agun 
muhalefet şerhim eklidir. 

E. Özden 
Sakarya Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Of. Tığlı H. Aydin e r 

Muhalefet şerhi 

1. — Maddenin metninde geçen (Koordineli) kelimesinin değiştirilmesi zaruridir. 
2. — Maddenin (B) bendinde yazılı hususlar vazıh değildir. Genelkurmay Başkanlığına 

verilen görevler ona ait kanunda yer almalı idi. 24 . 6 . 1970 
İstanbul 

Ekrem özden 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1460) 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/1128 
Kayıt No. : 6 - Karar No: 4 

1 . 7 . 1970 

Yüsek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunca 18 Haziran 1970 tarih ve 106 ncı Birleşimde kabul edilen Millî 
Savunma Bakanlığının görev ve teşkilâtı hakkındaki kanun tasarısı 25 . 6 . 1970 tarihinde Komis
yonumuza havale edilmiş, Komisyonumuz da 29 . 6 . 1970 Pazartesi saat 10;00 da Genelkurmay 
Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri de hazır olarak toplanmış mezkûr tasarıyı ince
lemiştir. 

Tasarı Anayasamızın 110 ncu maddesindeki Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkilerinin 
kanuni bir düzenlemeye tabi tutulması yolundaki hükmünün bir gereği olarak getirildiği anlaşıl
maktadır. 

Millî Savunma hizmetleri bakımından komuta işleriyle genel yönetimin ayrılması tabiîdir. Bu 
nedenle komuta işlerinin en yüksek askerî şahıs olan Genelkurmay Başkanına, hizmetin genel yö
netimine ait işlerin ise Millî Savunma Bakanına ve emrindeki teşkilâta aidolması normaldir. 

Bu düşünce ile tasarı, Millî Savunma hizmetinin komuta kısmı ile genel yönetim kısmını ayır
mayı hedef almış ve getirdiği hükümlerle Anayasamızın 110 ncu maddesindeki hükme de uygun 
olarak genel yönetim ilkelerini tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca komuta kısmının Genelkurmay Başkanına aidolması gereği de ayrı bir tasarı ile düzen
lenerek Yasama Meclislerine sunulmuştur. 

Yukardaki görüşlerin ışığı altında tasarı Komisyonumuzca Millet Meclisinden gelen şekliyle 
ve bütünüyle uygun görülmüştür. 

Netice olarak Komisyonumuz Millet Meclisi metninin 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddelerini 
aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
T. Arıburun 

Afyon K. 
K. Şenocak 

(Bulunmadı) 

Aydın 
H. Goral 

(Bulunmadı) 

Başkan V. 
C. Yıldırım 

(Bulunamadı) 

Çorum 
M. Ş. Özçetin 
(Bulunmadı) 

Van 
F. Melen 

Sözcü 
F. Kınaytürk 

İçel 
T. Özdolay 

Tabiî Üye 
F. özdilek 

(Bulunmadı) 

Kâtip 
II. E. Işıklar 

İzmir 
0. Kor 

Cumhurbaşokanmca S. t 
F. Korutürk 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1460) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 7 . 7 . 1970 

Esas No. 1/1128 
Karar No. 77 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 18 . 6 . 1970 tarihli 106 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı, Ko
misyonumuzun 7 Temmuz 1970 tarihli 19 ncu birleşiminde, ilgili Hükümet (temsilcileri >de hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzaikere olundu. 

I - Tasarı, Anayasada tesbit edilen esaslar çerçevesinde, Millî Savunma Bakanlığının görev 
ve teşkilâtının kanuni bir düzenlemeye tabi tutulmasını öngörmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının görev ve yetkilerinin tarihî gelişimi, 
Türkiye Büyük Millet Meclijinin kuruluşundan günümüze kadar çeşitli safhalar göstermiştir. 

1. Büyük Millet Meclisi Hükümeti devresinde, 2 Mayıs 1336 tarihli Büyük Millet Meclisi İc
ra Vekillerinin (sureti intihabına dair 3 sayılı Kanunla, her iki organ ayrı birer hakanlık halin
de kurulmuş; bunlardan Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti, Silâhlı Kuvvetlerin harekât, eği
tim ve istihbarat hizmetlerini; Millî Müdafaa Vekâleti de Türk -ordularının personel, seferberlik, 
ikmal ve idare hizmetlerini yürütmüştür. Bu devrede, iki organ arasındaki koordinasyonu Başku
mandanlık /müessesesi sağlamıştır. 

2. 1924 Anayasası devresinde Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasın
daki ilişkiler, çeşitli safhalarda derişik şekiller almıştır. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti, S Mart 1340 tarih ve 429 sayılı Kanunla kaldırılmış ve 
Cumhurbaşkanı adına ordunun barışta emir ve komutasına memur en yüksek askerî makam ol
mak ve görevlerinde bağımsız bulunmak üzere, Erkânı Harbiyei Umumiye Kiyaseti kurulmuş
tur. Erkânı Harbiyei Umumiye Eeisi, Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı ile atan
makta ve görevine ilişkin konularda her Bakanlıkla muhabere 'edebilmektedir. Aynı kanun, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi önünde askerî bütçenin sorumluluğunu Millî Savunma Bakanına bı
rakmıştır. Bu devrede Genelkurmay Başkanlığı, genellikle bir plânlama organı rolü oynamış, ha
rekât, eğitim ve istihbarat konularında Silâhlı Kuvvetlere emir ve kumanda letmiş; Millî Savun
ma Bakanlığı ise, personel, ikmal ve idare hizmetlerini yürütmüştür. 

'5 Haziran 1944 tarih ve 4580 sayılı Kanun, Genelkurmay Başkanlığının sahip bulunduğu ba
ğımsız statüyü değiştirmiş ve bu makamı Başbakanlığa bağlamıştır. Bu kanuna göre Genelkur
may Başkanlığı barışta Başbakana bağlı ve emir ve komutadan ona karşı sorumludur. Başbakan 
ise, barışta Genelkurmay işlerinden ve barış ve savaşta harb (kuvvetlerinin emir ve komutası iş
lerinden Büyük Millet Meclisine karşı sorumludur. Diğer taraftan, atanma usulünde de değişik
lik yapılmış ve Genelkurmay Başkanının, Başbakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 
atanacağı belirtilmiştir. 

4580 sayılı Kanunun çıkarılmasında, Genelkurmay Başkanlığının bağımsız durumunun uygu
lamada doğurduğu .mahzurlar rol oynamış ve bu bakımın «Çok şümullü olan uzun hazar yılların
daki çalışmalarda, icabıeden işlerdeki aksamalardan dolayı», Büyük Millet Meclisine karşı sorum
lu olan bir mercie bağlanmasının zaruri olduğu sonucuna varılmıştır. Genelkurmay Başkanlığı
nın Başbakanlığa bağlanışında, Genelkurmayın, memleketin topyekûn savaşa hazırlanması bakı
mından bütün ıdevlet teşkilâtının faaliyetleriyle ilgili teknik bir ihtisas heyeti ve makamı olması 
ve diğer bakanlıklarla müştereken çalışmak mecburiyetinin bulunması gibi sebepler göz önünde 
bulundurulmuştur. Bu devrede de, personel, ikmal ve idare hizmetlerinin Millî Savunma Bakanlı
ğınca yürütülmesine devam olunmuştur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1460) 
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4580 sayılı Kanunla tesis edileni bu sistem, 30 Mayıs 1949 tarih ve 5398 »sayılı Kanunla tekrar 
değiştirilmiştir. 5398 sayılı Kanunun -getirdiği 'en önemli değişiklik, Genelkurmay Başkanlığının, 
Millî Savunma Bakanlığına bağlanmasıdır. Bu kanun hükümlerine (göre, Cumhuriyet Ordusunun 
hazırlanması ve idaresiyle vazifeli ve 'bu işlerden barışta ve seferde sorumlu olan Millî Savunma 
Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Balkanbk Müsteşarının İdaresi ailltmdalki daireleri ihtiva 
eder. Bakanlık, ordunun personel, haber alma, harekât, eğitim, seferberlik ve ikmal işlerini Genel
kurmay Başkanlığı vaısıtasiyle; bunların dışındaki hizmetleri de müsteşarlık vasıtasiyle yürütür. 
Genelkurmay Başkanının atanması ve değiştirilmesi ise, Millî Savunma Balkanının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

5398 sayılı Kanunun .gerekçesinde, askerî idaredeki iki başlılığın, her ilki makamın görev ve 
yetkileri arasında tedahüllere ve aynı konu üzerinde muzaf çalışmalara yol açtığı belirtilmıekte 
ve bu durumun, «ıbu işlerde matlup bulunan sürat, selâmet ve isabetin sektedar olmasına sebebi
yet Verdiği» ifade -edilmektedir. Yine gerekçeye göre, «askerî kanunların uygulanmasına memur 
olan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmayın kanunlarla tâyin edilen özel durumu karşısında bu 
vazifesini tam yapmak için tlâzumgelen yetkiyi fiiliyatta elde edememiş Ve ikmal ve idare işleriyle 
muvazi ve ahenkli olarak yürümesi icabeden komuta ve eğitim hizmetleri de, muvaffakiyeti için 
lâzım olan şartları ve imkânları tamamiyle tahakkuk -ettir em emiştir.. Arz edilen sebepler, bugün
kü gayritabiîliğin giderilmesini ve aynı mevzu üzerinde çalışan teşkilâtın bir araya -getirilerek 
tefe -bir meroide toplanmasını ve nihayet demokrasi rejimiyle idarte edilen her (memlekette oldu
ğu gibi bizde ele askerî işlerin ilgili bakanın yetki ve sorumluluğuna verilmesini zaruri kılmış» 
tır. 

3. 1961 Anayasası, Başkomutanlık konusunda 1924 Anayasasının 40 ncı madde hükmünü ay
nen tekrarlamış ve Başkomutanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mânevi varlığından ayrıl-
mıyacağını ve ıCumhurbaşkanı tarafından temsil olunacağını -belirtmiştir. Buna karşılık, Anaya
sanın 110 ncu maddesinin diğer fıkralarında, 1924 Anayasasındaki ilkelerden farklı hükümler yer 
almıştır. Nitekim, millî 'güvenliğin sağlanmasın lan ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasın
dan, Türkiye (Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar Kurulu sorumlu kılınmış; Genelkurmay 
Başkanının, Silâhlı Kuvvetlerin komutamı olduğu belirtilmiş ve bu sıfatla sahibolacağı görev ve 
yetkilerin kanunla düzenlenmesi öngörülmüş; Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden 
dolayı Başbakana karşı sorumlu tutulmuştur. 

Genelkurmay Başkanını, Başbakana karşı sorumlu kılan bu hükmün anlamı, ıgerek Kurucu 
Meclis 'görüşmelerinde, gerek Anayasa Mahkemesi kar arlarında tartışma konusu 'olmuştur. Ana
yasa Mahkemesi, sözü ıgeçen hükmü, Genelkurmay Başkanlığının Başbakanlığa -bağlı olması ge
rektiği şeklinde yorumlamış ve bu gerekçe ile Genelkurmay Başkanlığını Millî Savunma Bakan
lığına ıbağlıyan 5398 sayılı Kanunun ilik üç maddesini iptal etmiştir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere; Anayasamızdaki, (millî (güvenliğin Isağlanıma-
sıııdan Ve Silâhlı Kuvvetlerin (savaşa -hazırlanmasından Bakanlar Kurulunu sorumlu tutan hük
mün amacı, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden Bakanlar Kurulunun birlikte sorumlu 
olması kuralını (koyan 105 nel imadde hükmünün, konunun önemi ile orantılı olarak, bir çeşit tek
rar ve teyidinden ibarettir. Elbette ki, Bakanlar Kurulunda, Cumhuriyet Ordusunun hazırlan
ması ve idaresi işlerinden ve bu işlerde çalışanların eylem ve işlemlerinden tek başına ve doğru
dan doğruya sorumlu (bir kimse ve bu kimsenin emri altında bir idare topluluğu bulunacaktır. 
Esasen, Millî Savunma hizmetlerinin Hükümet kademesinde yürütülmesi görevinin, Bakanlar Ku
rulunun içindeki iş bölümünde belli bir Bakanlığa aidolması gerektiği Anayasa Mahkemesıinin ço
ğunluğu tarafından da benimsenmiştir. 

Kabul etmek gerekir ki, Başbakanın Anayasal statüsü, onun belli bir kamu hizmetinin sorcmı-
b-kığunu şahsan ve doğrudan doğruya yüklenmesine 'elverişli değildir. Anayasaımız, Başbakanlığı 
bir üst koordinasyon organı olarak teçlıiz etmiş ve Başbakanın, Bakanlar Kurulunun başkanı 
olarak, Bakanlar arasında işbirliğini sağlıyacağmı ve Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini 
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gözeteceğini belirtmiştir. Diğer bir ifadeyle, Anayasa ikoyucu, Başbakanın günlük idari işlerle 
meşgul olmasını uygun bulmamış ve bu çeşit hizmetlerin Bakanilıklaraa yürütülmesini öngörmüş
tür. 

Gerçi idare şist emimizde bâzı birimlerin Başbakanlığa bağlı olduğu 'görülmektedir; ancak, Baş
bakan, btu hizmetleri bizzjat değil, 4951 sayılı Kanuna göre kurulan Devletî Bakanlıikları vasıtasiyle 
ve bu Balkanların ımünf edit siyasi sortumlıuluğu altında yürütmektedir. Oysa Anayasaımız, Genel 
Kurmay Başkanının Başbakanlığa değil, «Başbakana» karşı sorumlu olduğunu ifade etmiştir. 
Gerçekten, Anayasanın görüşülmesi sırasında cereyan eden tartışmalardan sonra «Başbakanlık» 
kelimesi, «Başbakan» olarak değiştirilmiştir. Milli Savunma hizmetlerinin bir Devlet Bakanının 
sorumluluğu altında yürütülmesine Anayasa bakımından bir engel olmadığı kabul edilse dahi, 
bunun hizımet yönünden sakıncalı olacağına şüphe yoktur. Bu takdirde Devlet Balkanı, Millî Sa
vunma Bakanı yerine geçecek ve netice itibariyle Genel Kunmıay Başkanlığı, yine bir. Bakanlığa 
bağlanmış olacak; ayrıca, Başbakanlığa bağlı olarak, Millî Savunma Bakanlığı karargâhı çapında 
yeni bir karargâh kurmak gerekecektir. 

Diğer taraftan, Anayasamıza göre Silâhlı Kuvvetler özerk bir kuruluş, hattâ genel idarelen 
ayrı bir kamu tüzel kişiliği değildir. Devlet kudretinin yürütme aracı olan Silâhlı Kuvvetleri ge
nel idareden ayrı olarak düşünmeye mantıkan imkân bulunmamaktadır. 1961 Anayasasının Kurucu 
Meclisteki görüşmelerinde de, Silâhlı Kuvvetlerin Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu 
bir mercie bağlanması hususu üzerinde hassasiyetle durulmuş ve Genelkurmay Başkanlığına az çok 
özerk bir mahiyet verebilecek nitelikteki teklifler reddedilmiştir. Bu durumda, Millî Savunma hiz
metinin yürütülmesini sağlıyacak hukukî işlemlerin, bu işlemlerden dolayı Türkiye Büyük Millet 
Meclisine karşı sorumlu olan bir merci tarafından yapılması zorunludur. Bu merci ise, yukarıda 
belirtilen sebeplerle, ancak Millî Savunma Bakanlığı olabilir. 

Anayasanın, Bakanlar Kurulunun ortak sorumluluğuna bıraktığı «Millî güvenliğin sağlanması 
ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanması» görevi, son derece geniş bir mahiyet taşımaktadır. 
Gerçekten, savaşa hazırlama, askerin eğitilmesi kadar Devletin ekonomik, sosyal ve eğitim alanla
rında, bayındırlık ve ulaştırma işlerinde de günün teknik ve moral icaplarına oıygun bir hazırlığı 
gerektirir. Bu yönleriyle savaşa hazırlık, topyekûn bir Devlet faaliyetidir. Bu geniş görev alanı 
içinde, Anayasanın Genelkurmay Başkanına bırakmış olduğu, sadece «komuta» görevidir. Oysa, 
«komuta» terimini, «idare» ile eş anlamlı olarak kabul etmeye imkân yoktur. Aksine, Millî Savun
ma görevleri, geleneksel olarak, komuta ve idare şeklinde ikiye bölünmekte ve komuta, Millî Sa
vunma ile ilgili kuruluşların «harb teknik ve taktiği bakımından yönetimi»; idare ise, «bu yöne
timin personel, malî işler ve lojistik gibi konularda desteklenmesi» olarak kabul edilmektedir. Bu 
durumda, «komuta» terimini, Millî Savunma ile ilgili her türlü hizmeti içine alacak derecede geniş 
yorumlamak hatalı olur. Anayasamız, Genelkurmay Başkanını komuta işleriyle, yani Silâhlı Kuv
vetlerin harb teknik ve taktiği bakımından yönetimiyle görevlendirmiş ve bu görevin millî güvenlik 
planındaki etkileri dolayısiyle, kendisini Başbakana karşı sorumlu kılmıştır. «Komuta» dışında ka
lan Millî Savunma hizmetlerinin, yani hizmetin «idari» yönlerinin yürütülmesi ise, Anayasa ilke
leri gereğince, ancak Bakanlar Kurulu içindeki bir uzman bakanlığa, yani Millî Savunma Ba
kanlığına aidolabilir. 

Yukarıda arz edilen gerekçelere dayanılarak, Millî Savunma Bakanlığının görev ve teşkilâtının, 
Anayasada öngörülen esaslar çerçevesinde düzenlenmesini temin maksadiyle hazırlanmış bulunan 
tasarı, Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması kararlaştırılmıştır. 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kâtip 
Konya 

O. N. CaınpoM 
Toplantıda bulunmadı 

Ankara 
î. Yetiş 

Toplantıda bulunmadı 

Aydın 
î. C. Ege 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
R. Üner 

Edirne 
M. N. Ergteneli 

Toplantıda bulunmadı 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Kütahjya 
I. E. Erdinç 

Toplantıda bulunmadı 

A. Karakücük 

Malatya 
N. Akyurt 

Tabiî Üye 
S. özıgiir 

Toplantıda bulunmadı 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 
Urfa 

I. E. Karakapıcı 
Toplantıda bulunmadı 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı 
hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Millî Savununa Bakanlığı; 
Bakanlık müsteşarı, yeteri kaklar (müsteşar yar
dımcısı ile Başkanlık, daire başkanlıkları ve 
Bakanlığa :bağlı diğer kuruluşları ihtiva eder. 

Bakanlıkça., Genelkurmay Başkanlığı ile 
koardineli olarak 'düzenlenecek 'bu teşkilât Si
lâhlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında göste
rilir. 

Görev ve yetki : 

MADDE 2. — Millî Savunma Bakanının gö
revleri : 

a) Millî Savunma -'görevlerinin siyasi, 'hu
kukî, sosyal, imalî ve bütçe hizmetlerini, 

b) Silâhlı Kuvvetlerin; Bakanlar Kurulun
ca kararlaştırılacak savunma politikası çerçeve
sinde, Genel/kurmay Başkanlığı tarafından tes-
bit olunacak ilke, öncelik ve anaprogramlarma 
göre : 

(1) Barışta, ve savaşta asker alma hizmet
leri n!i. 

yaç 
(3) 
f4) 
(5) 

Silâh, araç, gereç ve her ç:eşit lojistik 
maddelerinin tedariki hizmetlerini. 
Harb sanayii hizmetlerini!, 
Sağlık ve veteriner hizmetlerini, 
İnşaat, emlâk, iskân ve enfrastrüktür 

hizmetlerini, 
c) Malî ve imal hesap teftiş hizmetlerini. 

vürütmektir. 

Personel işlemleri : 

MADDE 3. — Silâhlı Kuvvetler personel 
hizmetleri özel kanunlarına göre vürütülür. 

Görevi erin yürütülmesi : 

MADDE 4. — Millî Savunma Bakanı; bu 
görevleri müsteşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa 
bağlı 'diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz, Hava 
Kuvvetleri komutanlıkları vasıtasiyle yerine ge
tirir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTOE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı 
hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görev ve yetki : 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Personel işlemleri : 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görevlerin yürütülmesi : 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Çeşitli hükümler : 

MADDE 5. — Diğer kanunlarla Millî Savun
ma Bakanlığına verilen görev ve yetkiler ile as
kerî yargı organları hakkındaki özel kanun hü
kümleri sıaiklidır. 

İşbirliği : 

MADDE !6. — Silâhlı Kuvvetler hizmetleri
nin tam bir bütünUük ve beraberlik içinde yürü
tülmesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığı, 
Genelkurmay Başkanlığı lile ısıkı bir işbirliği ve 
beraberliği içinde çalışır. 

Her iki makam, görev ve yetkileri icabı Kuv
vet komutanlıkları, diğer 'makamlar ve kurum
larla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan 
karşılıklı <olarak 'birbirlerine bilgi verirler. 

MADDE 7. — 5398 sayılı Kanun ile diğer 
kanunların bu kanuna aykırı bükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
vürütür. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği 
metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği 
metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

((Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metin) 

Çeşitli hükümler : 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşbirliği : 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme : 
MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

mmm • • 
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Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 ve 1054 
sayılı kanunlara ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/273; Cumhuriyet 

Senatosu 1/1139) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 133) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 7 . 1970 

Kanımlar Müdürlüğü 
Sayı : 1412 - 7892 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 24 . 7 . 1970 tarihli 133 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kaJbul edilen, Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki '5239 ve 1054 sayılı 
kanunlara ek kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

iSaygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı V. 

Fikret Turhanrjil 

Not : Bu tasarı 30 . 3 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisi/ona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun- 24 . 7 . 1970 tarihli 133 ncü Biri esiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 138) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 28 . 7 . 1970 
Esas No. : 1/1139 

Karar No. : 10 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 24 . 7 . 1970 tarihli 133 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 'görüşülerek 
işari oy ile kabul -edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları . hakkındaki 5289 ve 1054 sayılı 
kanunlarla ek kanun tasarısı, Üniversite ve ilgili 'bakanlık temsilcilerinin de katılmasiyle Komis
yonumuzun, 28 . 7 . 119170 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarımın gerekçesinde de belirtildiği üzere; Diyarbakır Tıp Fakültesinin kııruklbilnıesi ve ilk 
ihtiyacın karşılanabilmesi için gerekli kadroları kapsıyan 1054 sayılı Kanun çıkarılmıştır, 

Şimdi fakülte öğretime başlamıştır. Ayrıca Diyarbakır Numune ve Gtöğüs 'hastaneleri ile Doğu
mevi de yapılan protokol gereğince fakültece işletilecektir. 

1054 sayılı Kanunla verilmiş olan 15 profesör kadrosu ihtiyacı birkaç yıl karşılar durumda ise 
de, •doçenıt ve asistan kadroları ihtiyacı karşılamaktan uzak ve fakültenin inkişafı bakımından en
gelleyici Ibir unsur olmaktadır. 
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Diyarbakır Tıp Fakültesinin öğretim ve sağlık 'hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinıi ve inki
şafını sağlamak amaciyle, lüzumlu kadroların verilmesini öngören 'kanun (tasarısı, Komisyonumuz
ca da benimsenmiş, Millet Meclisince kabul edilen metin ve Ibu metne 'bağlı (1) sayılı -cetvel ay
nen kalbul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve .havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sayigı ile sunulur. 

Bu raporda Baışkan ve Sözcü 
Kastamonu 
M. Çamlıca 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Ağn 
S. Türkmen 

Kars 
M. Hazer 

Bitlis 
0. Kürümoğlu 

Kırklareli 
A. Alkan 

Bolu 
A. Yıhnaztürk 

Tafbiî Üye 
S. Karaman 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Camlıııriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 1/1139 
Karar No. 83 

3 . 7 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 24 . 7 . 1970 tarihli 183 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi ku'iıluş kadroları hakkındaki 5289 ve 1054 sayılı 
Kanunlara ek kanun tasarısı, Komisyonumuzun 80 Tetmımuz 1970 tarihli Birleşiminde, ilgili tem
silciler ide hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, A inkara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Diyarbakır Tıp Fakültesine, gerekli 
öğretim üyesi. Öğretim üye yardımcısı ve idari personel kadroları verilmesini ve ders vermeye 
gelecek öğretim üyelerine ödenecek ücretlerin düzenlenmesini öngörmektedir. 

3 . 7 . 1968 tarihinde kabul edilen 1054 sayılı Kanunla, Diyarbakır Tıp Fakültesine 15 pro
fesör, 15 doçent, 30 asistan ve 8 teknik asistan kadrosu ile, idari işler için bir kısım memur kad
roları verilmiştir. Bunlardan, profesör kadroları henüz dolmamış olup, bir müddet daha ihtiyacı 
karşılayabilecektir. Ancak, geçen süre içinde, mevcut doçent ve asistan kadrolarının yetersiz ol
duğu görülmüştür. Bu itibarla, Fakültenin gelişmesini ve halen Diyarbakır Numune Hastanesin
de kapalı durumda olan göz, kulak - 'burun - boğaz, röntgen, göğüs ve kalb cerrahisi servislerinin 
açılarak halkın hizmetine sunulmasını sağlamak üzere. Fakülteye yeni doçent ve asistan kadro
ları verilim esi zaruri bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, öğretimin yeterli ölçüler içinde yürütülebilmesi bakımından, kolaylık ve ucuz 
maliyet sağlamak maksadivle, konsantre ders verme sistemini uygulamak gerektiğinden, öğretim 
üyelerine ödenecek ücretler de tasarı ile düzenlenmektedir. 

Yukarda arz edilen hususları ihtiva eden tasarı. Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş 
ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi (metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü (maddeleri, ilişik cetvelle birlikte Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul-
ması kararlastırılmıstır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1472) 



3 — 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ankara Uşak 
Y. Köker M. F. Atayurt 

Aydın Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
î. C. Ege E. Üner 

Toplantıda bulunmadı 

Malatya Manisa 
N. Akyurt O. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Kâtip 
Konya 

O. N. Canpolat 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Toplantıda bulunmadı 

Maraş 
A. Karaküçük 

Toplantıda bulunmadı 

Urfa 
t. E. Karakapıcı 

Ankara 
î . Yetiş 

Toplantıda bulunmadı 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metm 

Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Hakkındaki 5239 ve 
1051 sayılı kanunlara ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nei 
maddesi gereğince Ankara Üni
versitesine bağlı olarak kuru
lan Diyarbakır Tıp Fakültesi 
için 1054 sayılı Kanun ile ihdas 
edilen kadrolara ek o'larak bu 
kanunun (1) sayılı cetvelin
de yazılı kadrolar 5239 sayılı 
Kanuna ilişik (1) sayılı cetve
le eklenmiştir. Bu kadrolardan 
Muhasebe Müdürü ve veznedar 
kadrolarında görevlendirilecek 
memurlar Maliye Bakanlığınca 
atanır. 

MADDE 2. — Diyarbakır 
Tıp Fakültesinde bir aydan az 
süreli dersler için ayrıca kad j 

ro tahsis olunmaz ve ek görev 
verilmez. En çok 20 gün sür o 
içinde verilecek dersler için Di
yarbakır'a ders vermeye ge-» 
lecek öğretim üyelerine, mik
tarı üniversite senatosu ve Ma-

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
Kadroları hakkındaki 5239 ve 
1051 sayılı kanunlara ek Kanun 

MADDE 1. — 3[illet Mecli
since kabul edilen 1 nei mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nei mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
Kadroları hakkındaki 5239 ve 
1051 sayılı kanunlara ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği ! (Millî Eğitim Komisyonunun 
metin) 

,liye Bakanlığınca tesbit olun
mak üzere 75 - 100 Tıl. ısı ara
sında saat başına bir ücret öde
nir. 

Bu maddeye göre : 
a) Yerilecek ücretler hak

kında 7244 sayılı Kanunun 3 
ncü 'maddesi uygulanmaz. 

b) Geçici görenle görev
lendirilen öğretim üyelerine 
10 Şubat 1954 tarih ve 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 14 
ncü maddesi ile kabul edilen 
geçici görev yevmiyesi veril
mez. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

kabul ettiği metin) 
(Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de 'aynen kabul edilmiştir. 

(1) SAYILI CET YEL 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. .*-

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Mület Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel) 

(1) SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

6 
7 

5 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
10 
10 
10 

4 
6 

11 
11 

A) öğretim Üyesi 
Doçent 

» 
5 
5 

B) öğretim üyeleri yardımcıları 

Uzman 
» 
* i 

Asistan 
> 
* 
% 

Asistan (Sosyal Antropoloji) 
» (Fizik) 
» (Kimya) 

(C) Memurlar 

Muhasebe Müdürü 
Sosyal Hizmetler Uzmanı 
(Sos. Hiz. Ak. Mez.) 
Sosyalleştirme İşleri Memuru 
Veznedar 

1 
2 
2 
5 
5 

10 
10 
1 
4 
4 

1 

1 
1 
1 

950 
800 

1 100 
950 
800 
800 
700 
600 
500 
500 
500 
500 

950 

600 
400 
400 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne 
bağlı cetvel) 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi ̂ metnine bağlı (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

»-e^e» <-• 

• . ' • : •» 
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CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 4 / ü 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil

let Meclisi : 1/374; Cumhuriyet Senatosu : 1/1141) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 7 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1079/5524 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 24 . 7 . 1970 tarihinde 
kararlaştırılan «1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı» ve gerekçesi ekleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

G-ereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bölüm MadeLe Düşülen. Eklenen İ z a h a t 

(A/ l ) 

Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 12.111 38 91<6 000 Beklenen personel zayiatının gerçekleşmiyeceği 
tahmin edi'Tdiğinıden ıbu miktarın 12.111 nei (terti
bine eklenmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

12.280 '5 482 8121 Bu tertibe konulan ödenek yıl sonuna kadar olan 
ihtiyacı karşilryamıyacağından bu tertibe daha 
'5 482 821 liralık ödeneğin eklenmesi sorunludur. 

13.000 18.310 '04 029 758 Yiyecek, yem ve yakacak alımları tertibine ko
nulmuş bulunan '544 492 >000 liralık ödenek yıl so
nuna kadar olan ihtiyaçları karşılıyamıyacağın-
dan bu miktarın eklenmesi gerekmektedir. 



_ 2 — 
Bölüm 

14.000 

15.000 

16.000 

Madde 

14.110 
14.510 
14.593 
14.594 
14.595 
14.596 
15.2(21 
15.226 
15.2(29 
15.291 
15.296 
15.299 
i5.38i 
15.386 
15.389 
16.111 
16.116 
16.119 
16.480 
16.711 
16.712 
16.721 
16.722 
16.731 
16.732 

16.810 

Düşülen Eklenen 

60 000 
5134 300 
37 000 

902 000 
28 500 

M2 501 
10 OOO 

196 000 
35 000 
47 000 

'046 400 
60 000 
4 401 

73 500 
5 600 

27 000 
25 000 
10 000 
34 000 
41 000 
40 000 
24 000 

185 000 
24 000 
23 000 

3 554 000 

î z a h a t 

16.820 

17.000 17.110 

172 500 

1110 000 

17.210 
17.220 
17.230 
17.240 
17.250 
17.310 

518 1029 050 
9 '283 000 
3 '064 000 
ı6 446 845 

709 000 
11 381 490 

Yapılan tahminlere <göre yıl sionuna kadar fbu mik
tarların tasarrufu mümkün igörülmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığı cari yıl 'bütçesinin bu 
tertibine 39 454 OOO liraJİık ödenek koıuulmuş b-u-
lunmaktaıdır. Bir kısım hizmetlerin ınütaakıp yıl-
da yapılması mümkün bulunduğundan 3 554 000 
liralık ödenek tasarruf edilebilir. 

Yıl sonuna kadar bu miktarın tasarrufu mümkün 
görülmektedir. 

Millî Savunlma Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçesi^ 
nin 17.110 neu (Etüt ^e proje giderleri) madde
sine 190 000 liralık ödenek konulmuış bulunmak^-
tadır. 
öari yılda bâzı projelerin yapılmasından sarfına
zar 'edildiğinden bu tertipten 110 000 liranın ta
sarrufu mümkündür. 

Millî Savunma Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçesi
nin Ibu tertiplerine konan ödeneklerden bâzı pro
jeli hizmetlerin eari yıl İçinde yapılmasından sar
fınazar edilerek mütaakıp yılda yapılması uygun 
görüldüğünden bu miktarların tasarrufu mümkün 
olabilecektir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1473) 



— 3 — 

Bölüm Madde I>üşülen Eklenen , İ z a h a t 

(A/2) 

Millî Savunana Bakanlığı 

Bu yıl içinde fou tertiplerden yapılacak hizmetle
rin bir 'kısmının yapılmasından sarfınazar edildi
ği diğer taraftan da bu tertiplerin bir kısmından 
da 'yıl' sonuna kadar tasarruf edilmesi mümkün 
bulunduğundan 'bu miktarların düşülmesi 'gerek
mektedir. 

(A/3) 

Millî Savunına Bakanlığı 

Bu tertibe bütçe ile ıl4 093 '000 liralık ödenek ve
rilmiş 'bulunmaktadır. 'Bu itibarla bu miktarın yıl 
.sonuna kadar tasarruf edilebileceği tahmin olun
maktadır. 

.Tasarrufu mümkündür. 

MMî 'Savunma Bakanlığının 19TO malî yılı Bütçe
sinin 34.710 (Uluslararası 'teşekküllere yatırılacak 
üye 'aidatları, katılma payı ve iştirak hisseleri) 
maddesine 22 996 000 liralık ödenek konulmuştur. 
Cari yılda «NADGtE»» projesinin gecikmesi sefoe-
.biyle bu projenin talhakkuku mümkün olamıya-
.c-ağından bu iş için ayrıHmış ödenek kullanılamı-
yaoaktır. 
Bu itibarla, 2 21'6 070 liralık ödeneğin düşülmesi' 
mümkün görülmektedir. 

22.000 22.611 230 000 
22.711 3 454 000 
22.811 1 <m 000 
22.911 1 071 302 

32.000 32İ100 2 895 000 

34.000 34.210 263 000 

34.710 2 216 070 
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Türkiye Büyük MiUet 
Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/374 
Karar No. : 73 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

30 . 7 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya-
plıması hakkında kanun tasarısı) Maliye Bakanının 'da hazır bulunduğu toplantıda incelendi ve 
görüşüldü. 

Tasarının 1 nci maddesine bağlı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili maddelerine 
konulan ödeneklerin yetmemesi halinde tasarrufu mümkün görülen maddelerden (1) sayılı cetvel
de gösterilen (108 428 579) lira düşülerek, ilgili maddelere eklenmek suretiyle 1 nci maidde aynen 
kabul Edilmiştir. 

1970 yılı Bütçesinin bir kısım bakanlık ve idamelerinde işçi ücretlerinin ödenmesini temin mak-
sadiyle ÇR) işaretli cetvele hüküm konulmuş, bâ ı idareler ise bu hükümden yoksun bırakılmıştı. 
Yoksun bırakılan bakanlık ve idarelerin de faydalanmalarını sağlamak ama e iyi e (E) işaretli cetve
lin Yatırını Harcamaları kısmımın (Yatırım harcamaları) başlığı altına ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı formülün eklenmesi Komisyonumuzca uygun görülerek, tasarıya yeni bir 2 nci madde ilâve 
edilmiştir. 

Bu ilâve madde sebebiyle tasarının 2 nci maddesi 3 ncü, 3 ncü maddesi de 4 ncü maidde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz eidilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
iSakarya 

N. Bayar 

Ankara 
Y. Köker 

Bolu 
H. t. Cop 

Hatay 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Özk&n 

Kars 
K. Okyay 

M ar aş 
A. İmamoğlu 

Sivas 
M. Timisi 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Başkanvekili 
Aydın 

/ . C. Ege 

Ankara 
H. T. Toker 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Demir 

içel 
C. Okyayuz 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Maraş 
A. Karaküçük 

Tokat 
/. H. Balcı 

Urfa 
/. E. Karakapıcı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
.1 . Yalçın 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Muğla 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Akarca 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Ankara 
/. Yetiş 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

izmir 
M. Akan 

Manisa 
H. Okçu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
A. R. TJzuner 
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HÜKÜMET TASARISI 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
ilişik (1) sayılı cetveldeki tertipleri arasında 
(J08 428 579) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. T - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

24 . 7 . 1970 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
T. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

î. Ertem 
Çalışma Bakanı 

S. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

8. O. Avcı 
imar ve iskân Bakanı 

E. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Devlet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bügin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Bügin 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
O. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. î. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Bakam 

S. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy işleri Bakanı 

T. Kapanlı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

/. Sezgin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTtKİŞI 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin yatırım harcamaları 
kısmının (Yatırım harcamaları) başlığı altına 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül eklen
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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12.000 

13.000 

15.000 

— 6 — 

(Tasarıya bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

Millî Savunma Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 

AYLIKLAR 
12.111 Askerî personel aylıkları 

ÜCRETLER 
12.280 İşçi ücretleri 

YÖNETİM 'GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 'GİDERLERİ 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.510 Kurs giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.593 Er eğitim giderleri 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri 
14.595 Spor ve izcilik giderleri 
14.596 Manevra ve tatbikat giderleri 

KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 

15.221 
15.226 
15.229 

15.291 
15.296 
15.299 

15.381 
15.386 

OKULLAR GİDERLERİ 
Ortaokul, liseler ve kolejler giderleri 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
Yüksek genel öğretim giderleri 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 

Diğer alım ve giderleri 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Anıt ve müzeler giderleri 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 

Düşülen 
Lira 

2 404 421 

60 060 

534 360 

37 000 
902 000 
28 500 
842 501 

1 017 901 

15.389 Diğer alım ve giderleri 

10 000 
136 000 
35 000 

47 000 
646 400 
60 000 

4 401 
73 500 
5 600 

Eklenen 
Lira 

44 398 821 

38 916 000 

5 482 821 

64 029 758 

64 029 758 
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Bölüm Madde 

16.000 

17.000 

Ödeneğin çeşidi 

16.111 
16.116 
16.119 

16.480 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toplamı 
İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
Basımevi giderleri 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ 
NATO ve GENTO giderleri 
TEMSİL GİDERLERİ 

Düşülen 
Lira 

4 109 500 

27 000 
25 000 
10 000 

Eklenen 
Lira 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
17.110 Etüt ve proje giderleri 

YAPI VE BÜYÜK ONARIMLAR 
17.210 Savunma, yapı, tesis ve büyük onanm giderleri 
17.220 Gemi, yapı, büyük onarımı giderleri 
17.230 Tersane giderleri 
17.240 Hava meydanları ile yolları ve depolan yapım, bakım 

ve büyük onanm giderleri 
17.250 NATO Enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her 

türlü giderler (Bu ödenekten lüzum görülecek mik
tarların hava meydanlan ve akaryakıt tesisleri in
şaat işlerine sarf olunmak üzere aynı isimde Ba
yındırlık Bakanlığı Bütçesinin sonunda açılacak hu
susi bölüme aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

000 

16.711 
16.712 

16.721 
16.722 

16.731 
16.732 

16.810 
16.820 

Bakanlık temsil giderleri 
Diğer teşkiller temsil giderleri 

AĞIRLAMA GİDERLERİ 
Bakanlık ağırlama giderleri 
Diğer teşkiller ağırlama giderleri 
TÖREN GİDERLERİ 
Bakanlık, tören giderleri 
Diğer teşkiller tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 

SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR İHİZMETLERİ 
Bölüm toplamı 

41 000 
40 000 

24 000 
135 000 

24 000 
23 000 

3 554 0O0 
172 500 

90 223 385 

110 000 

58 629 050 
9 283 000 
3 664 000 

6 446 845 

709 000 
MAKİNA, 'TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE 
ONARIMLARI 

17.310 Makina teçhizat alımları ve büyük onarımları 11 381 490 

(A/ l ) toplamı 97 755 207 108 428 579 
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Düşülen Eklenen 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

(A/2) 

Millî Savunma Bakanlığı 

22.000 YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 5 799 302 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 230 000 

KONUT SEKTÖRÜ 
22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 3 454 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 044 000 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 071 302 

(A/2) toplamı 5 799 302 

(A/3) 

(Millî Savunma Bakanlığı 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
Bölüm toplamı 2 395 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 2 395 000 
34.000 MALİ TRANSFERLER 

Bölüm toplamı 2 479 070 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDEMELER 
Petrol Ofisi 

34.210 ENF'ce Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne ödemeler 263 000 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER 

34.710 Uluslararası teşekküllere yatırılacak üye aidatları 
katılma payı ve iştirak hisseleri 2 216 070 

(A/3) toplamı 4 874 070 

Genel toplam 108 428 579 108 428 579 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRÎŞ1 

ÖETVELLEK 

Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarıya bağlı (2) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Yatırım tertiplerinde (İşçi ücretleri) (mad
desi açılmamış olan idarelerin bu giderleri, 
(Etüt ve proje giderleri), (yapı, tesis ve büyük 
cnarım giderleri) ve (makima, teçhizat alım
ları ve büyük onarımları) ımaddelerinden 
ikarşılanır. 

• « ^ » » 
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