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insicamını bozmak tmayülüne doğru gidiyor.
Bir hataya düşmek ihtimalimiz de vardır.
Gerek Genelkurmay Başkanının görev ve
salâhiyetleri ve gerekse Mülî Savunma Baka
nının görev ve salâhiyetleri Anayasaya da
uygundur. Birbirleriyle olan insicamını bozmıyallım arkadaşlar. Güzel tedvin edilmiş kanaa
tindeyim, takdirlerinize arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Topaloğlu.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, muhte*
rem arkadaşlarım; arkadaşlarımın açtığı mü
nakaşaya cevap ve maddeye vuzuh vermek için
fc.öz almış bulunuyorum.
Burada bakanlıklar, daireler ve kurumlar
kelimesinden arkadaşlarım, bakanlıklara bağılı
dairelerle, de, kurumlarla da Genelkurmay
Başkanının muhabere edeceği mânasını çıkar
dılar. Madde bu şekilde tanzim edilmemiştir.
Maddenin tanzim şekli, Genelkurmay Baş
kanının Teşkilât ve görev Kanunu ile kendisine
verilmiş vazifeleriyle, görevleriyle ilgili hu
susları bakanlıklar ve müstakil daire ve teşek
küllerle muharebesini âmirdir. Yoksa, madde,
bakanlıklara bağlı teşekküller, daireler ve ku
rumları kapsamamaktadır.
Sanıyorum ki arkadaşlarım, bakanlıklara
bağlı dairelerle de Genelkurmay Başkanının
muhabere etmesini, muihaıbere ahengi bakımın
dan lüzumsuz gördükleri için, itiraz etmiş bu
lundular. Maddenin kapsamı, bakanlıklara bağ
lı daire ve kurumlarla muhabereyi ihtiva etme
mektedir. Müstakil kuruluşları ve kurumlan
ihtiva etmektedir. Maddenin bu vuzuhla an
laşılmasını ve arkadaşlarımın anlayışla karşı
lı masını istirham ederim.
YAŞAR BİR (Sakarya) — Müstakil mües
seselerle neyi kasdediyorsunuz?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — İstatistik Umum Mü
dürlüğü müstakil bir kuruluştur...
BAŞKAN — Sayın Bir, sorunuz mu var
efendim?
YAŞAR BİR (Sakarya) — Müstakil mües
seselerle neyi kasdediyorsunuz?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Bugün 440 sayılı Ka
nuna göre, iktisadi Devlet Teşekkülleri ekono
mik bakımdan özerk müessese halinde çakş-
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maktadırlar. Bunlar muhaberelerini bir baka*
nın imzasından geçirmezler.
Arkadaşım hatırlattı; Makina ve Kimya
Kurumu Sanayi Bakanlığına bağlıdır idaresi
bakımından, ama Makina ve Kimya Kurumu
bütün işlerini Millî Savunma Bakanlığı ve Ge
nelkurmay Başkanlığı ile yapmaktadır. Şimdi,
Genelkurmayın Makina ve Kimya Kurumuna
yazacağı yazıyı Sanayi Bakanlığına yazması
nın ve oradan Makina ve Kimya Kurumuna
gitmesinin işi ne kadar zorlaştıracağını arka
daşlarım takdir ederler. Bu tip muhabereler
dir. Yoksa Genelkurmay Başkanının, içişleri
Bakanlığının Mahallî İdareler Umum Müdür
lüğüne bir yazı yazması mevzuubahis değildir.
Elbette ki, içişleri Bakanlığına yazacaktır buüa ait bir yazıyı. Arkadaşlarımın bu maddeyi
bu mânada anlamasını bilhassa istirham ederim.
BAŞKAN — Efendim, 4 ncü maddeyle il
gili dört aded tadil takriri vardır, okutuyo
rum :
Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 ncü
maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz
ve teklif ederim.
CH.P.Grupu adına
Elâzığ
Hayrettin Hanağası
«Yaptıkları bu yazışma ve temaslardan
önemli ve ilgili olanlar hakkında Millî Savun
ma Bakanlığına bilgi verilir.»
Sayın Başkanlığa
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkile
rine ait kanun tasarısının 4 ncü maddesinin
f sağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim.
«Genelkurmay Başkanı, şahsan ve yetkili
kılacağı kişi kuruluşlarla görev ve yetkilerine
ait konularda, ilgili bakanlıklar daireler ve ku
rumlarla, Millî Savunma Bakanlığı aracılığı
> temaslarda bulunabilir.
Konya
Baha Müderrisoğlu
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan Genelkurmay Başkanı
nın görev ve yelelerine ait kanun tasarısının

