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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı ikinci defa
açık oya sunuldu ve oyların yapılan ayırımı so
nunda kaibul edildiği tesbit olundu.
Türkiye Elektrik Kurumu,
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması ve,
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerimin değiştirilıresi, bir maddesinin kaldırılması ve bu kanura bâzı maddelerin efelenmesi hakkımdaki kanun
taşanlarının maddeleri kabul edilerek tümleri

açık oya sunuldu. Ancak oylaran ayırımı sonun
da çoğunluk sağlanamadığı, oylamaların gele
cek Birleşimde tekrarlanacağı bildirildi.
1<6 . 6 . 1970 Saılı günü saıat 15,00 te toplal ü m a k üzere Birleşime saat 18,45 te son veril
di.
Başkan
Kâtip
Başkantvekili
Kayseri
Fikret Turhanyil
Şevket Doğan
Kâtip
Ankara
Kemal Ataman

•<«

BİRİNCİ OTURUM
Açılış saati : 15,00
BAŞKAN — Bıaşkanvekili Fikret Turhanıgil
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 104 ncü Bir-

iesimini açıyorum.

II. - YOKLAMA
ıBAŞKAN — Otomatik eiiha<zlar!la yoklama
yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin oylarını
otomatik cihazla kullanmalannı rica edeceğim.

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Günde
me ıgıeçiyorum.

III - GÖRÜŞÜLEN İSLER
1. — Türkiye Elektrik Kurumu
kanunu ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân,
İçişleri,
Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı :
121)
2. — 1070 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında
lamın tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (1/313)
(S, Sayısı : 196)

3. — 5Mİ sayılı Devlet Tiyatrosu
Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine
bir maddesinin
kaldırılmasına
ve bu kanuna bâzı umdelerin eklenmesine dair
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/83) (S. Sayısı : 135)
BAŞKAN — Bu tasarılar, küreller gezdiril
mek suretiyle, açık oylarınıza arz edilecektir,
bilâJhara küreler hitabet kürsüsü önüne konu
lacaktır.
1. — Genelkurmay
Başkanının
yörev ve
yetkilerine ait kanun tasarısı ve Anayasa Millî

— 444
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r'avıııtma ve Plân komisyonlarından S er üye
den kurulu 20 numaralı (h-eiei Komisyon rapo
ru (1/181) (S. Sayısı : 132) (1)
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Ahmet
TopaJloğlu tarafından verilmiş bir takrir var
dır, okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
'Bugünkü gündemde yer alan 132 Sıra Sa
yılı Genelkurmay Başkanının görev ve yetki
lerine ait kanun tasarısının biran evvel kanun
laşması için bütün işlere takdimen öncelik ve
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Milllî Savunma Bakanı
Ahmet Topaloğlu
BAŞKAN — Gündemimizin...
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan,
usule müteallik söz istirham ediyorum.
BAŞKAN — Takrir üzerinde mi efendim?
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan,
muhterem milletvekilleri;
Görüşülmesi arzu edilen Millî Savunma Ba
kanlığı teşkilât kanunu ille Genelkurmay BaşKanlığı görev ve yetkileri hakkındaki teşkilât
i anununun birbirlerine, gerek konstrüksiyon
bakımından, .gerek vazife bakımından bir özel
lik taşımaları ve çok benzemeleri dolayısiyle
bunların müşterek görüşülmesini arzu ediyo
rum.
Çünkü; bir tanesinde bir madde arkadan ge
len kanuna uygun bir sekilide geçmediği tak
dirde ya takriri müzakere veya bu kanunu
.fekrar görüşımek gibi bir durum hâsıl olacak
tır. Bu ise, kanunun biran evvel çıkması ba
kımından sakıncalı görülür. Tetkik buyurmuş
tanız maddeler birbirlerine o kadar yakındır
ki, birbirinden ayırmak mümkün değildir.
Bu bakımdan bu iki kanunun müşterek gö
rüşülmesini usul bakımından arz ve teklif edi
yorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Başkanlık Divanının grup yet
ki!!]-eriyle vâki olan görüşmesinde Millî Savun(I)
lo2 S. Sayısı
nuna
eklidir.

hasmayazı

lutanayın
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ma ile ilgili kanunlar birbiri ardından müzake
re edilecektir. Bir arada müzakeresini Başkan
lık igayrimümkün mütalâa etmektedir. Çünkü,
kanunlar birlbirinden ayrıdır, maddeler ve baş
lıklar ayrıdır. Yalnız Sayın Kılıç'm temennisi
ni aralıksız görüşülmesi şeklinde anlamakta
yız ve zaten bu şekilde de hareket edeceğiz.
'Gündemimizin 20 sıra numarasında kayıtlı
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine
ait kanun tasarısının, bütün işlere takdimen ve
öncelikle görüşülmesi talebolunmaktadır. Bu
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyender... Kabul edilmiştir.
Komisyon raporunun okunup okunmaması
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler...
Okunmaması Genel Kurulca tasvip görmüştür.
Hükümet ve Geçici Komisyon lütfen yerleri
ni alsınlar.
Kanunun tümü üzerinde gruplar ve şahısları
d d ma söz alanları arz ediyorum :
C.H.P. Grupu adına Sayın Hayrettin Hanasrğası, şahı?lan adına Sayın Suna Tural, Sayın
Hilmi İşgüzar, Sayın İlyas Kılıç ve Sayın Tur
han Özgüner söz almış bulunmaktadır.
ilk söz G.H.P. Grupu adına Sayın Hanasağa'sında, buyurun.
C.H.P. GRUPU ADINA HAYRETTİN HA NASAĞASI (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın
miletvekilleri;
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkileri
ne ait kanun tasansı üzerinde C. H. P. Grupu
adına görüşlerimizi sunmak üzere söz almış bulyunuyorum.
Üzerinde konuşulan kanun tasarısının; ge
rekçesinde de açıklandığı şekilde, Genelkurmay
Başkanının tarihsel gelişiminde gerek atanmasiyle görev ve yetkileri, gerekse bağlı ya da so
rumlu olduğu makam ve merciler bakımından
değişik uygulamalar yapılmıştır.
Bunlann yararlı ya da zararlı olan yönleri
ni bir yana bırakarak, üzerinde önemle durul
ması gereken konulara geçiyorum.
Kanunlaşması istenilen ve üzerinde konuşu
lan bu kanun tasansmın 1 nci maddesi 2 nci
fıkrasındaki: «Genelkurmay Başkanı banşta
ve savaşta Silâhlı Kuvvetlerin komutanıdır.»
ifadesi, bütün yasaların bağlı kalacağı Anaya
sanın 110 ncu maddesinin espirisine uymamak-
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tadır. Anayasanın 110 ncu maddesi hükmüne
göre «Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin mânevi varlığından ayrılmaz ve
Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir.» kesin
ifadesiyle belirtilmiştir. O halde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine verilmiş ve onun mânevi
varlığından ayrılmaz olan bir hak ve hukukî
durum; tasarının 1 nci maddesi, 2 nci fıkrası
gereğince «gerek barışta, gerek savaşta» ifade
siyle Başkomutanlık yetki, görev ve sorumlu
lukları durumunu boşlukta bırakmış olmakta
dır.
Barıştaki Genelkurmay Başkanı yetki ve gö
revlerini ifa eden askerî kişi; bir savaş halinde,
Başkomutanlık görev ve yetkilerini de barış
tan itibaren mi üzerine almış sayılacaktır?
1961 Anayasası ise, barış ve savaş hali ayı
rımı yapmaksızın «Genelkurmay Başkanı Silâh
lı Kuvvetlerin Komutanıdır» ifadesini taşımak
tadır.
Gerekçede «Barışta ve savaşta» beyaniyle
savaşın başlangıcında muhtemel bir komutan
değişikliğinin yaratabileceği mahzurların böy
lece ortadan kaldırılmış olduğu belirtilmekte
dir.
Kanımızca, bu şekil açıklama ve yorumlama
tarzı tutarlı değildir.
Genelkurmay Başkanlığına atanacak olan
ya da Başkomutanlık görev ve yetkilerini üze
rine alacak kişi, gerek barışta, gerekse savaş
ta olsun, dışarıdan gelmiş ne bir müteahhit ve
ne de lâalettayin bir meslek erbabı olmıyacaktrr.
Bu kişinin, hiç şüphesiz gerek rütbe, gerek
kıdem ve tecrübe bakımından silâhlı kuvvetler
içinden temayüz etmiş en uygun nitelik ve ye
teneğe sahip kişilerden seçileceği düşünülürse
«savasın başlangıcında mahzurlar yaratabilece
ği ifadesi gerçeğe uymaz.
Söz konusu olan kişi, aynı konular içinde ve
en üst komuta kademesine en yakın, yıllarca
haşir neşir olmuş komutanlardan birisi olacak
tır.
Barışta Genelkurmay Başkanı olarak Silâh
lı kuvvetler komutanı olan şahsın, bu kanunda
bir açıklık bulunmaması nedeniyle, âdeta sa
vaşta Başkomutanlık görevi, yetki ve sorumlu
luklarını üzerine alacağı kanısı meydana gel
mektedir. Bu husus ise, Anayasanın espirisine
uymaz.
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Gerçi, bir savaş halinde Genelkurmay Baş
kanı değiştirilmez diye bir kayıt yoktur. An
cak, barıştan itibaren savaşta da komuta yet
kisine sahip kılmak keyfiyeti peşin hüküm ta
şır. O halde, Genelkurmay Başkanının barışta
ve savaşta Silâhlı Kuvvetlerin Komutanı olma
sı gerektiği yolundaki gerekçede mevcut izah
tarzı, yukarıda sıralanan ve açıklanan durum
muvacehesinde yersiz ve tutarsızdır.
Kanun tasarısının 1 nci maddesinde Başko
mutanlıkla ilgili hususa yer verilmemiş, gerek
barış ve gerek savaş halinde bu hukukî durum
üzerinde durulmamıştır. Kanun tasarısının ge
rekçesinde de bu konuya değinilmemiştir. Bu
yönde bir açıklığa ve açıklamaya lüzum, ve ih
tiyaç vardır.
Anayasanın 110 ncu maddesinin mânasına,
ifade tarzına ve ruhuna uygun olması bakımın
dan kanun tasarısının 1 nci maddesi 2 nci fık
rasındaki :
«Genelkurmay Başkanı, barışta ve savaşta
Silâhlı Kuvvetlerin Komutanıdır» ifadesinin;
Anayasanın 110 ncu maddesi 3 ncü fıkrasında
ki metnin tam kendisi olarak «Genelkurmay
Başkanı, Silâhlı Kuvvetlerin Komutanıdır»
şeklinde düzeltilmesini uygun görüyor, bu dü
zeltme ile ilişkin önergemizi sunuyorum.
Geçmişteki ve önceki uygulamalarda Genel
kurmay Başkanı ve Başkanlığı ayrılmaz bir
anakuruluş olarak Millî Savunma Bakanlığı
içinde yer almıştır.
Son geçmiş devrede olduğu gibi, kötü uygu
lamalar, politik çeşitli çıkarlar ve yorumlar, bu
temel kuruluşu Millî Savunma Bakanlığından
ayrılmış, dolayısiyle 1961 Anayasası da Genel
kurmay Başkanını, Millî Savunma Bakanlığı
dışında bırakmıştır.
Her yönden birbirine bağlı ve içice olan bu
iki anakuruluş, ayrı başlar altında gerek orga
nizasyon, gerekse koordinasyon bakımdan dai
mî bir çelişki, sürtüşme ve uygulama farklılığı
yüzünden de güçlük meydana getirmekte olup,
bu durum, arzulanmıyan verimsiz bir sonuca
yol açmaktadır.
Çelişmeleri ve sürtüşmeleri ortadan kaldıra
cak, ya da kaale alınmıyacak kadar azaltacak
tedbirlere büyük ölçüde yer ve önem verilme
si zorunluğu vardır.
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Halihazırdaki bu uygulamanın Anayasanın I ki münasebeti açık ve kesin bir hükme bağla
bir âmir hükmü olduğu ve bu hükmü değiştir mıştır.
mek söz konusu olmadığına göre; bu iki başlı
Her iki makam arasında elde olmıyan ne
ayrı ayrı kuruluşlara, Anayasaya gönülden denlerle münasebetlerin devamında ya da iş
bağlı ve saygılı olmaklığımız nedeniyle, âzami birliğinin smırlariyle uygulamalarında bâzı an
verim ve üstün koordineH bir uygulama sağ laşmazlıklar meydana gelebilir.
lanması dileğinde bulunuyoruz.
Gerçi, her iki makam ve kuruluşun Başba
Esas olarak Genelkurmay Başkanlığı Millî kanla koordinasyon bağı ve ona karşı sorumlu
Savunma Bakanlığı ile bir bütün olarak müta luğu vardır.
lâa edilmelidir.
Ancak, sarahat getirmiş olması bakımından
kanun
tasarısının 6 ncı maddesinin sonuna «an
Her ikisi de birbirini tamamlıyan kuruluş
ve makamlardır. Her ikisinin temel ve ortak laşmazlık halinde koordinasyonu Başbakan
amacı ve görevi eşsiz Türk Ordusunun, kahra sağlar» şeklinde bir fıkranın eklenmesi yerinde
man Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, gerek aziz yur olacaktır.»
Bu maksatla hazırlanmış olan önergeyi su
dun, anavatanın savunmasında ve gerekse muh
nuyorum.
temel bir savaşta onu en üstün ve hazır bir
Yukarıdaki ilişkilere ilâveten Genelkurmay
durumda bulundurmak gereklerini barıştan iti
Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasın
baren sağlamaktır.
daki ilişkilerden birisi de :
Genelkurmay Başkanı; görev ve yetkileri
Kanun tasarısının Millet Meclisi Geçici Ko
bakımından özerk ya da bağlı değildir. Başba
misyon raporunda, Genelkurmay Başkanlığının
kana karşı sorumludur.
Silâhlı Kuvvetlere ait bütçe ihtiyaç ve miktar
Genelkurmay Başkanının, Millî Savunma
larının Millî Savunma Bakanlığınca genel büt
Bakanlığiyle ilişkisi aşağıdaki sekilide sağlan
çe içinde karşılanacağı hususu belirtilmiştir.
mış olacaktır:
şeklinde ifade edilmektedir.
Kanun tasarısının 2 nci maddesi «c» fıkra
Genelkurmay Başkanının atanmasiyle ilgili
sında belirtildiği üzere; lojistik tedarik hizmet
leri için tesbit etmiş olduğu ilke öncelik ve 8 nci maddesinin son fıkrasındaki «Kırkbeş»
anaprogramları bu hizmetleri yürütecek olan günlük süre çok uzundur. En önemli bir maka
mın uzun bir süre boş ve başsız bırakılması bir
Millî Savunma Bakanlığına bildirir.»
takım sakıncalar, alt kademeler arasında çeli
Kanun tasarısının 4 ncü maddesinde Genel
şik durumlar meydana getirebilir.
kurmay Başkanının şahsan veya yetkili kılaca
Esasen bu makama gelebilecek kuvvet ko
ğı kişi ve kuruluşlarla yapacağı yazışma ve te
mutanları;
mevcut komutanlar arasından ge
maslarda bulunacağı hususu ifade edildiğine
rekli
nitelikleri
ve özellikleri haiz bir, ya da bir
göre, Genelkurmay Başkanının bu tür bir iliş
kaç
komutan
şüphesiz
M, ordu saflarında var
kiyi Millî Savunma Bakanlığı ile de kuracağı
dır
ve
sıradadır.
hususu açıktır. Ancak, Millî Savunma Bakanlı
Anayasanın, Bakanların atanmasiyle ilgili
ğı, kanun tasarısının 6 ncı maddesindeki gaye
106
ncı maddesine uygun bir şekilde, bu süre
ve maksada uygun olarak; Genelkurmay Baş
nin
onbeş güne indirilmesinin uygun olacağı
kanının, görev ve yetkilerine ait kanun tasarı
sının 4 ncü maddesinin sonuna «yaptıkları bu kanısındayız. Bu nedenle, «Kırkbeş» günlük
yazışma ve temaslardan önemli ve ilgili olanlar sürenin «onbeş» güne indirilmesini öneren öner
hakkında Millî Savunma Bakanlığına bilgi ve geyi sunuyorum.
rilir» şeklinde bir fıkranın eklenmesi uygun
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
görülmektedir. Bu şekilde bir fıkranın madde
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkile
ye eklenmesini öngören önergeyi sunuyorum.
rine ait kanun tasarısının tümü ve maddeleriy
Kanun tasarısının 6 ncı maddesinde «Genel le ilgili görüşlerimizi ifade etmiş bulunuyorum.
kurmay Başkanı, hizmetlerin yürütülmesinde
O. H. P. Millet Meclisi Grupu sözcüsü ola
Millî Savunma Bakanlığiyle işbirliği yapar» rak, Büyük Türk Milletinin aziz varlığı ve özü
ifadesiyle her iki makam ve kuruluş arasında- | kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerinin en büyük
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emir ve komuta, sevk ve idare başı aynı zaman
da temel kuruluşu olan Genelkurmay Başkanlı
ğına bu kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni eder, Türk Genelkurmay Başkanlığı ca
miasına ve millî övünç kaynağımız, en büyük
dayanağımız, emsalsiz Türk Silâhlı Kuvvetleri
mensuplarına en içten duygularımızla, başarı
lar ve mutluluklar dileriz.
Hepinize C. H. P. Millet Meclisi Grupu adı
na saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Ha
san Tosyalı, buyurun.
G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli millet
vekili arkadaşlarım;
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkile
rine ait kanun tasarısı hakkında G. P. Grupunun görüşlerini arz etmek için Yüksek huzu
runuzda söz almış bulunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, 1961 tarihli Anayasa
mızın 110 ncu maddesi Genelkurmay Başkanlı
ğının görev ve yetkilerini şu şekilde vazetmiş
tir :
«Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin mânevi varlığından ayrılmaz ve Cum
hurbaşkanı tarafından temsil olunur.
Millî Güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı
Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, Türkiye
Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu
sorumludur.
Genelkurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvetlerin
komutanıdır.
Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun
teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır; gö
rev ve yetkileri kanunda düzenlenir. Genelkur
may Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı
Başbakana karşı sorumludur.» Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım, müzakeresini yaptığımız
bu kanun tasarısı, arz etmiş bulunduğum 1961
tarihli Anayasamızın 110 ncu maddesinin vaz'ettiği esaslara uygun olarak hazırlanan Genel
kurmay Başkanının görev ve yetkilerini düzenliyen bir kanun tasarısıdır. Anayasamızın
sarih hükmüne rağmen dokuz seneden beri çı
karılamamış olan bu kanunun Yüce Meclisin
müzakeresine sunuluşunu G. P. olarak memnu
niyetle karşılamaktayız.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Genel
kurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlı
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ğının görev ve yetkileri meselesi Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin kuruluşundan günümüze
kadar çeşitli safhalardan geçmiştir.
Birinci safha; Büyük Millet Meclisi devre
si; İstiklâl Harbinin başında 2 Mayıs 1336, ya
ni 1920 tarihli, 3 sayılı Büyük Millet Meclisi
icra Vekilleri Heyetinin sureti intihabına dair
Kanunla Millî Müdafaa Vekâleti ve Erkânı
Harbiye-i Umumiye Vekâleti ayrı birer bakan
lık halinde kurulmuştur. Bunlardan Erkânı
Harbiye-i Umumiye Vekâleti, Silâhlı Kuvvetle
rin harekât, eğitim ve istihbarat hizmetlerini;
Millî Müdafaa Vekâleti de Türk ordularının
personel, seferberlik, ikmal ve idare hizmetle
rini yürütmüştür.
Bu devrede iki organ arasındaki koordinas
yonu Başkomutanlık müessesesi sağlamıştır.
1924 Anayasa devresi; yani 1924 - 1960 yıl
lan arası. Genelkurmay Başkanlığı ve Millî
Savunma Bakanlığı görev ve yetkileri üç deği
şik safha göstermiştir. Bunlardan birincisi
1924 - 1944 devresidir. Erkânı Harbiye-i Umu
miye Vekâleti 3 Mart 1340, yani 1924 tarih ve
429 sayılı Kanunla kaldırılmış ve Cumhurbaş
kanı adına ordunun barışta emir ve komutası
na memur en yüksek askerî makam olmak ve
görevlerinde bağımsız bulunmak üzere Erkânı
Harbiye-i Umumiye Riyaseti kurulmuştur.
Bu devrede Erkânı Harbiye-i Umumiye Reisi,
Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı
ile atanmakta ve görevine ilişkin konularda
her bakanlıkla muhavere edebilmekte idi. Aynı
devrede Genelkurmay Başkanlığı harekât, eği
tim, istihbarat konularında Silâhlı Kuvvetlere
emri kumanda etmiştir. Millî Savunma Bakanı
ise askerî bütçenin Meclis önündeki sorumlulu
ğunu, personel, ikmâl ve idare hizmetlerini üze
rine almıştır. Bu devrenin devamlı Genelkur
may Başkanı rahmetli Mareşal Fevzi Çakmak'tır, hizmet ve hâtırasını hürmetle anarız.
1944 - 1949 devresi; 5 Haziran 1944 tarih
ve 4580 sayılı Genelkurmay Başkanının vazife
ve salâhiyetleri hakkındaki Kanuna göre :
1. — Genelkurmay Başkanlığının bağımsız
statüsü değiştirilmiş,
2. — Genelkurmay Başkanlığı Başbakanlığa
bağlanmış,
3. — Genelkurmay Başkanının atanması
Başbakanın teklifi ve Bakanlar Kurulunun karariyle yapılır olmuştur,
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4. — Millî Savunma Bakanı bu devrede per
sonel, ikmal ve idare hizmetlerini yürütmeye
devam etmiştir. Bu kanun 1949 da değiştiril
miştir.
1949 - 1961 devresi; 30 Mayıs 1949 tarihli
ve 5398 sayılı Millî Savunma Bakanlığının ku
ruluş ve görevlerine dair kanuna göre Genel
kurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı
na bağlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ordusu
nun yurt savunmasına hazırlanması, Millî Sa
vunma Bakanlığı emrindeki Genelkurmay Baş
kanlığı ile Bakanlık Müsteşarının idaresindeki
daireler tarafından yapılır hale getirilmiştir.
Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı personel,
haber alma, harekât, eğitim, seferberlik ve ik
mâl işlerini; Millî Savunma Bakanlığı ise, müs
teşarlık vasıtasiyle diğer işleri yapar hale gel
miştir. Genelkurmay Başkanının atanması ve
değiştirilmesi, Millî Savunma Bakanının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu karariyle olmuştur.
Muhterem arkadaşlarım; 1961 Anayasasının
getirdiği sisteme göre, kırk yıllık tecrübeye is
tinaden Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
110 ncu maddesi yeni bâzı esaslar getirmiştir.
Bu esaslara uygun olarak hazırlanan yeni ka
nuna göre, millî güvenliğin sağlanmasından
ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasın
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Ba
kanlar Kurulu sorumlu kılınmıştır. Genelkur
may Başkanının Silâhlı Kuvvetlerin komutanı
olduğu belirtilmiştir. Genelkurmay Başkanının
Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhur
başkanlığınca atanacağı kesinleşmiştir. Görev
ve yetkilerinin kanunla düzenleneceği öngörül
müştür. Genelkurmay Başkanlığının bu görev
ve yetkilerinden dolayı, Başbakana karşı so
rumlu olacağı Anayasada olduğu gibi, bu ka
nunda da tasrih edilmiştir. Genelkurmay Baş
kanı barışta ve seferde Silâhlı Kuvvetlerimizin
komutanı kılınmış, böylece savaşın başlangı
cında muhtemel bir komuta değişikliğinin mah
zurları bertaraf edilmiştir. Genelkurmay Baş
kanlığına, Silâhlı Kuvvetlerimizin harbe hazır
lanmasında ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla doğ
rudan doğruya yazışma salâhiyeti tanmnustır. Genelkurmay Başkanına Silâhlı Kuvvetleri
mizin harbe hazırlanmasında personel, istihba
rat, harekât, teşkilât, eğitim, öğretim ve lojis
tik biüiiietlerine ait ilke ve önceliklerle, bütçe
sine ait anaprogramlannı tesbit etme görevi
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•* ?rı'.mistir. Yabancı devletlerle veya uluslar
arası kuruluşlarla yapılacak her tüılü anlajmalann askerî yönlerinin tâyinine ve uygulama
esaslarının tesbitine, Genelkurmay Başkanlığı
nın ua: .İması yahut yazılı mütalâasının alınma
sı temin edilmiştir. Bu kanun, Genelkurmay
Başkınhğj. ile Millî Savunma Bakanlığı ara
sındaki işbirliği ahenkli ve verimli bir hale ge
tirmektedir.
Kanun tasarısı, mevcudolan ihtiyacı karşı
lamakta ve Silâhlı Kuvvetlerimizin emir ve ko
mutasına ahenk getirmekte ve harbe hazırlan
masına daha fazla imkân vermekte olduğun
dan, G. P. Grupu tasarıyı genel olarak mem
nuniyetle karşılamakta ve olumlu oy verme ka
rarındadır. Kanunun Genelkurmay Başkanlığı
ve bütün Silâhlı Kuvvetlerimize, Millî Savun
ma camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Saygıla
rımızla. (G. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Şahısları adına Sayın Suna
Tural, buyurunuz efendim.
SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan,
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Devletin bekasiyle temelden ilgili ve çok önemli kanun tasarılariyle Yüce Meclis yine karşıkarşıyadır.
önemleri nisbetinde çok ve derin eleştirmeleri
mizle en doğru ve en mükemmel şeklini alabil
diğine inandığımız hattâ alabileceğine inandı
ğımız bu kanun tasarıları üzerinde düşüncele
rimizi huzurunuza getirmiş bulunuyorum. Bü
tün mütalâalarım, Devletin, temeli olan Ana
yasamız ve milletimiz oluşumu, gelişimi olan
tarihî vakaların da bir özeti olacaktır. Bu iti
barla da sözlerimin başında kanunların öne
miyle mütenasibolarak yüksek vukuf ve ilgi
nizin bu müzakereler sırasında gösterileceğine
inandığımı ifade ederek konuya giriyorum.
Sayın milletvekilleri; Genelkurmay Başka
nı, görev ve yetkileri kanunları müzakere edi
lirken, düşüncelerimizi beş esas noktada toplıyabiliriz.
1. — Genelkurmay Başkanının durumu Ana
yasanın koyduğu esaslar dışında düşünülme
melidir,
2. — Emir, komuta ve idare asla bölünmemelidir,
3. — Modern harbin istekleri gözden uzak
tutulmamalıdır,
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4. — Türkiye'nin ittifaklar ve komşu bölge ı şasiyle hiçbir kanuni fonksiyonu kalmamıştır.
ler karşısındaki durumu devamlı ve sorumlu Buna mukabil, Başbakan ve Silâhlı Kuvvetler
bir başın Türkiye'nin emniyetine kendisini bağ Komutanı Anayasa ile tesbit edilmiş sorumlu
laması gerektiğini üzerinde önemle durulmalı i bir baş haline getirilmiştir. Böylece silâhlı kuv
vetlerin içeriden veya dışarıdan her vasıtaya
dır,
5. — Silâhlı Kuvvetler politikaya itilmemeli- başvurularak çok güçlü tutulmasını sağlama
imkânları. Başbakan vasıtasiyle de bulunmak
dir.
Şimdi, bu maddeler üzerinde ayrı ayrı dura istenmiştir.
Millî Savunma Bakanının anlaşılmaz bir şelım :
1. — Genelkurmay Başkanının durumu Ana kilde Silâhlı Kuvvetler arasına kanun dışı gi
yasanın koyduğu esaslar dışında düşünülme rişi, kuvvetleri zaıfa uğratmakta, emri, komu
melidir; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 110 tayı b o r a k t a , sorumsuzlukları ve sorumluluk
ncu maddesiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ko ları kanunsuz olarak bölmektedir. Anayasaya
mutanının, Genelkurmay Başkanı olarak emret dayanan bir fonksiyonu olmıyan Millî Savun
miştir. Bu, Anayasanın âmir hükmüdür. Genel ma Bakanının, Anayasa dışı yürütmeye savaş
kurmay Başkanına ortak göstermemiştir. O hal tığı, eski kanunlarda yazılı bütün yetkilerin de
de, kanunla getirilmek istenen Millî Savunma yalnız Başbakan tarafından kullanılması ve
Bakanlığı ortaklığı, Anayasaya aykırıdır. Yi başka bir aracı konmadan yürütülmesi gerek
ne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türk Si mektedir. Bu, kesin bir Anayasa hükmüdür.
lâhlı Kuvvetler Komutanının görev ve yetkile «Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.» Ana
rinden ötürü, Başbakana karşı sorumluluğunu yasa madde 8.
da tesbit etmiştir, bağlılığını değil. O halde,
Silâhlı Kuvvetlerin içinde aşağıya doğru
Millî Savunma Bakanının bu komutanlığın va
hizmetlerin yürütülmesi ise, her kademede ken
zifelerini veya bir kısmını üzerine alarak so
dilerine Silâhlı Kuvvetler Komutanmca yetki
rumluluğa ortak olması ve Silâhlı Kuvvetler
| verilmiş ve ona karşı sorumlu olan teşkilâtla
komutanının sorumluluğunu, Başbakana karşı
yürütülür. Bu maksatla da bir Millî Savunma
duymak istemesi de Anayasaya aykırıdır.
Bakanlığı bünyesinin, Anayasa dışında işletil
2. — Emir, komuta ve idare bölünemez : mesinde ve masraf edilmesindeki iddiayı anla
Silâhlı Kuvvetler Komutanı, personelden hare mak mümkün değildir.
kâta, istihbarat hizmetlerinden bütçe dahil bü
3. — Modern harbin istekleri gözden uzak
tün lojistik hizmetlere kadar her işin aksaksız
tutulmamalıdır:
Anayasa ile sorumlu bir ko
yürütülmesinden Başbakana karşı sorumludur.
Maiyetindeki bütün komuta kademesi ve rütbe mutanlık mevcutken, bunun dışında Millî Sa
siz ere kadar diğer personel, bu hizmetlerin vunma Bakanı gibi bir ad ile onun sorumlulu
yürütülmesinde, onun emrine göre hareket ğunu ve hizmetlerinin yürütülmesindeki yetki
eden bir bütündür. Halbuki, Millî Savunma Ba lerini alarak yurdun emniyetini sağlama yo
kanı, Komutana karşı bu sorumlu kütlenin dı lundaki çalışmaları ve ihtiyaçları, sorumluluk
şından komuta yetkisine ve idareye katılmak verilmiş yetkili gibi yürütmeye ve Meclislere,
istiyen, komuta bağlılığı dışından bir makam dış temas müesseselerine intikal ettirmeye sa
olmaktadır. Anayasamız, Başbakanla Genelkur vaşması, kanunsuz bir iddia olmaktadır. Bunun
may Başkanı arasına böyle bir makamı koy için de şimdiye kadar birçok sürtüşmelere yol
mak istememiştir. Başka memleketlerde Genel açmış ve Silâhlı Kuvvetlerin desteklenmesinde
kurmay Başkanı Millî Savunma Bakanlığı ku frenleme tesirleri meydana getirmiştir. Modern
ruluşunda ve kendi yasalarına göre onun em harb, dünya çapında büyük savaşla ya da en
rinde bulunduğu halde, bizde Millî Savunma küçük hududuyla Türkiye'nin savaş alanı ola
Bakanlığı, Anayasa île yetki dışı bırakılmış bu cak gibi savaşa girmesini ve bu savaşı bütün
lunmaktadır. Bu bakımdan da emir ve komuta maddi ve mânevi gücünü bir arada kullanarak
ya ve yetkilere katılmaya asla hakkı yoktur. kazanmasını istiyen bir hüviyetle karşımızda
Bizde alışılmış bir düzen olarak ileriden beri olacaktır. Bütün güçlerden faydalanma, Millî
geîedurmakta olan bu Bakanhğm, 1961 AnayaSavunma Bakanlığı gibi muayyen yönlü, Ana— 450 —
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yasa'da fonksiyonu olmıyan bir Bakanlığın
davramşiyle sağlanamaz. Onun için de, tüm.
memlekete şamil davranışı Silâhlı Kuvvetlere
katabilmek ve barıştaki tüm hazırlıkları da di
ğer bakanlıklara yetki ile emredebilmek için,
Silâhlı Küvetlerin bu geniş görevini destekleme
ve vatanı emniyette bulundurma vazifesinin ba
şına, Başbakanı getirme ve bu arada Millî Sa
vunma Bakanı diye bir fren tanımama yeniliği
ni de 1961 Anayasası getirmiştir. O halde, Ana
yasanın bu âmir hükmü modern harbe hazırlık
ve modem harbin selâmetle yürütülmesi bakı
mından da Anayasaya giren hayati bir hüküm
dür. Modern harbin isteklerine uygun hazırlık
lar ve genel plânlama, bu işlerin sorumlusu Ge
nelkurmay Başkanınca tertiplenecektir. Bu
plânlamaya göre de desteği yapacak modern
kanunlardan sağlık, ulaştırma, tarım, sanayi,
dış temaslar, iç bünye, kültür ve bütün diğer
hizmetlere kadar her şeyi ve bir harbi de ka
zanma imkânlarını sağlamak üzere sorumlu baş
ki, Silâhlı Kuvvetler Komutanının sorumlu ol
duğu bir baş olarak kendisi gösterilmiştir.
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değil, yetkiden doğacak sorumluluklarda da
onu Başbakana yani Devletin bütün kolların
dan sorumlu tanıdığı başa karşı sorumlu tut
muştur.
5. — Silâhlı Kuvvetler; politikaya itilmemelidir. Silâhlı Kuvvetler, yurdu her türlü iç ve
dış tecavüzden koruma ve kollama vazifesini
yapmaktadır. Bu vazifenin tam yapılması, as
kerî hizmetlerin aksaksız yürütülmesiyle müm
kün olur. Bu da her şeyin üstünde bir meslek
bağlılığını gerektirir. Asker olmıyan kişilerin,
asker ocağında, Anayasaya rağmen, mevki iş
gal etmeleri ve kendilerine verilen payelerle,
atama, yükselme, hizmete alma, hizmetten çı
karma askerlik muamelelerini tekemmül ettir
me ve hattâ askerî hâkimlere ceza vermeye ka
dar uzanan yetki dışı muamelelere girmekle
askerlik meslekinin bağlarını kopardıkları bir
gerçektir.

Eğer buna ihtiyacolmasaydı Anayasa Ge
nelkurmay Başkanını Başbakana karşı sorum
lu kılmazdı.
4. — Türkiye'nin ittifaklar ve komşu böl
geler karşısındaki durumu devamlı bir sorum
lu başın, Türkiye'nin emniyetine kendisini bağ
laması gerektirdiği üzerinde önemle durulma
lıdır.

Bilhassa 1961 Anayasasının mâni hükümle
rine rağmen gelmiş, geçmiş Millî Savunma Ba
kanlarının dahi tasarruflarının gayrikanuni
ve gayrihukukî olduğu, askerlerin de bundan
kırıldıkları bir vakıadır.
Bu cümleden olarak, mesnetsiz tasarruflara
güvenen Bakanın komutanları himaye veya hi
mayesiz bırakma jestlerine kadar kendini kap
tırdığı, Genelkurmay Başkanına rağmen ast
komutanlıklarla karşılıklı yakınlık kurma yol
larının arandığı ve bunun da orduyu politika
ya ittiği bir gerçektir.

Türkiye, NATO ve CENTO paktlarının üye
si ve bu paktların karşısmdakilerin de tehdidi
ne mâruz, bütün paktlar içi ve dışı memleket
lerle de dostluk devam ettirmek istiyen bir
memlekettir. Paktların yüklediği sorumluluk
lara mukabil, bu sfrumluluklann, tehditlerin
içine sürüklenmek şeklinde asla uygulanma
ması ve Türkiye'nin bağımsızlığı, bütünlüğü ve
emniyetinin başta düşünülmesi de esastır. So
rumluluklar dağıldıkça bu düşüncelerdeki has
sasiyet de zayıflar. Başkalarının düşündüğü
ile sorumlunun davranışını tanzim etmesi müm
kün değildir.
Bu bakımlardan Anayasamız daima sorum
lu başlar aramış ve tecrübesi, meslekî bilgisi,
yaradılışı ile memleket müdafaasını yetki ile
yürütecek bir askerî başı Silâhlı Kuvvetler Ko
mutanı olarak tanımış ve o yetkiyi dağıtmak

Kanunların mâni hükümlerine ve askerlik
kademelerine rağmen hepimizin adreslerine her
sınıf ve rütbeden askerlerin gönderdikleri mek
tuplar ve türlü beyannamelerle işlerini yürüt
me gayretlerine düşüş, politikaya itilen perso
nelin davranışlarının en açık misalleridir. Bu
nun kökü Anayasaya riayetsizlikte aranmalı
dır.
İşte bütün bunları düşünen Anayasa, Millî
Savunma Bakanına bir yer bırakmamıştır. O
halde, askerlik gibi çok hassas bir mesleki her
türlü şüpheli görüşten uzak tutarak ve koru
yarak Genelkurmay Başkanına emir ve komu
tada, idarede ortak aramadan hizmetleri ken
disine vermek, Meclislerin, hassasiyetle taMbetmesi gereken bir noktaya varmıştır. Alışılagel
miş bir bakanlıktır diyerek Anayasanın ruhu
na uymadığı halde Millî Savunma Bakanlığını
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mutlaka muhafaza etmek gayretine ve ona Ana- j nelkurmay Başkanlarına dahi bir türlü itimat
yasaya aykırı olarak Grenelkurmay Başkanının
edemiyen Padişah kendi nezdinde ve emrinde
yetkilerinden koparmalar yaparak bir siyasi as
de saray erkânı harbiyeleri meydana getirmek
ker meydana getirmek ve bu sıfatı Anayasaya
suretiyle silâhlı kuvvetlere müessir olmaya ve
aykırı da olsa vermeye uğraşmak birçok zarar
kumandanlardan bâzılarına Yaverân-ı Hazreti
lı neticeleri ortaya çıkaran kararlar olacaktır.
Şehriyâri» şeklinde unvanlar vererek kendine
Anayasa bu konuyu hassasiyetle ele almış
yakınlıklarını hissettirmek" ve bâzılarını da da
ve G-enelkurmay Başkanını aslında bir siyaset
mat edinmek suretiyle bu yakınlığı artırmak
adamı olan Millî Savunma Bakanına bağla
taraflarını iltizam etmiştir. Fakat bütün bu
makta çeşitli mahzurlar görmüştür.
gayretler silâhlı kuvvetlere kumanda etmeye
Bu itibarla, Anayasanın ruhuna sâdık kal ve onlara vatanın dışında, kendi şahıslarını sev
mak ve Türk Grenelkurmay Başkanına güvene mek ve sevdirmek imkânını sağlıyamamıştır.
rek yasanın verdiği yetkileri kullanmasını ve
Bu gibi tatbikatın harbler bakımından ver
sorumluluğunu da Başbakana karşı taşımasını
diği neticeler de harbleri saraylardan idare et
takibetmek Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve mem
mek şeklinde tecelli etmiş ve özellikle 93 Seferi
leketin huzurunu sağlamak yönünden de ge
dediğimiz 1877 Türk - Rus Harbinin kaybedil
reklidir. Bu bakımdan, hassasiyetle üzerinde.
mesini, Romanya ve Bulgaristan'ın doğmasını,
duracağımız memleket çapında hayati bir me
Yunanistan ve Sırbistan'ın da İmparatorluktan
seledir.
tam kopmasını doğuran mağlûbiyetleri muciBu itibarla da, tekrar ifade etmek isterim
bolmuştur.
ki, Millî Savunma Bakanlığı yetkileri kanunu
Bu komutanlıklar veya idarelerle orduda
diye bir kanuna ihtiyaç yoktur. Bütün askerî
terör yaratmak veya ihsanlarla adam satınalyetkiler Grenelkurmay Başkanına aittir. 110 ncu
mak tecrübeleri de denenmiş, hiçbir zaman
maddenin 4 ncü fıkrasındaki «görev ve yetkile
muvaffak olan bir netice vermemiştir. Böylece
ri kanunla düzenlenir» hükmüne göre o komu
işler 1908 İnkılâbına kadar gelmiş ve Abdülha
tan aşağı doğru kuruluşu içindeki kademelerin
mit'in devrilmesiyle neticelenen safhaya kadar
daimî murakıbı ve komutanı olarak emir ve ko
varmıştır.
muta yetkisini ere kadar ulaştırmaya devam
Bu itibarla Silâhlı Kuvvetlere dışarıdan hâ
etmelidir. Ona güvenmeli ve yetkilerine ortak
kimiyet sağlamak teşebbüsleri daima başarısız
aramamalıdır. Kendinden üst kademe olarak
ve teşebbüs edenler aleyhine neticeler veren
da Başbakana karşı elbet ki, sorumlu olması
davranışlar olarak kalmıştır. Tarihin verdiği
gerektir. Esasen Anayasa bunu emretmektedir
derslere önemle eğilmek lâzımdır.
ve Anayasadan daha sağlam teminat aramaya
da lüzum yoktur.
İstiklâl Savaşında Grenelkurmay Başkanlığı
ve
Millî Savunma Bakanlığı çoğu zaman Ma
Sayın milletvekilleri; askerî salâhiyetleri si
reşal
Fevzi Oakmak'ı şahsında toplanmıştır.
vil makamlara devretmek askerleri salâhiyet
İkiye
ayrılmak istendiği zamanlarda ise Ata
lerinde dar bir çerçevede "bırakmak siyasi ma
türk Başkomutan olarak bu hizmetleri şahsın
kamlara hiçbir teminat sağlamaz. Bilâkis mesu
da birleştirmiş ve emirlerinin kanun hükmü
liyeti tek başta toplamak, böylece, kanunlar
taşıması dolayısiyle de Silâhlı Kuvvetleri âza
dan sorumlu makamları belirtmek siyasi şahsi
mi
seviyede memleketin tüm kaynaklarından
yetlerin tutacakları tek yol olmalıdır.
desteklemek
imkânı bulunmuştur. O zamanki
Osmanlı İmparatorluğu devresinde Grenel
tatbikatta da bu mevkileri her yönü ile asker
kurmay Başkanları Erkânı Harbiye-i Umumi
olan kişiler işgal etmişlerdir.
ye Reisi adiyle samanın Harbiye Nezarotirc
bağlıydılar. Harbiye Nazırlarının genel olarak
istiklâl Savaşının sonlarında Grenelkurmay
en kıdemli müşirlerden olmaları Erkânı Harbi
Başkanlığı müstakil bir hüviyetle Başbakanlık
ve diğer bakanlıklarla temas ve münasebetini
ye-i Umumiye Reisi olan Grenelkurmay Başkan
devam ettiren ve fakat onların emrinde olmıları ile meslek arkadaşlığı içerisinde hizmet
yan Başkomutanlığı Yüce Meclis adına temsil
yapmalarını temin etmiştir. Bu arada özellikle
Abdülhamit devrinde Harbiye Nazırları ve Cte- eden Büyük Atatürk'e bağlı bir hüviyet almış
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ve böylece de Atatürk tarafından gerek makam I
ve gerekse Silâhlı Kuvvetler onore edilmiştir.
Atatürk'ten sonra, Genelkurmay Başkanlı
ğının bu fonksiyonu bir türlü çekilememiş, yur
du düşmandan temizliyen kuvvetlerin bu en
sorumlu makamı, evvelâ başbakanlara, sonra
da Millî Savunma bakanlarına bağlanmış, âde
ta Silâhlı Kuvvetlerimize hasımların istedikle
ri, kendi elimizle yapılmıştır. 27 Mayısa kadar
devam eden bu statü, ihtilâlin getirdiği Ana- ]
yasa ile kısmen telâfi edilerek, Genelkurmay
Başkanının Başbakana bağlanması gibi basit
bir serbestlik gettirilmiş ve komutanlığın yet
ki ve hududu bir miktar^genişliyebilmiştir. Fa
kat, sivil bakan tecrübeleri devam etmekle tat
bikattaki aksaklıklar da sürdürülmüştür.
Bugün getirilmek istenen kanunlarla, Millî
Savunma Bakanının, Anayasaya aykırı olma
sına rağmen, Genelkurmay Başkanına ortaklığı
öngörülüyor. Bunun doğruluk derecesini ve
orduda meydana getireceği tereddütleri ve
yurdun emniyeti bakımından doğuracağı sa
kıncaları yüksek takdirlerinize arz ve terk ede
rim. Bu itibarla da, Anayasa dışı sivil komu
tanlık müessesesi fikrini tazeliyen Millî Savun
ma Bakanlığı kanun tasarısının lüzumsuzluğu
nu tekrar açıklar, yetkileri ve hizmetleri Genel
kurmay Başkanında toplıyan bir tek kanun,
Genelkurmay Başkanlığı salâhiyetleri ve görev
leri kanunu ile hizmetlerin komutanlıklar ve
bir müsteşarlıkla yürütülecek hale getirilme
sini, Anayasa ile tezata düşerek, Anayasa Mah
kemesinde silâhlı kuvvetlere dair mahkemeler
açmak ve böylece meclislerin itibarlarının ze
delenmesini önlemek yoluna gidilmesini arz ve
teklif ederim.
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ri Başbakan ve Millî Savunma Bakanı gibi çift
katlı siyasi baskıdan kurtarmaya savaşmıştır.
Bugün, üzeri kapalı olarak, yine bu çift katlı
baskıya gitmek yarışma girildiği açıkça görül
mektedir.
Sayın milletvekilleri, 1944 - 1949 devresi,
hizmetleri Atatürk'ün koyduğu esaslara götürememiştir. Meseleyi, bugün siyasi maksatlarla,
Millî Savunma Bakanının bâzı salâhiyetler al
masına götürmüştür. Personel ve bütçe gibi, Si
lâhlı Kuvvetlerin fiilen inkişafına imkân vere
cek hususlarda, Genelkurmay Başkanının müesseriyetini kaybetmesi, Türk Silâhlı Kuvvetle
rine asla fayda temin etmez, istihbarat, hare
kât, lojistik gibi hizmetlerin yürüyebilmesini
sağlıyacak personele ve bütçeye hâkimiyetini
kaybetmesi, Genelkurmay Başkanını bir gölge
kumandan haline getirir. Devletin emniyetini
sağlamak bakımından, bütçe ve personele hâ
kimiyet esastır.

istiklâl Savaşı gibi en büyük imtihanda ge
çirdiği safhalarla ve Atatürk gibi dahi bir Baş
kumandanın, denemelere dayanan buluşu so
nunda bir müstakil hüviyet taşıması ve hiçbir
politik makamın tesirinde kalmıyacak şekilde,
her bakanlıkta kesin olarak ve müstakilen vazi
fe görmesi neticesine varılmış, Millî Savunma
Bakanı, âdeta Genelkurmay Başkanının bir
müsteşarlığı gibi, kendisine verilen vazifeleri
yapmakla görevlendirilmiştir.
önceki devre hatalarından ders alınarak
meydana getirilen 1961 Anayasası, bu hatayı
bir dereceye kadar telâfiye ve Silâhlı Kuvvetle I

Türk Silâhlı Kuvvetleri, milletimizin ve
memleketimizin belkemiğidir. Fakat, esefle söyliyelim ki, Yüce Mecliste kanunlar, iktidar par
tisinin oy çoğunluğu ile acele çıkarılmaktadır.
Bu tutumun gelecek senelere ve nesillere taşı
dığı noksanlığı, burada tahlil ve münakaşa et
menin imkân ve ihtimali yoktur. İnanırız ki,
bu kanunu, Anayasanın şeref ve haysiyetini
korumakla mükellef Anayasa Mahkemesi yine
reddedecek ve Yüce Meclis, kanun tasarılarını
yeniden bir defa daha Yüksek huzurlarınıza ge
tirmek mecburiyetinde kalacaktır.
Sayın arkadaşlarım, siyasi geçiciliğimiz için
de Türk Silâhlı Kuvvetlerine hürmet ve itimat
edelim. Sözlerimizin, lâyihalardan geçerek, ka
nunlara ve bilhassa Anayasaya istinadettiği
üzerinde^ hassasiyetle duralım.
İleri sürdüğümüz bu kanuni gerçekler, açıl
mış iki dâva nedeniyle, Anayasa Mahkemesi
tarafından da .derinliğine ve genişliğine ince
lendikten sonra, görüşlerimize uygun olarak
karara bağlanmış bulunmaktadır. O halde, bu
tasarılar böylece kabul edildiği takdirde, Ana
yasaya aykırı düşecekler ve Anayasa Mahkeme
sinde açılacak yeni bir dâva sonunda, yine ay
nı menfi kararlara götürülecek ve bağlanacak
lardır. O bakımdan, Genelkurmay Başkanı Yet
ki ve Görevleri Kanununu, daha geniş yetki ve
görevlerle Yüce Meclisin huzuruna getirmek
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ve böylece de Millî Savunma Bakanı {Salâhiyet
leri Kanununu lüzum gormiyen Anayasanın ru
huna sâdık kalmak temin edilecektir.
Saygılarımla. (0. H. P., G. P., M. P. sıra
larından alkışlar) *
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan,
çok muhterem arkadaşlarım;
Genelkurmay Başkanlığının görev ve yetki
lerine dair kanun tasr^ısı üzerinde bendeniz de
kısaca, arkadaşlarımın değindiği noktaların
dışında kalmak suretiyle görüşlerimi arz edece
ğim.
Kanun tasarısını hazırlıyan Komisyon, çe
şitli nedenler ileri sürmek suretiyle, şimdi üze
rinde görüşmelerini yapmış olduğumuz Genel
kurmay Başkanlığının görevlerini maddeler
içerisine sokmak suretiyle, bu kanun tasarısını
buraya getirmiş bulunmaktadır.
Her şeyden evvel, kanun tasarısının, Anaya
sa açısının içinde kalmak suretiyle mütalâa
edilmesi gerekmektedir. Memleketimizde, Cum
huriyetin kuruluşundan bu yana geçen zaman
içinde, muhtelif devrelerde Genelkurmay Baş
kanlığının görevleri, Genelkurmay Başkanlığı
nın bağlandığı müesseseler değişiklik arz etmiş
tir. Bendeniz, bu noktalar üzerinde konuşmak
suretiyle vaktinizi almak istemiyorum. Yalnız,
Cumhuriyet yıllarında Atatürk'ün Başkuman
dan olduğu sırada ve Atatürk'ten sonra Cum
hurbaşkanı olarak, İsmet İnönü'nün bulundu
ğu zaman içinde, Genelkurmay Başkanlığının
yetkileri, kendi politik görüşlerine göre ele
alınmış, bazan değişikliğe uğratılmıştır. İşte,
bilhassa Türkiye'nin bulunmuş olduğu jeolojik,
stratejik durumunu dikkate almak suretiyle,
etrafımızda bulunan komşuların Türkiye üze
rinde, Türkler üzerinde yıllardan beri hiçbir
zaman sönmiyen düşmanlık hislerini dikkate
almak suretiyle, ordumuzun dimdik ayakta
durması, emir, komuta ve idarenin bölünmeme
si hususunu, geçmiş tecrübelere dayanmak su
retiyle, 1961 Anayasası, ele alarak, bunu 110
ncu maddesine koymak suretiyle, bunun doğru
dan doğruya hiçbir siyasi makama bağlı kal
maksızın, icra organlarının başı olan ve esa
sında Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu
olan Bakanlar Kurulu ve onun başı olan Baş
bakana bırakmıştır. Yani, sorumluluğunu Baş
bakana bırakmıştır.
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Bu yönüyle, bendeniz Genelkurmay Başkan
lığının, bilhassa Başbakana karşı sorumlu tu
tulmasını, aynen Adalet Bakanlığına benzet
mekteyim. Anayasanın getirmiş olduğu en bü
yük yeniliklerden bir tanesi de budur. Nasıl M,
bugün Adalet Bakanlığı, sadece memleket ger
çeklerine uygun, memleket isteklerine en iyi
şekilde tedvin edilmesi lâzımgelen kanunları
araştırmak suretiyle buraya getirmek, mütalâa
bildirmek mecburiyetinde ve vazifesinde ise,
Millî Savunma Bakanlığı da aynı durumdadır.
Hükümetin içerisinde bir organ olarak kabul
edilen Millî Savunma Bakanlığının, mesuliyet
taşıyan bir makam olarak, Genelkurmay Baş
kanlığının bütün yetkilerini ona aktarmayı
Anayasanın 110 ncu maddesi, esnasında önle
miştir. Bugün hiçbir arkadaşımız söyliyebiliyor
mu ki, «Adalet Bakanlığı bir gölge bakanlık
haline gelmiştir» diye? Tamamen yargı yetki
leri nasıl ki, bağımsız hale gelmiştir; hâkimle
rin tâyinlerine, özlük işlerine dahi Adalet Ba
kanlığı karışamamaktadır, o halde Adalet Ba
kanlığının mevcudiyetinin hikmeti nedir?»" di
ye sorulabiliyor mu? Bu, Hükümet içerisinde,
Hükümetin takibedeceği politikaya uygun, fa
kat Anayasaya en uygun şekilde kanunları ted
vinle görevli bir bakanlık. Millî Savunma Ba
kanlığı da aynen böyledir. Bütün yetkilerini,
mesuliyetlerini, millî emniyet ve güvenliği
elinde tutan ordunun, icabında bütçelerinin
savunmasını, gerçeğe uygun konuşmaları yap
mak üzere kurulmuş olan bir bakanlıktır.
Millî Savunma Bakanlığını bu şekilde dona
tan, kanunların getirdiği yetkilerle mücehhez
kılan bir anlam içinde mütalâa eder isek, o
takdirde Anayasanın 110 ncu maddesinde yer
alan, Genelkurmay Başkanının doğrudan doğ
ruya Başbakana karşı olan sorumluluğunun
hikmeti kalmazdı. Bu bakımdan, Başbakanla
Genelkurmay Başkanlığı arasında ikinci bir
bakanlık olamaz.
Esasında, Genelkurmay Başkanlığının, Baş
bakana karşı sorumlu kılınmasının nedeni; bu
kanun tedvin edilirken esbabı mucibesinde de
bütün arkadaşlarımızın beyan ettikleri veçhile,
memleketin emniyetini, millî güvenliğini ilgi
lendiren konularda müessir olduğu için ordu ve
onun başı, doğrudan doğruya bütün bakanla
rın üzerinde, onların inhasını, tâyinini yapan
Başbakana karşı sorumlu tutmak suretiyle, ica-
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bında bütün bütçelerin dışında, ona katkı da
katabilmek ve Genelkurmay Başkanlığının ile
ri sürdükleri fikirleri, teklifleri bir Bakanlar
Kurulunun başı olarak, icabında Büyük Millet
Meclisine getirebilmek içindir. Eğer, biz bunu
bu şekilde kabul etmediğimiz takdirde, Baş
bakanla Genelkurmay Başkanı arasında, Millî
Savunma Bakanlığını bu yetkilerin dışında,
kendi yetkileriyle başbaşa kabul eder isek, o
takdirde, Genelkurmay Başkanlığının sadece
bir müsteşarlık durumundan öteye gitmemesi
icabeder.
Yalnız, bir noktanın bilhassa komisyon ta
rafından da aydınlığa kavuşturulmasını talebetmekteyim. Diyorlar ki: «Uzun yıllar, Ge
nelkurmay Başkanlığının bağımsız olarak vazi
fe görmüş olmasının çeşitli mahzurları ortaya
çıkmıştır ve bu mahzurların ortaya çıkmasın
dan sonra, yeniden bâzı kanunlarda değişiklik
yapılmıştır.» Ben burada kendilerinden sor
mak istiyorum! Genelkurmay Başkanlığının
bağımsız olarak çalışmış olmasından mütevellit
meydana gelen mahzurlar, sakıncalar nelerdir?
Genelkurmay Başkanlığı ve Genelkurmay,
hiçbir siyasetin içine girmeden, memleketin
millî emniyetini ve millî güvenliğini en iyi şe
kilde elde tutmaktan başka birşey düşünemez.
Aksine, Millî Savunma Bakanlığına yeni yetki
ler veren kanunları kabul ettiğimiz takdirde,
ki, Millî Savunma Bakanlığının görevlerini ve
yetkilerini belirten kanun tasarısının 4 ncü mad
desinde, Millî Savunma Bakanına doğrudan
doğruya kuvvet kumandanlarını bağlar durum
getirmektedir, yani kuvvet kumandanlarına
- Genelkurmay Başkanının dışında - Millî Sa
vunma Bakanı emir verecektir. 6 ncı maddesi
nin ikinci fıkrasında, Genelkurmay Başkanlı
ğının harekât durumunu, serbest düşünme ve
yazışmalarını âdeta sansüre tabi tutmaktadır.
Yani en önemli kuvvet kumandanları ve diğer
müesseselerle yapılan yazışmalardan Millî Sa
vunma Bakanlığına bilgi verilecektir. Bilgi ve
rilmesi icabeder ise, memleketin esasında millî
güvenlik ve millî emniyetinden mesul olan Baş
bakana vermek mecburiyetindedir, oraya vere
cektir.
Bu bakımdan da bendeniz, bu kanun tasarı
sının, Genelkurmay Başkanlığının görev ve
yetkilerini tesbit eden kanun tasarısının yetersiz
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olduğunu ve bu kanun tasarısı ile Millî Savun
ma Bakanlığına büyük yetkiler verilmesinin ön
görüldüğünü ve Millî Savunma Bakanlığı bu
kanun tasarılarının kabulünden sonra - istesin
veya istemesin - doğrudan doğruya ordunun
içerisine bizatihi yapacakları tasarruflarla si
yaseti sokmuş olacaklardır. Bunu önlemesi müm
kün olmıyacaktır. Bâzı arkadaşlarımızın ve
hattâ hepimizin de bildiği gibi, subayların, as
ker arkadaşların koridorlara kadar geldikleri,
her gün beyanname dağıttıkları, işte bunun
bir neticesidir. Millî Savunma Bakanını beya
natından da görüyoruz: Şunlar yapılacak, bun
lar yapılacaktır, diye.
Arkadaşlarım; bizim elimizde siyasetin gir
mediği tek müessese olarak Ordu kalmıştır. Bu
bakımdan, biz ne Fransa'ya, ne İngiltere'ye ve
ne de Amerika'ya benzeriz. Biz, tarihin seyri
içerisinde gerçekten büyük düşmanlarla başba
şa kalmış; hattâ kızıl Rusya'mn bile düne kadar
açıkça isteklerini bugün ekonomik yönden ve
yeraltı faaliyetleriyle sızdırmaya çalıştığını da
dikkate almak suretiyle, Ordumuzun içerisine
iktidar veya muhalefet partisi - hangisi olursa
olsun - bilerek ya da bilmiyerek, siyasetin gir
memesini temin edici kanun tasarıları üzerinde
dikkatle durmamız gerekmektedir.
Yalnız, bir miletvekili ve bir memleket ço
cuğu olarak düşünce ve görüşlerimizi söylerken,
bu görüş ve düşüncelerimizden dolayı, görüşle
rimize tesir ve telkin eden kislerin bulunduğunu
beyan etmek istiyecekler olursa, onlara da ce
vaplarımız olacaktır. Bizim düşünce ve görüş
lerimiz tamamen hukuk çevresi içerisinde, ger
çeklere uygun olarak ifade edilmektedir.
Hepimizin de bildiği üzere, bugün dünyada
olduğu gibi, memleketimizde de Millî Emniyet
ve Millî Güvenlik Kurullarından, onların yetki
lerinden, emniyet ve asayişin bozukluğundan
bahsedilmektedir. Cemiyetlerin oluşumuna pa
ralel olarak memleket içerisinde sosyal çalkantı
lar olmaktadır; çeşitli sınıf çatışmaları olmak
tadır. Bu çatışmaların önlenmesi kanuni ted
birlerle yapılmaktadır. Ama bir de gerçektir
ki, en son başvurulan yer ve makam, bâzı za
man, hattâ çoğu zamanlarda büyük çığ, sel, yan
gın ve zelzele âfetlerinde olduğu gibi, çatışma
lar olduğu zaman da başvurulan yer ordudur. Bu
yönü ile de düşünmek zorundayız.
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Diğer yönden; bugün Yunanistan, israil, Su
riye, Irak, büyük düşmanımız olan Rusya, or
tadadır. Bunların bulunduğu bir zamanda, esasın
da hepimizin de söylediği gibi, gençler arasında
bile sağ - sol çatışmaları ile çeşitli sınıf kavga
larına itilen cemiyetin içerisine, bir de böyle
kanunlar getirmek suretiyle Ordunun kumanda
zincirlerini ortadan kaldırmak ve Ordunun içe
risine siyaseti sokucu maddeleri getirmek, be
nim kanaatime göre yerinde değildir, yersiz ve
vakitsizdir.
Her gün gazetelerde görürsünüz: Yunanis
tan 12 Ada'da «Sivil hava üsleri» adı altında
askerî üsler yaparlar. Bulgaristan'ın durumu
ortadadır, israil bile Mısır'ı teknik çalışmaları
ve çeşitli yönleriyle dize getirir, israil Ordu
sunu çölün ortasında, altında bir pantalon, üs
tü çıplak vaziyette eğitim ve öğretimin dışında,
ağaçlandırma ve imar islerinde çalışır şekilde
görürsünüz. O halde, ordunun kül olarak kabul
edilmesi, ordunun bası olan Genelkurmay Baş
kanının görev ve yetkilerini başkasına devret
memek gerekir,
SALİH AYGÜN (Amasya) — Kim «devredi
yor» dedi, Beyefendi?
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Sayın Sa
lih Bey kardeşimiz, bunun, biraz sonra geldiği
zaman göreceğiniz veçhile; Millî Savunma Ba
kanlığının görev ve yetkilerine aidolan kanun
tasarısı içerisinde, Millî Savunma Bakanlığına
devredilmiş olduğunu göreceksiniz.
196.1 Anayasasında bunun Başbakana bağlı
olarak kabul edilmiş olmasının sebep ve neden
leri de budur,
Millî harb sanayii bakımından; biliyorsu
nuz ki memleketin bilhassa korunmasında, onu
en iyi şekilde bilen ve kıymetlendiren ve dünya
ölçüsünde gelişen askerlik tekniğine ve bilimi
ne uygun şekilde geliştiren, hulâsa olarak harb
sanayiini en iyi şekilde bilen müessese, ki ismi
üstünde, Erkâniharbiyedir, bunun dahi Millî
Savunma Bakanlığına bağlanmış olması gerçek
ten yersizdir.
Bunun en tipik bir misalini şu şekilde arz
etmek isterim :
Kırıkkale Fabrikası bir zamanlar askeriye
ye bağlı idi ve o zaman en verimli şekilde ça
lışma yapıyordu. Zira askerlik müessesesi içe
risine grev giremez, siyaset olamaz; o yönü ile
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verimlilik artar. Sanayi Bakanlığına bağlan
dıktan sonra, her gün grev, her gün lokavt ve
çeşitli partizan baskılar, tesirler ve Ahmet'in Mehmet'in kişilerini yerleştirme gayretleri yü
zünden, şimdi Kırıkkale Fabrikasının durumu
ortadadır, bu bir gerçektir. Bu yönü ile düşün
mek bile, bize harb sanayiinin Millî Savunma
Bakanlığına bağlanmasının mahsurunu işaret
etmek bakımından kâfi bir delildir,
Harb sanayiinde, hava hâkimiyetinin ve de
niz güçlerinin ^eri de önemlidir, Bunların ya
pılması ne şekilde olacaktır? Bir milletin güçlü
kuvvetli olabilmesi için, harb sanayiinin çok
iyi bir şekilde geliştirilmesi ve ordusunun da
mütecanis olması, güçlü olması lâzımdır.
Düne nazaran bugün askerliğin öneminin
azaldığı hakkındaki görüşlerin tesiri ve ışığı al
tında kanun tasarılarının hazırlandıklarını da
görüyor ve bundan da üzüntü duyuyoruz. Hal
buki bugün, bizim ve hepimizin de bildiği gibi,
dünyanın her tarafında bir karışıklık, kargaşa
lık ve çeşitli çatışmalar vardır. Düne nazaran
bugün bütün milletler ordusunu daha «üçlü ha
le getirmek için çeşitli yönleriyle millî varlıkla
rını ve millî gelirlerinin büyük bir kısmını o
yöne aktarmaktadırlar. Halbuki, burada biz öy
le bir şey istemiyoruz; sadece, getirilmiş olan
kanun tasarısının gerçekten kuşa döndürülmüş
şekilde ele alındığına, Genelkurmay Başkanı
nın sadece gölge bir kumandan haline getirildi
ğine işaret etmek istiyoruz.
Hükümet tasarısında bütçe konulmuş iken,
bilâhara o bütçenin bile ortadan kaldırılmış ol
duğunu görüyoruz. Teknik bakımdan, siyasi
yönden, Büyük Millet Meclisinde bütçenin mü
dafaasının Millî Savunma Bakanlığına ai.dolduğu iddiasiyle bu husus belki düşünülebilir, ama
harb sanayii ve personelin tâyin ve nakilleri ba
kımından Genelkurmay Başkanının yetkileri kı
sıtlanamaz. Nitekim, Anayasa Mahkemesi. Millî
Savunma Bakanının kendi karargahına aidolan
subayların tâyinleriyle ilgili kararı, Anayasa
nın hükümlerine uygun olmadığı, aykırı oldu
ğu iddiası ile iptal etmiştir. Bu iptal olayı 196G
yılında olmuştur. 1966 yılında iptal edilmiş olan
bu karardan sonra Anayasada da her hangi bir
değişiklik olmadığına göre, bu kanun tasarısı
şimdi çıkarıldığı takdirde yine, benim kanaati
me ve hukuk anlayışıma göre, Anayasa Mahke
mesi bunu iptal edecektir.
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Bunun dışında bir noktaya daha temas etmek istiyorum :
Genelkurmay Başkanlığının görev ve yetkisi
ile ilgili maddelerin görüşülmesine geçildiği sı
rada yapacağı tadil teklifleri vardır, onları takdim edeceğim, Genelkurmay Başkanlığı gibi,
esasında bizim memleketimiz için önem taşıyan
bir kumandanın Askerî Şûraya başkanlık etme
sini biz en tabiî bir hak olarak telâkki ediyo
ruz. Bunun da kanunda yer almamış olmasını,
bu yönü ile eksik görüyoruz.
Yine, Genelkurmay Başkanlığı gibi önemli
bir makamın, istifa, ölüm, emeklilik gibi ayrılmalar halinde 45 gün içerisinde yenisinin atanmasını öngören maddenin de yersiz olduğu kanaaimdeyaz. Fevkalâde haller gibi durum arz
eden hâdiselerin olduğu harb tehlikesi}nin belirdiği bir sırada 45 veya 30 gün bu madamın boş
kalması çok uzun birr zaman demektir. Bunun
çok daha kısa bir zamana intikal ettirilmesi, kisıtlanması ve kuvvet kumandanları arasında
- yine gösterildiği şekilde - bir Genelkurmay
Başkanının atanması yerinde olur.
Muhterem arkadaşlarım, Genelkurmay Başkanlığının göaiev ve yetkilerini mütalâa eder
ken, elbette ki Millî 'Savunma Bakanlığının görev ve yetkilerini içinde toplıyan kanun tasarısı
ile bir arada «mütalâa edilmesi ioalbeder. Bunlar
mukayese edildiği takdirde, kanun tasarısının
mahzurları ortaya çıkar. Millî Savunma Bakanbğmra bilhassa görev ve yetkilerine mütedair
olan 2 noi 'maddenin (A) 'bendinde ve yine 3
ncü maddenin vHarb sanayii hzmetleri» bolümüııde ve nihayet 3 ncü maddede, «Personel işkülleri > başlığı altında yer alan hususlar, tamamen Millî Savunma Bıakanınm görevi dısmda, Genelkurmay Başkanının görevine giren hususlardır.
Yine, Genelkurmay Başkanlığının görevleri arasında yer almıyan, fakat Millî Savunma
Bakanlığının görevledi arasında yer alan en
ma'hzurln. hususlardan bir tanesi de - konuşmamm Ibaşmda ;arz ve beyan ettiğim, veçhile - hilhassa kuvvet kumandanları gibi, daima bir baş
tın, bir elden idare edilen miakamların, Millî
Savunma Bakanlığı gibi tamamen siyasi olan
bakanlığa bağlı, endan emir alır hale getirilmiş
olmasını gerçekten büyük mahzur olarak görmekteyiz.
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Bunlar Anayasaya aykırıdır. Hele işbirliği
I
I konusu adı altında emir veren 'bir maddeyi teş
kil eden 6 ncı madde...
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Madde
ler
üzerinde mi görüşüyoruz kardeşim?
I
HÎLMÎ İŞGÜZAR (Devamla) — Maddeler
zaten tümünü teşkil ettiği için tümü üzen'ınde
görüşülürken maddelere de temas etmek zorun
dayız.
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Müte
I
madiyen tekrar ediyorsunuz.
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Tekrarda
I
I fayda vardır. Siz de burada o şekilde konuşur
I sunuz.
I
Genelkurmay Başkanlığının görevlerini da
I raltan bu kanun tasarısının maddeleri ve tümü
I Anayasanın 110 ncu 'maddesinde beyan edilen
I hususlarla tamamen bağdaşmamakta ve Genel
I kurmay Baskınlığının görevlerini çeşitli, yönelI den eline alan Millî Savunma Bakanlığının gö
rev ve yetkileri kanunu tasarısı Anayasanın
I ruhuna da, metnine de aykırıdır ve bu kanun
I çıktığı takdirde Anayasa Mahkemesine elbette
ki, başvurulacaktır ve Anayasa Mahkemesi bu
I nu bozacaktır.
AHMET BULDANLI (Muğla) — Bozacağı
I
nı nereden biliyorsun?
I
I
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bu benim
I beyanımdan barettir. Bozup bozmayacağını sis
I de göreceksiniz
I
AHMET BULDANLI. (Muğla) — «Mutlaka
I bozacaktır» diye buradan karar verdiniz.
I
BAŞKAN — Sayın Bııldanlı, müdahale et
I
meyin
lütfen.
I
HİLMİ
İŞGÜZAR (Devamla) — Sayın Bul
I
danlı,
asker
olduğunum için bunları çok daha
1
I iyi bilirsiniz, ama yine de böyle konuşursunuz.
Bunu biz askerî disiplin yönünden de ye
I rinde görmüyoruz. Genelkurmay Başkanlığı ve
Genelkurmay Başkanlığının emri komutası al
I tında bulunan askerlerin bilhassa disiplinli bir
I şekilde çalışmış olması halinde en verimli ol
I dukları ve disiplin olmıyan bir yemde hiçbîr
zaman başarının olmıyacağı gerçeği karşısında,
Genelkurmay Başkanlığına >aid.olan yetkilerin
I Millî Savanıma Bakanlığına verilmiş olması da
I askerlerin arasında huzursuzluk yaratacak ve
I disiplini (bozacaktır, çekişmeler meydana gele
I cektir. Bu yüzden de Hükümet arasında, Baş-
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(bakanla Millî Savunma Bakanı ve Genelkurmay
başkanları arasında çok kısa zamanda çeşitli an
laşmazlıklar meydana gelecek ve bunun da mah
zurları kendiliğinden ortaya çıkacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, bendeniz Genelkur
may Başkanlığınım görevleriyle ilgili kanun ta
sarısı üzedinde kısaca görüşlerimi iarz ettim.
Maddelerin görüşülmesi sırasında da maddeler
üzerimde görüşlerimizi arz edeceğim ve önerge
lerimi takdim edeceğim ve Millî Savunma Ba
kanlığının görev ve yetkileriyle ilgili kanun (ta
sarısı üzerinde de görüşleıriimi beyan edeceğim.
Durum bundan ibarettir, saygılarımı suna
rım.
BAŞKAN — Konuşma sürelerinin kısıtlan
ması ile ilgili bir takrir vardır, okutuyorum
efendim.
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanun tasarısı için 10 ar
dakikalık konuşma müddetini arz ve teklif ede
rim.
Konya
Bahla Müderrisoğlu
BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu bu teklifi
niz şahıslan adına yapılacak konuşmalar için,
değil mi efendim?
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek istiyen sayım üye?.. Yok. Takriri oylarınıza arz
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sayım îlyas Kılıç.
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner.
TURHAN öZGttNER (içel) — Sayım Baş
kan, sayın milletvekilleri,
Görüşülmekte olan kanun tasarısı bir bakım
dan biraz sonra görüşülecek olan Millî Savun
ma Bakanlığı kuruluş ve yetkileri kanun tasa
rısı ile ilgili olduğu için bendem evvel konuşan
arkadaşlarım gibi, ben de bâzı ölçüde o kanun
tasarısına değineceğim.
Arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
saları - 1924 olsun, 1961 olsun - eleştirildiği tak
dirde, siyasi iktidar ile Türk Silahlı Kuvvetle
rimin görev ve yetkileri bakımından bunlarım
zaman zaman yekdiğerine yaklaştığı veya ayrı
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kuruluşlar olarak gömüldüğü devreler olmuştur.
iSilâhlı Kuvvetler Millî Savunma Bakanlığı
na direkt olarak, 1950 den evvelki bir devrede
bağlanmıştır, 1924 Anayasası - demin arkadaş
larım değindiği için üzerinde fazla durmıyacağım - buna müsait idi, fakat 1961 Anayasası
bilhassa 110 mcu maddesinde çök sarih olarak,
Başbakanlık ile Genelkurmay Başkanlığı ara
sımda Millî Savunma Bakanlığı gibi ve Millî
Savunma Bakanlığına Genelkurmay Başkanlığı
nı bağlama gibi bir yetkiyi kesin olarak menedsır.
Arkadaşlarım, bunu evvelâ Anayasa Mahke
mesinin bir iptal kanarımı tetkik ederek ele
almak mümkün.
Anayasa Mahkemesi, Genelkurmay Başkan
lığını Millî Savunma Bakanlığına bağlıyan 5398
sayılı Kanunun ilk 3 maddesini iptal etmiş ve
Gemelkuırlmay Başkanlığının Millî Savunma Ba
kanlığının bir dairesi olamıyacağı yolunda bir
karar vermiştir. Kararın böylece sâdır olmasın
dan sonra, şu elimizdeki tasarı ve biraz sonra
münakaşasını yapacağımız tasarının gerekçelecrlinde, Anayasa Mahkemesinin Genelkurmay
Başkanlığına sadece komuta görevleri verdiği
şeklinde bir yorumlamaya gidildiğini görmek
teyiz. Oysa ki, Anayasa Mahkemesi kararı böy
le değil arkadaşlarım. Anayasa Mahkemesimin
kararı, Genelkurmay Başkanlığının Millî Savun
ma Bakanlığının bir dairesi olamıyacağı şeklin
de kesim hükmü taşır. Genelkurmay Başkanlığı
nı ayrı bir kuruluş ve siyasi iktidarın Millî Sa
vunma Bakanlığı kuruluşu için ayrı bir kamun
getirirken, bu kuruluşa daha büyük yetkiler
vermek için yemi bir tasarı getirirken, Anayasa
Mehkeonesi kararını tahrif etmeye imkân yoktur
arkadaşlarım.
iSonra bu, hem Anayasa Mahkemesi karanına,
hem de Anayasanın bizatihi 110 ncu maddesine
ve bu maddenin taşıdığı esas espriye aykırıdır.
Anayasa Mahkemesinin kararı biraz yanlış
anlam verilerek gerekçeye şöylece alınmış bu
lunmaktadır : Anayasa Mahkemesi, Genelkur
may Başkanını sadece komuta görev ile Silâhlı
Kuvvetlerin teknik ve taktiği bakımımdan yö
netimi ile görevlendirmiş, komuta dışında ka
lan millî savunma hizmetlerinin idari yönlerinim
yürütülmesi, yani yönetimi, personel, malî işler
ve lojistik gilbi konularda Millî Savunma Ba
kanlığımı görevlendirmiştir.
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Şimdi 110 ncu maddeyi okuduğumuz zaman
biz, hiç de Genelkurmay Başkanlığının sadece
komuta ile görevlendirildiği, bunun dışında ka
lan yönetim ve sair hususlardaki
yetkilerin
İVEillî Savunma Bakanlığına bağlanacağı saraha
tini görmüyoruz. Zaten bu hem Anayasa Mah
kemesi kararında yok, hem de Anayasa Mah
kemesi karanına rağmen, öyle anlamaya zorlan
maya rağmen 110 ncu maddede yok.
Arkadaşlarım, 110 ncu madde sarahaten.
«...Genelkurmay Başkanı Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin komutanıdır» «.. Genelkurmay Başkanı
nın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir»
«... Genelkurmay Başkanı Başbakana karşı so
rumludur» der. Nerede Millî Savunma Bakan
lığı? Esasen Millî Savunma Bakanlığı gibi bir
kuruluş 1961 Anayasası gereğince gereksizdir
arkadaşlarım.
TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Allah Al
lah... Başvekâlete lüzum yok, Millî Savunma
Bakanlığına, lüzum yok, neyin lüzumu var?
BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen
dim, fikrini söylüyor Sayın özgüner.
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Yani
diyeceksiniz ki, «Nasıl şey bu?» Arkadaşlarım
da söylediler, Millî Savunma Bakanlığı...
Arkadaşlarım, niye buna «Allah Allah» di
yorsunuz? Biz Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sından bahsediyoruz, bu alelade bir yasa değil.
Şimdi arkadaşlarım, şüphesiz kuruluş bakı
mından şu kadar zaman geçmiş ve şüphesiz ku
ruluşundan sonra belki münakaşaları üzerine
çekmemiş, ancak bugün iki tasarı birden gelir
ken, tasarıların münakaşasını yapmak icabetmiş.
Belki hakikaten tuhaf karşılarsınız, ama 1961
Anayasasında Türk Silâhlı Kuvvetleri komu
tası Genelkurmay Başkanlığı eliyle ve Başba
kanlığa bağlı olarak tedvin edilmiş. Bunun
dışında, itiraz eden arkadaşlarımız Başbakan
lıkla Genelkurmay Başkanlığı arasında bir si
yasi iktidarın Millî Savunma Bakanlığı diye
her hangi maddede bana bir pasaj gösterebilir
ler mi?
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Güvenlik
Konseyi kimlerden teşekkül eder, o maddeyi
oku. Güvenlik Konseyinde Millî Savunma Ba
kanı var mıdır?
BAŞKAN — Çok rica ederim müdahale et
meyiniz.
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TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Çıksın
arkadaşım da burada söyleyin biz de öğrenelim.
Arkadaşlarım, böylece, yerinden
bağırmış
olanlara biz dyoruz ki, «ben bu görüşteyim, siz
de lütfen konuşun.» Mâni bir şey var mı? Biz
hiçbir surette 5 dakika 10 dakika da demeyiz
ve kısıtlamaya da taraftar olmayız, yani uzun
uzun da görüşmek mümkün. Biraz sonra kifa
yeti müzakere getirmeyin de bunu enine bo
yuna görüşelim.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi Anayasanın
110 ncu maddesi sarahaten, bilhassa 110 ncu
maddenin 4 ncü fıkrası «Genelkurmay Başkan
lığınım görev ve yetkileri kanunla düzenlenir»
der ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ve
Anayasanın 110 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasın
daki âmir hükmü gereğince de önümüze bir
tasarı gelmiştir. Ancak, bu tasarının gelişine
rağmen burada bir de Millî Savunmayı ilgilen
diren bir tasarı var. Ben, görüşmeler bakımın
dan bu ters alındı, diyorum. Eğer önce Millî
Savunma Bakanlığını ilgilendiren ve biraz son
ra görüşülecek olan kanun ele alınmış olsaydı,
Millî Savunma Bakanlığının bu derece yetkileri
Genelkurmaydan alıp kendi bünyesinde toplıyan bir istikamete kendisini götürecek bir tasa
rıya katiyen gidilmemesinin müdafaasını ve
iddiasını şüphesiz yapacaktık.
Arkadaşlarım, Anayasanın 110 ncu maddesi
nin 4 ncü fıkrası bu derece sarihtir, ancak onu
sadece bir komuta görevi ile kısıtlamaya gitmek
Anayasaya aykırıdır diyoruz. Burada biraz son
ra Millî Savunma Bakanlığının görüşülecek ta
sarısında bunun üzerinde şüphesiz tekrar du
racağız.
Kıymetli arkadaşlarım, şimdi bilhassa Millî
Savunma Bakanlığını ilgilendiren görev ve yetM ve teşkilât kanunu tasarısının 4 ncü madde-4nin üzerinde bir nebze durmak lâzım. Şüphe
miz bu tasarının tümü üzerinde konuşuyoruz,
ama o tasarı ile ilgili olduğu için arz etmek mec
buriyetindeyim.
4 ncü maddesinde, «Millî Savunma Bakanı
bu görevleri müsteşarlık teşkilâtı ve bakanlığa
bağlı diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz, Hava
Kuvvetleri komutanlıkları vasıtasiyle yerine ge
tirir» demektedir. Hangi görevleri? Aynı tasa
rının 2 ve 3 ncü maddesinde bahis mevzuu gö
revleri. O görevleri okuduğumuz zaman görüle-
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çektir. O tasarıyla şüphesiz müzakereye geç
tiğimiz zaman ilgileneceğiz.
Şurada Genelkurmay Başkanlığına verilen
görevlerin ne denece kısıtlandığı meydanda, öy
lesine ki, hakikaten tahrif edilerek «-Anayasa
Mahkemesi karârı sadece Genelkurmay Baş
kanlığına komuta yetkisi verir, bunun dışında
kilerin hepsi Millî (Savunma Bakanlığına aittir»
gaibi bir zihniyetin getirdiği bir tasan bu. îşte
o zihniyetin getirdiği tasan, siyasi iktidara,
ıGemelkurmay 'Başkanlığı görevinin böylece kısıt
lanmasına yardımcı bir tasan getdrm'eyi hakika
ten ilham etmiştir.
(BAŞKAN — Sayın özgüner görüşlerinizi
sonuçlandırınız.
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Kıymetli
arkadaşlarım, Millî Savunımayı da ilgilendiren
biraz sonraki tasan üzerinde görüştüğümüz za
man daha açıklıyacağız ancak, ben diyonım ki
netice .itibariyle, her hangi bir kanım tasarı ha
linde iken dahi gücünü ve dayanağını Anaya
sadan almadıktan sonra uzun ömürlü ve tu
tarlı olamaz ve şüphesiz Genelkurmay Başkan
lığının Anayasadan aldığı güce rağmen, bu ke
re getirilen tasarı ile onun bir kısım gücünü,
Anayasadan aldığı gücü, dolaylı yollarla Millî
Savunma Bakanlığına devretmeyi öngören bu
tasan Anayasaya aykındır. Bunu arz ediyorum.
Saygılarımla.
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dairesi durumunda olan Genelkurmay Başkanı
Başbakana karşı sorumlu bir müessese haline
gatiuilmişfcir.
Diğer taraftan, Anayasanın 110 ncu madde
sinin 3 ncü fıkrası ile de Genelkurmay Başkanı
nın görev ve yetkilerinin bir kanun ile tanzim
edileceği tasrih edilmiştir. Anayasaya göre bu
kanunlann süratle huzurunuza getirilmesi gere
kir idi. 8 yılık tatbikat neticesinde (ki bu sevk
ettiğimiz kanun 8 yıllık tatbikatın neticesidir)
8 yıldan beri bu Anayasaya göre mevcut Ge
nelkurmay Başkanı ve bu Anayasaya göre mev
cut Millî Savunma Bakanının görev tatbikat
ları, yaptıkları hizmetler tesbit edilmiş ve Yük
sek Askerî Şûrada görüşülmüştür. Arkadaşla
rım bilhasa Millet Partisi sözcüleri hep, «Millî
Savunma Bakanı» dediler, bu kanunu Millî Sa
vunma Bakanı getirmiş gibi bir görüşten hare
ket ettiler. Bu kanun Yüksek Askerî Şûrada
(ki Yüksek Askerî Şûranın üye adedini bilirler,
11 tane tecrübeli orgeneral iştirak eder) konu
şulmuş ve 8 yıllık tatbikatın da neticesine göre
«Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkileri,
Teşkilâtı» ve «Millî Savunma Bakanlığının Gö
rev ve Yetkileri Kanunu» Şûradan geçtikten
sonra, Hükümette hiçbir değişiklik yapılmadan
huturunuza sevk edilmiştir. Yani, yine Millet
Partili arkadaşlarımın konuşmalarına cevap teş
kil etmesi için beyan ediyorum, politik bir mü
essese olan Hükümetçe, politik bir müessese olmıyan Askerî Şûrada kabul edilen bu kanunlar
aynen huzurunuza sevk edilmiştir.

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — (Sayın Başkan, sayın
Evvelâ bu kanunun sevk sebebi üzerinde bu
milletvekili arkadaşlanm, kanun üzerinde fi
kadar durduktan sonra, Anayasanın 110 ncu
kirlerini beyan eden arkadaşlarıma evvelâ hu
maddesinin anlamı üzerinde biraz durmak ge
zurunuzda teşekkür ederim. Ancak bu kanunun
rekir.
müzakeresnde, kanunun sevk maksadı ve Ana
Yeni Anayasamız kanunların tefsirini veya
yasanın 110 ncu maddesi üzerinde değişik be
izahını
Parlâmentoya bırakmamıştır, Anayasa
yanlar, beni, belki daha söz alacak arkadaş- .
Mahkemesine bırakmıştır. Ancak, Meclis üye
larımı dinlemeden, meseleyi tavzih etmek içüıı,
leri kanunlar hakkında fikirlerini beyan eder
açıklamak için söz almak mecburyetinde bı
ken bu kanunlann müzakeresindeki beyanlan,
raktı, özür dilerim.
zabıtları esas olarak alıp ve bu maddelerin an
Evvelâ bu knunu Hükümet olarak niçin hu
lamlan üzerinde bir hükme varabilirler.
zurunuza getirdik, bu arz etmek isterim.
O halde, şimdi 110 ncu maddenin Kurucu
Anayasanın 110 ncu maddesi, gerçekten arMeclisteki
müzakerelerine baklım:
kadaşlanmın söylediği gibi yeni bir espri, yeni
bir hüküm getirmiştir ve bu hükme göre, 1924
Kurucu Mecliste Anayasanın 110 ncu mad
Anayasasının 40 ncı maddesi mucibince, Millî
desi çok müzakere edilmiş bir maddedir, üze
Savunm Bakanlığına bağlı ve 5398 sayılı Ka
rinde çok konuşulmuştur. Birçok kimseler Ge
nuna göre Millî Savunma Bakanlığının bir
nelkurmay Başkanını eskisi gibi Millî Savunma
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Bakanlığına bağlanması, bir kısmı Başbakan
lığa bağlanması, bir kısmı da müstakil olması
gibi ayrı fikirlere sahiptiler. Bu 110 ncu mad
denin kabulünden sonra; kendisine sorulan su
aller üzerine Komisyon Sözcüsünün 110 ncu
madde hakkındaki beyanını size ifade edeyim,
yani Millet Partisi mensuplarının ifade ettiği
gibi, Millî Savunma Bakanlığının yokluğu, de
ğil, Millî Savunma Bakanlığının ve Genelkur
may Başkanının varlığı ve bu 110 ncu mad
deye göre aralarındaki iş bölümü kanun sözcü
sünün şu beyanı ile teeyyüdetmektedir:
Sayın Ferda Güley, «Genelkurmay Balka
nının bu maddeye göre Silâhlı Kuvvetlerin ko
mutanı olması halinde Millî Savunma Bakanının
durumu ne olacak?» diyor ve Başkan Komisyo
na söz veriyor. Karma Komisyon adına Ahmet
Yıldız'm Sayın Ferda Güley'e verdiği cevap şu:
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j Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay
i Başkanlığı arasında mutabakat halinde Silâhİ lı Kuvvetler hizmetlerinin müştereken yürü! tülmesindeki tatbikat budur.
|
Bu kısa izahatımdan sonra, burada vazife
İ bölümündeki hareket noktamıza gelmek isteI rim.
I
I
;
\
•
;
!
i

;
Efendim, Genelkurmay Başkanım vazifelerini i
Ferda Güley iyi bilir. Genelkurmay Başkanlığı \
Ordunun hareket işleri ile, eğitimi i]c ve harbe
hazırlanması ile uğraşır, Millî Savunma Bakan ;
lığı ise Ordunun ikmâl ve personel işleri ile
|
uğraşır..»
İşte, 110 ncu maddenin müzakeresi sırasında,
110 ncu maddede «Genelkurmay Bankanı Türk \
Silâhlı Kuvvetleri Kumandanıdır» derken, bu :
vazife bölümü, Millî Savunma Bakanlığının İ
varlığı, vazifesi ve Genelkurmay Başkanının j
vazifesi, çok sayın arkadaşımız Ferda Güley'in ]
yerinde sorduğu bir sualle Kurucu Meclis zabıt I
I
larında tesbit edilmiştir.
i
Şimdi Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Sa i
vunma Bakanlığının bu durumunu bizzat Ku |
rucu Meclis zabıtlarına göre açıkladıktan son
ra, bu kanunun sevkindeki hareket noktala
rımıza tekrar dönmek istiyorum.
Çok muhterem arkadaşlarım, bu kanunun
8 yıllık bir tatbikat sonunda huzurunuza ge
tirildiğini söyledim. Ve bu kanunun tatbikatı,
Sayın Suna Tural Hanımefendinin iyi bilmesi
lâzım ki, 1966 - 1967 ve 1968 lerde de - ki, onu
ne maksatla söylediğimi Yüce Meclis takdir
eder - bu şekilde olmuştur. Yani bu kanun
daki görev ve yetkileri Millî Savunma Baka
nı kullanmış ve Genelkurmay Başkanı bu ka
nunla kendisine verilen görev ve yetkileri kul
lanmış. Bu kanun ile yeni bir şey getirmiyo
ruz. 1966 - 1967 - 1968 de de, 1969 - 1970 de de |

Anayasanın 110 ncu maddesi Bakanlar Kurulunu, memleket savunması için Büyük Meclise karşı, size karşı sorumlu kılmıştır. Her şeyden ve her şeyden evvel burada Sayın Suna
Tural Hanımefendinin bahsettiği gibi, bu mem
leketin savunmasından birinci derecede sizlere
karşı, Büyük Meclise karsı sorumlu olan şu
veya bu şahıs değil, bizzat Bakanlar Kuruludur ve Bakanlar Kurulunun bu sorumluluğu
nun yürütülmesinde yine 4951 sayılı Kanuna
göre - ki, Sayın Hilmi İşgüzar Millî Savunma
Bakanlığı gibi bir Bakanlığın bulunup bulunmıyacağını 1981 Anayasasına göre anlamı
yorum dediler - 4951 sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulunun adedini, teşkilâtını Başbakan tâyin eder ve daha evvel teşkil edilmiş
kadroya göre bir Millî Savunma Bakanı var
dır ve bizzat 110 ncu maddenin anlamı içerisinde Millî Savunma Bakanı vardır ve Millî
Savunma Bakanı Anayasanın 110 ncu nıaddesine göre, Bakanlar Kurulunun yurt savunmasmdan Meclise karşı müstemil sorumluluğu
içerisinde Yüce Heyete karşı sorumlu, mesul
siyasi bir makamdır.
Anayasanın yine 105 nci maddesi sarih olarak Bakanlar Kurulunun müşterek sorumluluğunu tesbit etmiştir ve bu sorumlulukda Mil
li Savunma Bakanının memleket savunması için
bir sorumluluğu vardır. Müsteşarların Yüce
Meclisinize karşı sorumluluğu yoktur arka
daşlarım. Sayın Millet Partisi sözcüleri Millî
Savunma Bakanlarını bir müsteşar gibi gör
mek arzu ettiler. Müsteşarların sizlere karşı
bir sorumluluğu yoktur, Yüce Meclise karşı
sorumlu olan siyasi makamlar ve bakanlar
dır.
İşte bu noktadan hareket ederek Silâhlı
Kuvvetlerin hizmetlerini, komuta hizmetleri
ve idari hizmetler diye ikiye ayırdık ve tatbi
katımız da budur.
Komuta hizmetleri derken, bu kanunda,
Genelkurmay Başkanlığı görev ve yetkileri
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Kanununda bunlar tadadedilmiştir. Bunlar
personel, istihbarat, harekât, teşkilât, eğitim,
öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve ön
celikler ile bütçe anaprogramlarının tesbiti gi
bi bir komutanın yapması gereken görevler
dir. Bunun dışında kalan idari hizmetler, ki
vaktimiz olursa biraz sonra konuşacağımız
Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşkilâtı
Kanununda bunlar malî siyasi, hukukî so
rumluluklar diye Millî Savunma Bakanlığı
nın uhdesine bırakılmıştır. Elbette ki, bu Ana
yasamız Genelkurmay Başkanını Başbakana
karşı sorumlu bir şahıs ve makam olarak,
her şeyden evvel Türk Silâhlı Kuvvetlerini her
türlü politikadan ayrı, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin bir direktif makamı olarak; anadirektif makamı olarak eğitimini ve harbe hazır
lanmasını yapacak bir kumandanı Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlamakta fayda müta
lâa etmemiştir. Kurucu Meclis zabıtları bura
dadır. Burada Anayasanın 110 ncu maddesi
hakkında sadece kendi görüşlerini söylemek
le iktifa eden arkadaşlarıma Kurucu Meclis
zabıtlarını dikkatle tetkik etmelerini tavsiye
ederim.
Bu izahatımla, Millî Savunma Bakanının
Genelkurmay Başkanına 110 ncu madde ile ve
rilmiş yetkilere ortak bir makam haline getirilmeyip, bizzat 110 ncu maddenin içerisinde
mündemiç yetkilerinin bu kanunla tanzim edil
miş olduğunu söylemiş oluyorum sanırım.
Burada üzülerek ifade edeyim ki, Suna Hanım
efendi, eski bir mesai arkadaşımın hanımefen
disi olarak burada, bana, «Türk Silâhlı Küvet
lerine Bakan politika sokmak istiyor» ve «Bu
kanun ile Millî Savunma Bakanı Türk Silâhlı
Kuvvetlerine politikayı sokmak istiyor» dedi
ler. Kendileri geldikten sonra şu beyanımı tek
rar ediyorum: Bu kanun Millî Savunma Ba
kanı tarafından hazırlanmış değil, Yüksek
Askerî Şûra tarafından hazırlanmış, bir vir
gülü dahi tarafımdan ve Hükümet tarafından
değiştirilmeden huzuurunuza getirilmiştir. Sa-•"lyzm ki bu beyanım, kendilerinin yaptık
konuşmaların bir bühtan olmaktan ileri git
mediğini teyideder ve bu konuşmaları da arka
daşlarımın biraz hissi telâkki etmeleri tahmin
ederim ki doğru olur.
Yine Türk Silâhlı Kuvvetlerinin eğitim hiz
metlerinde veya ağaç dikmesinde, şunda bun
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da, ki bunu Suna Tural Hanımefendi ve Hilmi
İşgüzar Bey söylediler, buna Millî Savunma Ba
kanının müdahale edeceği tarzında bir hüküm
burada mevcut değil. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
eğitim işleri, yetiştirilmesi, harbe hazırlanma
sı, bütün bu hizmetler yine Millî Savunma Ba
kanının en ufak müdahalesine mâruz kalmadan,
Genelkurmay Başkanımız tarafından yürütüle
cektir. Her şeyden ve her şeyden evvel bu mem
leketin güvenlik ve bütünlüğünün teminatı olan
Türk Silâhlı Kuvvetlerine Hükümet olarak dai
ma politika sokmamak gayreti içinde bulun
duk ve bu kanunla da yine Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin yetiştirilmesi, eğitilmesi için Millî
Savu/ima Bakanına en ufak bir yetki veril
memiştir, ama Türk Silâhlı Kuvvetlerinin lojis
tik ihtiyaçları için Yüce Meclisin kabul ettiği
bütçelerin sarfından mesul Bakanın elbette ki
bu paraların sarfiyle ilgili malî, hukukî sorum
luluklarını takibetmesi ve bunun icabettirdiği
yazışmaları da yapması tabiîdir. Yoksa hiçbir
zaman Genelkurmay Başkanını Millî Savunma
Bakanına karşı sorumlu ve bağlı kılan bir hük
mü bu kanunda bulamıyacaksınız.
Genelkurmay Başkanı, biraz evvel söyledi
ğim gibi, komuta hizmetleri bakımından tama
men müstakil, Millî Savunma Bakanına bağlı
değil, ancak ve ancak Başbakana karşı so
rumlu bir makam olarak bu kanunda yerini
Ilımaktadır.
Bu kısa izahatımdan sonra Sayın Hanağası'mn belirttiği bir hususa arzı cevabetmek is
terim.
Sayın Hanağası, «Bu kanun ile Genelkurmay
Başkanı hazarda ye seferde Türk Silâhlı Kuv
vetleri komutan' olarak kabul edilmektedir;
oysa ki kanun sadece Genelkurmay Başkanı
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin komutanı demek
tir. Binaenaleyh bu kanun ile seferde de Ge
nelkurmay Başkanını Silâhlı Kuvvetlerinin ko
mutanı yapmakla kanunun maksadı aşıiımş
olmaktadır. Zira seferde Silâhlı Kuvvetleri ,ı
komutanı Başkomutandır; yoksa Genelkurmay
Başkanı değildir. Binaenaleyh bir Başkomuta
nın tâyini de Büyük Millet Meclisine aidolduğuna göre bir salâhiyet aşılması yapılmakta
dır.» diye buyurdular.
Çok muhterem arkadaşlarım; bu da yine bir
tetkik mahsulüdür. Anayasa Mahkemesinin ver
diği kararda, burada hazar ve sefer tefrikinin
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yapılmadığı açıkça belirtilmekte ve Genelkur
may Başkanının komutan olarak hazarda ve
seferde tefriki gösterilmeden Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin komutanı telâkki edildiği ve Anaya
sanın 110 ncu maddesinden böyle anladığım
Anayasa Mahkemesi, 5398 sayılı Kanunu bo
zan karariyle tesbit ettiği için, burada da Gsnelkurmay Başkanını hazarda ve seferde Türk
Silâhlı Kuvvetlerinin komutanı olarak tesbit
ettik. Ancak sefer halinde Yüce Meclisin Baş
komutanı seçmesini, Anayasanın 110 ncu mad
desinin 1 nci fıkrasını değiştiren bir hükmü
elbette ki bir kanun ile getirmemiz ne müm
kündür, ne de böyle bir düşünce içerisindeyiz.
Hiçbir zaman bir kanun ile Anayasanın bir
hükmü değiştirilemez. Anayasanın, Yüce Mecli
si Başkomutan seçme hakkındaki yetkileri mah
fuzdur ve elbette ki Yüce Meclis lüzumu ha
linde bu vazifesini yapacaktır.
Diğer taraftan, Genelkurmay Başkanlığı gi
bi mühim bir makamın en geç 45 gün içerisin
de tâyini gibi bir hükmün doğru olmadığı, bu
nun 15 gün içinde yapılması temennisinde bu
lundular.
Bugün için tâyin müddeti 15 gündür; 45
güne çıkardık. Bunun sebebi şudur arkadaş
larım:
Genelkurmay Başkanlığı gibi seçkin bir
makama gelecek zat ordudaki kuvvet kuman
danları arasından seçilir. İcabında, dirayetli
ama kuvvet komutanlığı yapmamış her hangi
bir ordu komutanını kuvvet komutanı yapıp ve
ondan sonra da Genelkurmay Başkanı yapma
gibi bir elastikiyete sahibolmanm daha fayda
lı olacağı kanaatine vardı. Yüksek Askerî Şûra
ve Yüksek Askerî Şûranın aldığı bu karar
üzerine icabında geçici bir devre geçirmeyi
sağlamak üzere, en çok 45 günlük müddet uy
gun bulunumuştur. Böyle bir mülâhazayle bu
nun yapılmış olmasını da arkadaşlarımın ka
bul edeceğini sanırım.
Çok muhterem arkadaşlarım; münferit be
yanlara karşı fazla münakaşalı bir celse açıp
cevap vermek istemedim, bilhassa Millet Par
tisi mensubu arkadaşımın konuşmalarım, 110
ncu maddenin yanlış anlaşılmasından doğrıu'j
düşünceler olarak kabul ettim, onun için bir
münakaşa açmıyorum.
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Diğer konuşan arkadaşlarım kanunu tÜMiü
ile tasvibettiklerini belirttiler, onlara teşekkür
ederim.
Millet Partisi mensubu arkadaşlarınım te
ferruatlı konuşmalarını, kendilerinin 110 mu
maddeyi yanlış anlamalarından dolayı böyle
bir konuşma yaptıkları kanaatiyle cevaplama
yoluna gitmiyorum.
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğiu.
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Maddeler üzerinde konuşacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı.
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan
kanun dolayısiyle muhalif partiye mensubolan
arkadaşlarımız kanunun maksat ve mâtufiyetini değiştirir şekilde ifadei kelâm etmekte
dirler.
Türk Ordusunun ananevi hasletleri vardır.
Türk Ordusu evvelâ Türk milletinin ordusunu ve
kurulduğu günden beri de politikaya hiçbir güna iştirak etmemiştir. Bilhassa Genelkurmay
Başkanlığını deruhde eden, Cumhuriyet dev
rinin Genelkurmay Başkanlarının birincisi
Muhterem Çakmak devrinden beri bu bir ana
ne haline gelmiştir.
O kadar politikanın dışındadır ki, politi
kacılar bu müesseseye hiçbir şekilde sızamamışlardır.
Bu getirilen kanun Anayasanın maddei
mahsusu ile Genelkurmay Başkanının sıfat ve
salâhiyetlerini tâyin etmektedir, aynı zaman
da Genelkurmay Başkanına bağlı teşekkülle
rin sıfat salâhiyetleri de vuzuha kavuşturul
muştur.
Cumhuriyetin başlangıcından bu yana Ge
nelkurmay Başkanlığı kimi zaman Erkânıharbiyei Umumiye Vekâleti, kimi zaman Erkânıharbiye Başkanlığı; yani kimi zaman müsta
kil bir Bakanlık, kimi zaman da bağlı olarak"
(Genelkurmay veya Başbakanlık içinde) mü
talâa olunmuş ve bu devrelerde dâhi ordunun
harekât plânlarında talim terbiye, umumi harb
plânlarının yapılması ve eğitimi ile iştigal et
miş, Millî Savunma Bakanlığı ise bunun dışın
da ordunun iaşe, ibate, personel ve diğer idari
işlerini görmekle tavzif edilmiştir.
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İster müstakil olduğu anlarda olsun, ister
Başbakanlığa veya Millî Savunma Bakanlığı
na bağlı zaman içinde olsun, bu kuruluşun po
litikaya itildiği veya kukla haline getiril
diği görülmemiştir. Bu arkadaşımız bu kanun
dolayısiyle Genelkurmay Başkanlığının kukla
bir makam haline getirildiği veya siyasilerin
emrine girdiği iddiasında bulunmuştur. Bu
iddia bir bühtandır veya kanunun maddeleri
ni anlamamaktan ileri gelmektedir.
Genelkurmay Başkanlığını ağaç dikmek
veya mektep ziyaret etmek gibi anlıyanlar ka
nunun getirdiği bu espriyi anlıyamazlar.
Bugünkü kanunun 6 neı maddesi, Genelkur
may Başkanlığının Millî Savunma Bakanlığı
ile işbirliği halinde bulunmasını öngörmek
tedir. işbirliğinden bir nevi emir - kumanda
altına girmek mânasını çıkarmak da abestir.
Zira işbirliğinde ordunun eğitimi,, ordunun harb
planındaki ihtiyaçları bakımından Millî Sa
vunma Bakanlığı ile yapacağı muhaberatı dâ
hi bir emir - kumanda kabul etmek ele yanlış
tır. Millî Savunma Bakanlığı Kabine içerisin
de bir Bakanlıktır, Bakanlar Kurulu içerisin
deki müteselsil mesuliyet dolayısiyle Başbaka
na karşı yalnız bütçenin çıkarılmasında, yalnız
Millî Savunma bütçesinin müdafaasında vazi
fe almış bir kimse olarak görmek abestir, zi
ra Millî Savunma Bakanlığı, ta başından beri,
ordunun ihtiyaç duyduğu idari hizmetleri gör
mekle vazifelidir ve bunu ehemmiyetle de ifa
etmiştir.
Burada Parlâmentomuzun sayın üyelerinin
bir alışkanlığı var, her kanun çıkarılışında
mutlaka bir Anayasaya aykırılık iddiası or
taya atılmaktadır. Artık bir Senatonun, bir
Anayasa Mahkemesinin, bir Reisicumhurun
bulunduğu yerlerde mükerreren Anayasaya ay
kırılık iddiasında bulunmak bizi fuzulen isr

J

gal ediyor.
Anayasanın 110 ncu maddesi Genelkurmay
Başkanlığını Başbakana karşı mesul tutmak
tadır. Bu kanunda buna hilaf madde var mı
dır? Bugün görüşülmekte olan Genelkurmay
Başkanlığı Kanununda bu maddenin hilâfına
hüküm var imdir? Bu kanun tasarısında böyle
bir hüküm yoktur, ama Millî Savunma Bakan
lığı kanun tasarısı görüşülürken belki bu hu
sus konuşulabilir,, sıra ona geldiği zaman ko
nuşulması daha doğru olacaktır.
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Bu kanun Sayın Bakanın da izah ettiği gibi
8 yıllık bir tatbikat neticesi bir zaruretten doğ
muştur. Bu zaruretin ifadesi olarak kanunun
çıkarılmasında fayda vardır.
Biz kanunu, Millî Savunma Bakanlığının
düşüncelerinin veya bir siyasi otorite altına
alınması bakımından hazırlanmış olarak gör
müyor, müspet olarak mütalâa ediyoruz; reyi
mizi bu istikâmette kullanacağız.
Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Salih Aygün.
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Ben, yine sözlerime başlamadan evvel bir
hususa değineceğim: Kanun teklif ve tasarı
ları burada görüşülürken maalesef politika
edebiyatından sıyrılamıyoruz. Kurtuluş yok
bundan, anlıyorum.
Bir kanun müzakere edilirken esası üzerin
de durup meseleleri halletmek gerekirken, ta
mamen bunun dışında, bunun edebiyatiyle iş
tigal etmek herhalde milletvekillerinin vazi
fesi gibi bir şey olmuş.
Şimdi konuya değinmeye çalışacağım.
Muhterem arkadaşlarım, biz Millî Savunma
Bakanlığiyle Genelkurmay Başkanlığının ayrı
ayn birer müessese olduğuna, Anayasanın 110
ncu maddesinin ruhunda bunun mevcut öldü
ğüne inanıyoruz.
Eğitim ve eğretim ayrı bir konu; bunun hu
kukî, malî, siyasi yönleri ayrı bir konudur. Bu
bakımdan her iki müesseseye de ihtiyaç var
dır. Hiçbir surette bu iki müessese birbirinin
vazifesine müdahale edemez, politik nedenler
le birbiri üzerinde hâkimiyet tesis edemez. Biz
bu görüşteyiz.
Ancak, Millî Savunma Bakanlığını veya Or
duyu politikaya itmek istiyenler vardır. Nü
mayişleri sokakta görüyoruz: Polis gelir; «Kaatil poîis, hırsız polis..» diye bağırılır; öbür ta
raftan askeri politikaya itmek için, «Yaşa, ya
şa; ordu çok yaşa..» veyahut, «Asker çok ya
şa..» diye bağırılır ve bu şekilde ordu politika
ya itilmek istenir. Biz, bundan şikâyetçiyiz.
Şimdi maddelere geçiyorum, kısaca bâzı
noktalara temas edeceğim.
C. H. P. sözcüsü arkadaşımın Anayasaya ay
kırı bulduğu hususa ben de şahsan iştirak
ediyorum. Kanunun tedvin eden arkadaşları-
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mız Genelkurmay Başkanını barışta ve savaş- ı selelerde her şahsın yetki ve görevlerini Par
ta Silâhlı Kuvvetlerin komutanı yapmıştır ki, I lâmento olarak tedvin etmek mecburiyetinde
Sayın Millî Savunma Bakanının ve aynı za- I yiz. Kanun ve nizamla bunları yoluna koy
manda Anayasa Mahkemesinin bu husustaki
duktan sonra, sorumluluk derecelerini buna gö
görüşünede iştirak etmiyoruz. Anayasanın 110
re ölçeriz.
maddesinin ruhuna uygun olarak bu maddenin!
Burada muhterem arkadaşlarımız bâzı fi
tanzimi gerekir. Bu fıkra kaldırılmalı,, «Genel
kirler ileri sürdüler, ben onların üzerinde durkurmay Başkanı Silâhlı Kuvvetlerin komuta
mıyacağım. Bilhassa birkaç sene evvel bâzı
nıdır» şeklinde ipka edilmelidir.
Genelkurmay başkanlarının görevleri dışına
Bilhassa 3 ncü maddenin yanlış tedvin edil
çıkarak bâzı müesseseleri denetlediği görül
diği meydandadır. Gsnelkurmay Başkanının I müştür. Biz şimdi kendilerine; «vazifeniz harbgörev ve yetkileri baklandaki bu maddeyi Ge
te şudur, sulhte budur, şunları yaparsınız» di
çici Komisyon tadil etmiştir; doğrudan doğ
ye sınırladıktan sonra, sorumluluğunu da ar
ruya siyasi bâzı anlaşmalara Genelkurmay Baş
kasından getirmiş olabiliriz.
kanlığını resen sokmadan içtinabetmiştir. Üçün
Bugün, 1946 yılında kurulmuş olan demok
cü maddenin tamamen aleyhindeyim; bu ba- I
ratik
idarenin gerçekleşmesinde elbette Türk
kımdan üçüncü maddenin tasarıdan çıkarılma- |
Silâhlı
Kuvvetlerimizin de büyük bir yeri payı
sı lâzımgelir.
vardır. Şunu iftiharla söyliyebiliriz ki, 1965 ten
4 ncü maddede Genelkurmay Başkanına di- I
beri Türk Silâhlı Kuvvetleri Türk milletinin bü
ğer bakanlıklarla veya dairelerle yazışma sa- I
tünlüğü ve birliği için daima kanun ve nizam
lâhiyeti verilmiştir; tamamen yersizdir. Biz bu
lar içerisinde kalıp sivil otoriteyle işbirliği yap
hususun üzerinde duruyoruz; eğer böyle bir
mıştır. Biz bundan da iktidar olarak memnu
şeye lüzum varsa, mutlak surette Millî Savun
nuz.
ma Bakanlığına haber verilmelidir.
I
Şu halde, bir taraftan arkadaşlarım «Genel- I
Anayasanın 110 ncu maddesinde: «Genel
kurmay Başkanlığının yetkileri tahdit edili
kurmay Başkanı,, Türk Silâhlı Kuvvetlerin ko
yor» derlerken, biz bilâkis, Genelkurmay Baş
mutanıdır. Genelkurmay Başkanının görev ve
kanlığının salâhiyetlerinin genişletildiği kanı- I yetkileri kanunla düzenlenir.» der. Anayasanın
smdayız. Bu bakımdan kanunun, Anayasanın I bu maddesi sarihtir. Hattâ, şimdiye kadar çı
ruhuna uygun, millet ve memleket menfaatleri
karılmaması, gecikmesi dâhi Anayasanın hük
ne uygun şekilde tedvinine ihtiyaç var. Bu
münü geri koymuştur. Biz, Genelkurmay Baş
şekilde bâzı arkadaşlarımız önergeler hazırla
kanına, vazifelerin şudur» diye yetki ve görev
mışlardır, ben şahsan reyimi bu yolda kulla
verdikten sonra Anayasa Mahkemesi bunu boz
nacağım.
I maz; bilâkis demokratik müesseselerin kanun
la gerçekleşmesini sağlar. Demokratik nizam
Hepinizi saygıyla selâmlarım.
da aslolan kanunlardır. «Hukuk devletiyiz» di
BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu.. Yok.
yoruz, yetkileri kanunla verdiğimiz zaman
Sayın Hüsamettin Başer.
bunu küçümsüyoruz. Bu, genç demokrasimizi ve
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
onun mümessillerini, kurumlarını Anayasanın
yın Başkan, değerli milletvekilleri;
I ışığı, altında herkesin ayrı bir görevi olduğunu
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkiîs- I ve işbölümü esası üzerine her müessesenin ahenk
rine ait kanun tasarısı Yüce Meclise gelmiştir.
içerisinde çalışmasını bizim burada tedvin ede
Demokratik idarelerde her müessesenin ka- I ceğimiz kanunlar sağlıyacaktır. Bu bakımdan,
nun çerçevesinde bir yeri vardır. Elbette ki I gelmiş olan bu kanun tasarısı Anayasaya ay
Genelkurmay Başkanı da Türk Silâhlı Kuvvet- I kırı değildir. Bâzı maddelerinde de elbette ki
leriııin en yüksek yetki organıdır, Kara, Deniz
değişiklik teklifi vereceğim.
ve Hava Kuvvetleri kendilerine bağlıdır. Ana
Saygılarımı sunarım.
yasanın 110 ncu maddesinde de sarahat vardır;
«Görev ve yetkileri hususi kanunla tedvin edi
BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görü
lir» diyor. Bu bakımdan biz, demokratik mües- • şecek sayın üye?.. Yok.
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Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Maddeleri okutuyorum.
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine
ait kanun tasarısı
/ - Kuruluş ve komutanlık :
Madde 1. — Silâhlı Kuvvetlerin teşkilâtı,
kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir.
Genelkurmay Başkanı, barışta ve savaşta Si
lâhlı Kuvvetlerin Komutanıdır.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye? Yok.
Yalnız bir takrir vardır, okutuyorum efen
dim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci
maddesi 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim.
O. H. P. Grupu adına
Hayrettin Hanağası
Elâzığ Milletvekii
«Genelkurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvetlerin
Komutanıdır.»
BAŞKAN — Komisyon, takrir üzerinde bu
yurun efendim.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Sayın Başkan, Geçici Ko
misyon bu madde üzerinde genişliğine düşün
müş, Millî Savunma Bakanını ve yetkililerini
dinlemiştir. Burada, barışta ve savaşta komutan
lık mevkiini ihraz etmesi keyfiyeti ancak eğitim,
öğretim ve lojistik imkânlarını tam mânasiyle
tamamladıktan sonra kendisinin Kumandan ola
rak savaşa girmesi ön plânda tutulmuştur. O ba
kımdan, madde Komisyonca yerinde bulunmak
tadır, öyle görülmektedir. Aynen kabulünü rica
ediyoruz.
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor.
Sayın Hanağası, takririnizi izah etmek üzere
buyurun.
C.H.P. GRUPU ADINA HAYRETTİN HAN
AĞASI (Elâzığ) — Sayın Başkam, sayın arka
daşlarım; bilindiği gibi, bütün yasalar, Anaya
saya bağlı olarak hazırlanır. Hepimizin bağlı ol
duğu bir ortak konu budur.
Bizim burada üzerinde ısrarla durduğumuz
yegâne nokta, Anayasadaki metnin aynen mu
hafaza edilmiş olması keyfiyetidir. Anayasa ha
zırlanırken şüphesiz ki, bu durumları kapsıyacak
bir fikir nosyonu içerisine girmiş, uzun müzake
reler geçirmiştir. O halde, o zaman da bu açık
lanabilirdi; «Barışta ve savaşta» ifadesi eklene
bilirdi. Demek ki, bunda bir düşünce tarzı vardır
ki; bir âmir fikir, bir esas temel fikir vardır ki,
çeşitli çelişmelere, birtakım sürtüşmelere, yo
rumlamaya imkân vermemesi için genel bir hü
küm taşıyan; aynı zamanda o nisbette de açıklık
ifade eden bir beyan tarzı kullanmıştır. O hade,
biz de C. H. P. Grupu olarak Anayasanın 110
ncu maddesindeki aynı ibarenin muhafaza edil
mesini uygun görüyor ve bunun böyle kabulünü
rica ediyoruz.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Avcı.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNALAR BAKANI
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Genekurmay Başkan
lığı kuruluş kanunu tasarısının 1 nci maddesin
de, Anayasanın 110 ncu maddesinde ifadesini
bulan, Genelkurmay Başkanının vazifeleri sara
hate kavuşturulmaktadır.

Anayasanın 110 ncu maddesinde; «Genelkur
may Başkanı Silâhlı Kuvvetlerin Komutanıdır.»
denilmektedir. Biraz önce Millî Savunma Baka
nı Sayın arkadaşımın burada genişçe arz ve izah
ettiği veçhile, Başkomutanlık T. B. M. M. nin
mânevi varlığından ayrılamaz, Cumhurbaşkanı
tarafından temsil olunur. Silâhlı Kuvvetlerin
Komutanı, Genelkurmay Başkanıdır.
Anayasa Mahkemesi, Millî Savunma Bakan
BAŞKAN — Yani, takrire katılmıyorsunuz.
lığı Kuruluş Kanununun iptaline dair gerekçe
Hükümet?
sinde; «1961 Anayasamızın getirdiği bu düzeni
özetlemek gerekirse: Ordunun barışta ve savaş
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
ta hazırlanması ve idaresiyle idare kademesinNI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Katılmı
, de Genelkurmay Başkanı...» diyerek «Barışta ve
yoruz.
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savaşta» diye sarahat getirdiği için, Yüksek As
kerî Şûra «Genelkurmay Başkanının barışta ve
savaşta Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Komutanı
olduğunu» madde hükmünde tedvin etmiştir. Bu
bakımdan, C. H. P. Grupu adına Sayın Hanağası tarafından verilen önergeye katılmıyoruz.
Burada sarahat vardır. Barışta Komutan
dır; «savaşta» kelimesi konumazsa, savaşta komutansızdır gibi, bir noksanlık olacağı için
Anayasanın hükmü «Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
Komutanıdır.» dediğine göre, barışta da komu
tanıdır, savaşta da komutanıdır. Binaenaleyh, sa
dece Anayasa hükmü sarahate kavuşturulmakta
dır. Anayasa Mahkemesinin bu hususta verdiği
kararın gerekçesine uyulmaktadır. Yüksek As
kerî Şûranın getirdiği metin Komisyonda aynen
kabul edilmiştir. Bu bakımdan teklife iltifat
edilmemesini istirham ederim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Hanağası, Bakanın izaha
tı karşısında takririnizi oya arz edeyim mi, efen
dim?..
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Evet,
lütfen.
BAŞKAN — Sayın Hayrettin Hanağası 'nm
takriri «Hazarda ve savaşta» deyimi ile bir ge
nişleme hükmü taşımaktadır. Takrir okunmuş
tur, Hükümet ve Komisyon takrire, gerekçeleri
ni izah ederek, katılmadıklarını ifade etmişler
dir. Takririn dikkate alınması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemişth\
I nci maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
II - Görev, yetki ve sorumluluk :
Madde 2. — Genelkurmay Başkanı, Silâhlı
Kuvvetlerin savsa hazırlanmasında; personel, is
tihbarat, harekât, teşkilât, eğitim, öğretim ve
lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile
anaprogramlarını tesbit eder.
Bunlardan;
a) İstihbarat, harekât, teşkilât, eğitim, öğ
retim ve tedarik dışındaki lojistik hizmetlerin;
Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıkları
ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar
ile uygulanmasını sağlar.
b) Personel hizmetleri, özel kanunlarına gö
re yürütülür.
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e) Lojistik tedarik hizmetleri için, tesbit
etmiş olduğu ilke, öncelik ve anaprogramları,
bu hizmetleri yürütecek olan, Milli Savunma
Bakanlığına bildirilir.
BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu, bu
yurun.
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; Genelkur
may Başkanının görev ve yetkilerine aidolan
tasarı ile, Millî Savunma Bakanlığı görev ve
teşkilâtı hakkındaki kanun tasarısı, her iki ma
kamı Devlet bünyesi içerisinde, görevleri ve yet
kileri ayrılmış olarak, fakat devamlı bir işbir
liği ve koordinasyon halinde çalışmayı zorunlu
kılan iki ayrı müessese haline getirmiş bulunu
yor.
Değerli arkadaşlarımız görev ve yetkiler ko
nusunda çok değerli mütalâalar beyan ettiler.
Sayın Bakanımız cevaplarında gerekli hususları
açıkladılar. Öyle tahmin ediyorum ki, Millî Sa
vunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı,
bu görev ve yetki ayırımından sonra, en ve
rimli bir şekilde koordinasyonu tam olan bir
tarzda memleketin yüksek menfaatlerini temine
matuf Millî Savunma hizmetlerini gereği gibi
ve mükemmel bir şekilde ifa edeceklerdir, ka
naatindeyim.
Bendeniz bilhassa her iki makam arasında
çok sıkı bir işbirliği gerektiren bir husus üze
rinde (e) fıkrası ile ilgili olarak söz aldım. Gö
rüşmekte olduğumuz tasarının 2 nci maddesi
nin (e) fıkrasında şöyle denilmektedir.
«Lojistik tedarik hizmetleri için, tesbit et
miş olduğu ilke, öncelik ve ana programları, bu
hizmetleri yürütecek olan Millî Savunma Ba
kanlığına bildirir.»
Kim bildirir?.. Genelkurmay Başkanı bildi
rir. O halde, gerekli lojistik hizmetleri için bâzı
ilkeleri Genelkurmay Başkanlığı tesbit edecek,
bâzı öncelikler tesbit edecek ve buna göre bir
anaprogram düzenliyecek; bu hizmetleri yürü
tecek olan Millî Savunma Bakanlığına bunları
aynen bildirecek, Millî Savunma Bakanlığı
bunları yerine getirmekle mükellef olacak. Bu
nun elbette böyle olması lâzımdır. Çünkü, lojis
tik hizmetler hakikaten kanunda Millî Savun
ma Bakanlığına verilmiş olan hizmetler meyanındadır. Ancak, bu hususta iki şey hatıra gel
mektedir. Genelkurmay Başkanlığı lojistik hiz-
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metlerle ilgili olan ilkeleri, öncelikleri ve ana- 1
programları tesbit ederken, Hükümetin mevcut I
imkânlarından ne dereceye kadar haberdar du
rumda bulunacaktır bunu yapmadan evvel iş- I
birliği nasıl sağlanacaktır, gibi hususlar akla
gelmektedir.
Binaenaleyh, böyle ilkeleri, öncelikleri ve
anaprogramları hasırlarken, Genelkurmay Bal
kanının Millî Savunma Bakanı ile çok sıkı bir
işbirliği içinde bulunması iktiza eder. Buna gö
re anaprogramı hazırlaması veyahutta daha
Önceden Hükümetçe hazırlanmış bulunan birta
kım savunma politikalarının Genelkurmay Baş
kanına intikal etmiş olması gerekir ki, intikal
etmiş olan bu genel savunma politikası esasları
dairesinde Genelkurmay Başkanlığı anaprog
ramları tesbit etsin ve bilâhara Millî Savunma
Bakanlığına intikal ettirsin, Millî Savunma Ba
kanlığı da bu hizmetleri yürütsün. Böyle olması
iktiza eder.
Bendeniz, acaba MilH Savunma Bakanlığı
ile ilgili görev ve yetkiler kısmında bununla il
gili bir husus olup olmadığını tetkik ettim. Ha
kikaten gözüme bir husus ilişti; Millî Savunma
Bakanlığı görev ve teşkilâtı "hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin (B) fıkrasında aynen şu
ifade yazılıdır :
«Fıkra B) Silâhlı Kuvvetlerin Bakanlar
Kurulunca kararlaştırılacak savunma politikacı
çerçevesinde Genelkurmay Ba<kanl\ğı tarafın
dan tesbit olunacak ilke öncelik ve anapro.framlarma göre aşağıdaki hizmetleri yapar.»
O halde, hazırlanmış bulunan bu iki kanun
tasarısında metinler arasında fark vardır. Bi
naenaleyh, ya bunların aynı açıdan aynı görüş
altında tedvin edilmesi gerekir veyahut da mı
işbirliğini sağlıyacak bir hüküm konması iktiza
eder. Bendeniz bu hususu düşünerek (C) fıkra
sını ufak bir tadilât ile şu şekle getirmenin çok
daha lüzumlu olduğu kanaatine vardım. Tabiî I
bahsettiğim husus Genelkurmay Başkanlığı ile
ilgili görev ve yetkilerin 2 nci maddesindeki
(C) fıkrasıdır. Teklifim şöyledir.
Fıkra O — Lojistik tedarik hizmetleri için
Bakanllar Kurulunca kararlaştırılacak savunma
politikası çerçevesinde tesbit etmiş olduğu ilke,
öncelik ve anaprogramları, bu hizmetleri yürü
tecek olan Millî Savunma Bakanlığına bildirir.»
Muhterem arkadaşlarım; komisyonun da,
Hükümetimizin de yüksek takdirlerine arz ede- I
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rim. Bu suretle, Genelkurmay Başkanlığı; Ba
kanlar Kurulunda daha önce tesbit edilmiş olan
savunma politikasının esaslarına muttali ola
cak, ilkelerini, önceliklerini ve anaprogrammı
hazırlıyacak ve ondan sonra Millî Savunma Ba
kanlığına bu anaprogramı takdim edecektir.
Millî Savunma Bakanı, esasen Hükümetin içeri
sinde bir üye olması dolayısiyle savunma politi
kasından haberdar olan bir kimse bulunduğuna
göre, aradaki koordinasyon sağlanmış olacaktır.
Aynı zamanda iki metin arasındaki beraberlik
de sağlanmış olacaktır. Yüksek takdirlerinize
arz ederim. Buradaki metin ile, Millî Savunma
ile ilgili olan metin arasında fark vardır. Bu iki
hususu da beraber hale getirmiş bulunuyoruz.
Yüksek Komisyonun takdirine arz ediyorum.
Teklifimi sunuyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç.
ILYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım; ben de 2 nci madde
nin (A) ve (0) fıkrası üzerinde bir değişiklik
önergesi ile söz almış bulunuyorum.
Kanunun 1 nci maddesinde «Genelkurmay
Başkanı, barışta ve savaşta Silâhlı Kuvvetle
rin komutanıdır.» diyor. Silahlı Kuvvetlerin ne
olduğu; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ola
rak daha evvel tasrih edilmiş bulunduğundan,
2 nci maddenin (A) fıkrasında tekrar Kara, De
niz, Hava Kuvvetleri kelimelerini söylemek;
bence haşivdir, lüzumlsuzdur. Çünkü, 1 nci mad
de de Genelkurmay Başkanlığına bağlı olan
kuvvetler sayılmış, bildirilmiş olduğuna göre,
her madde de bunları tekrar etmenin bir fayda
sı olmıyacağı bir şey ifade etmiyeceği mülâha
zamı ile ben maddenin şu şekilde değiştirilmesi
ni teklif etmek istiyorum.
«tstihbarat, harekât, teşkilât, eğitim, öğre
tim ve tedarik dışındaki lojistik hizmetleri Si
lâhlı Kuvvetler teşkilâtı ile sağlar» demek sure
tiyle bunun içerisine, Kara, Deniz, Hava Kuv
vetlerini ve bağlı birlikleri sokmuş oluyoruz.
Esasen bünyesinde mevcuttur. Bünyesinde mevcudolan bir kuruluşu her madde de ayrı ayrı
saymak bir endişenin mahsulü olsa gerek. Böyle
bir endişe mevcudolmadığma göre ve sabahtan
beri yapılan konuşmalarda böyle bir endişenin
bulunmadığı ve bir sürtüşmenin olmadığı beyan
edildiğine göre, burada tekrar «Kara, Deniz,
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Hava Kuvvetleri» diye bağlı birlikleri saymanın
pratik bakımdan da, kanun tekniği bakımından
da bir faydası yoktur. Önergemin kabul edilme
sini arz ederim.
ikincisi; (C) fıkrasının da değiştirilmesini
öngörüyorum. C fıkrası «Lojistik tedarik hiz
metleri için tesbit etmiş olduğu ilke, öncelik ve
anaprogramları bu hizmetleri yürütecek olan
Millî Savunma Bakanlığına bildirir.» diyor.
X nci fıkrasında ise «Genelkurmay Başkanı,
Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında,
personel, istihbarat, harekât, teşkilât, eğitim,
öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve ön
celikler ile anaprogramlarını tesfbit eder.» de
mektedir. «Tesbit öder» dediğine göre tekrar
bunları aşağıda birer birer saymak bir endişe
mahsulü oluyor. Tekrar etmekte fayda varmış
gibi görünüyor; ama kanun tekniği bakımından
kanunun ahengini bozuyor. Kanun tekniğindeki örf ve âdete uygun olarak yapılmış olan usu
lü de bence rahatsız ediyor. Bu bakımdan bu
tekrarlardan kaçınmak mülâhazası ile, (C) fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ediyorum.
«Lojistik tedarik hizmetlerinden Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlanacak olanları, tefer
ruatlı programlar halinde bakanlığa bildirir.»
Maruzatım bundan ibarettir. Gayem, kanun
da lüzumsuz ve fuzuli tekrarların olmaması ve
9 - 10 seneden beri çıkmıyan bir kanunun da
ha derli toplu bir şekilde çıkmasını sağlamak
tan ibarettir.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Hanağası.
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, redaksiyon bakımından arz ediyo
rum : 2 nci maddenin başında «Genel Kurmay»
diye ayrı yazılmıştır. «Genelkurmay» şeklinde,
bitişik olması lâzımdır.
Ayrıca, 2 nci maddenin son fıkrası (E) fık
rası olarak gösterilmiştir. (C) olma/sı lâzım.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?.. Buyurun Sayın İşgüzar.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım, Genelkurmay Başkanının görev,
yetki ve sorumluluk kısmına mütedair olan 2
nci maddesi üzerinde bâzı noktalara temas et
mek istiyorum.
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Hükümetin teklifinde görev, yetki ve sorum
luluk adı altında Genelkurmay Başkanının gö
revlerini tesbit ederken, orada «Silâhlı Kuvvet
lerin savaşa hazırlanmasında personel, istihba
rat, harekât, teşkilât eğitim, öğretim ve lojistik
hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile bütçe anaprogramlarını tesbit eder» kaydı varken, geçici
komisyon «bütçeyi» tamamen buradan kandır
mıştır.
Sayın Hükümetin üyesi olan arkadaşımızın
burada beyan ettikleri veçjhile Yüksek Askerî
Şûradan gelen bir kanun tasarısı Hükümet tek
lifi olarak aynen buraya getirildiğine göre, bu
«"bütçe» teriminin neden Geçici Komisyon tara
fından çıkarılmış olduğunu anlamakta güçlük
çekmekteyiz.
Bu yönü ile bütçenin ifade ettiği önem hepi
mizin malûmudur. Esasında millî savunma poli
tikalarına uygun olarak bütçelerin hazırlanması
da bir gerçektir. Fakat Genelkurmay Başkanlı
ğı kendi ihtiyaçlarını en iyi bir şekilde bileceği
ne ve bütçesini hazırlıyacağına göre, bütün ba
kanlıkların bütçeleri hazırlandıktan sonra, za
ten Maliye Bakanlığı tarafından istenilen kısın
tı, istenilen ilâveler de dikkate alınmak suretiy
le bunun çıkarılmış olmasını biz yerinde görmü
yoruz.
Bunun dışında, millî harb sanayimizin geliş
tirilmesi ve millî harb sanayiinin çıkarmış oldu
ğu harb sanayii aletlerinin kullanılmasının öne
mi de bugün ortadadır. Millî harb sanayimizin
istenilen seviyeye yükseltilebilmesi bakımından
harb sanayiinin, Millî Savunma Bakanlığının
görev ve yetkileri içinde değil, Genelkurmay
Başkanlığının görev ve yetkileri içine alınması
nın doğru olduğu kanaatini de taşımaktayız. Bu
hususta bir önergemiz de vardır, yüksek tasvip
lerinize sunulacaktır.
Bendeniz bu 2 nci madde içerisinde harb sa
nayii ve bütçenin de Genelkurmay Başkanlığı
nın görevleri arasında mütalâa edilmesinin ye
rinde olduğu kanaatini taşıyorum.
Gene hepimiz biliyoruz ki, bugün ordumu
zun malzemeleri daha ziyade yardım yolu ile
Amerika'dan getirilmektedir. Amerika'dan ve
Amerika dışındaki dost devletler tarafından ve
rilenler de hepimizin malûmudur. Harb sana
yiine kavuşmıyan bir »ordu harb tehlikelerinin
| belirdiği ve harbin başladığı sıralarda dış yar-
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dunların yapılmasının mümkün olmıyacağı kar
şısında ne duruma geleceğini takdir edersiniz.
Esasında Amerikan yardımı yolu ile yapılan
yardım, silâh ve malzemelerin hibe şeklinde de
ğil, ariyet şeklinde verilmekte ve kullanıldıktan
sonra bunların ya malzemeleri, ya da tutar be
delleri kendilerine iade edilmektedir. Bu yönü
ile de ordunun güçlenmesi bakırcımdan bu mad
denin «Genelkurmay Başkanlığı Silâhlı Kuvvet
lerin savaşa hazırlanmasında personel, istihba
rat, harekât, teşkilât, eğitim, öğretim, harb sa
nayii ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikleriyle bütçe anaprogramlarını tesbit eder» şek
linde değiştirilmesi çok yerinde olur kanaatin
deyim.
Bâzı arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi Ge
nelkurmay Başkanının Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri vasıtasiyle vazifesini yerine getire
ceği pek tabiîdir ve kanunun bu metninde yer
almasını biz çok yerinde görüyoruz,
Bir de 2 nci maddenin (B) fıkrasında «per
sonel hizmetleri özel kanunlarına göre yürütü
lür» denmektedir. Bu da yerindedir. Ancak,
Yüksek Askerî Şûra üyeleri ve Sayın Bakan ta
rafından da bilindiği üzere, tamamen askerlik
görevleriyle ilgili teknik konuları inceliyen
yüksek bir şûra olduğuna ve bunun içinde de
Genelkurmay Başkanı bulunduğuna göre, Gre
nelkurmay Başkanının daha iyi bir şekilde as
kerlikle ilgili kanun ve meselelerin görüşülme
sinde iyi bir hedefe varabilmek bakımından da
Genelkurmay Başkanının Yüksek Askerî Şûra
ya Başkanlık etmesini biz yerinde gördüğümüz
için o yönde de bir tadil teklifinde bulunuyo
ruz. Tekliflerimi Yüksek Başkanlığa veriyorum.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
ıSaygılar sunarım.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başkaca
görüşecek sayın üye yok. Buyurunuz komisyon.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Sayın Başkan, bâzı sa
yın sözcülerin ifadelerine göre iki makamın, ya
ni Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay
Başkanlığı arasındaki koordinasyonun naısıl ola
cağı, ne yolda muamele icra edileceği hakkında
tereddütler var. Evvelâ, Hükümet kendi prog
ramında millî güvenlik, millî savunma, silâhlı
kuvvetlerin savaşa hazırlanması malûmuâlinizdir ki, Yüce Meclislerin salâhiyeti dahilindedir.
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Bunu Balkanlar Kurulu marifetiyle icra eder. O
Ibakımdan, Hükümetin vermiş bulunduğu ve
dış politikamızı da içine alacak uzun etütlerden,
tarihsel hayatımız da tetkik edildikten sonra
memleketin iktisadi, siyasi her türlü noktası bir
yere getirilerek bir siyasi politika tanzim edilir
ve verilir. Bu politika Askerî Şûradan geçer, ol
gun hale getirilir, Genelkurmay Başkanlığına
verilir. Genelkurmay Başkanlığı kendisine ve
rilmiş bulunan Hükümetin direktif ve politika
sı içinde öncelik, ilke ve anaprogramlarını bu
esasa göre hazırlar ve doğrudan doğruya Millî
Savunma Bakanlığına verir, Millî Savunma Ba
kanlığı bunun öncelik, ilke ve anaprogramma
göre yapılması lâzımgelen hazırlıkları yapar ve
Genelkurmay Başkanlığının savaş gücünü bir
nizamda, bir vasatta tutmaya çalışır.
Diğer taraftan eğitim, öğretim kendi perso
neli, istihbaratı ve teşkilâtını da kendi bünyesi
içinde dıştan ve içten alınacak istihbaratla yö
netir. Burada balkanları veya Hükümetin poli
tik direktifi gibi, bir kelimenin eklenmiş olması
politikayı bu kanunların içine sokmayı zait ad
dettiğimiz için söylemiş bulunmamaktayız.
İkinci mesele, burada iki defa tekrar edilmiş
olmasıdır. Yani, istihbaratın, eğitimin ve hare
kâtın tekrarına lüzum vardır. Kanun tümü ile
tarafımızdan mütalâa edilmiştir. Bunda bir de
ğişikliğe lüzum yoktur, kuvvet kazandırmakta
dır. Silâhlı Kuvvetlerin durumu da bu kanun
içinde belirtilmiştir. Arz ederim.
Komisyon, maddenin aynı şekilde kalması
nın faydalı olacağı kanaatini taşımaktadır.
BAŞKAN — İkinci madde üzerinde başka
konuşacak üye yoktur. Madde ile ilgili taikrirler
vardır okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkileri
ne ait kanun tasarısının 2 nci maddesinin (B)
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederim.
Sinop
Hilmi İşgüzar
B) Personel hizmetlerini özel kanunlarına
göre yürüt/ür, Yüksek Askerî Şûraya Başkanlık
eder.
Millet Meclisi Başkanlığına
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkileri
ne ait kanun tasarısının 2 nci maddesinin aşa-
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ğıdalki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim.
Sinop
Hilmi İşgüzar
^.„:... ._„,„,.,.,...-,...-.,,..„ _ . . . . . . „ , _ . . . , , - . - , - •

Madde 2. — Genelkurmay Başkanı Silâhlı
Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında, personel,
istihbarat, harekât, teşkilât, eğitim, öğretim,
harb sanayii ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve
öncelikler ile Ibiitçe anaprogramlannı tesibit
©der.
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan Genelkurmay Başkanının
görev ve yetkilerine ait kanun tasarısının 2 nci
maddesine (D) fıkrası olarak «sağlık ve veteri
ner» hizmetlerinin ilâvesini arz ve teklif ederim.
Konya
Baha Müderrisoğlu
Yüksek Başkanlığa
2 nci maddenin (C) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Uşak
Fahri Uğrasızoğlu
'O) Lojistik tedarik hizmetleri iç/in Bakan
lar Kurulunca kararlaştırılacak savunma politi
kası çerçevesinde tesibit etmiş olduğu ilke, ön
celik ve anaprogramları bu hizmetleri yürüte
cek olan Millî Savunma Bakanlığına bildirir.
Yüksek Başkanlığa
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerina dair kanun tasarısının 2 nci maddesi (A)
fıkrasının aşağıdaki gibi tadil edilmesini arz ve
teklif ederim.
Samsun
îlyas Kılıç
Madde 2. — (A) fıkrası : istihbarat, hare
kât, teşkilât, eğitim, öğretim ve tedarik dışın
daki lojistik hizmetlerini Silâhlı Kuvvetler teş
kilâtı ile sağlar.
(önergem üzerinde söz istiyorum.)
Yüksek Başkanlığa
Genelkurmay Başkanlığı görev ve yetkileri
kanun tasarısının 2 nci maddesinin (C) bendi
nin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif
ederim.
Samsun
îlyas Kılıç
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Madde 2. — (C) fıkrası : Lojistik tedarik
hizmetlerinden Millî Savunma Bakanlığınca
sağlanacak olanlarını teferruatlı programlar
halinde Bakanlığa bildirir.
(Önergem üzerinde söz istiyorum.)
BAŞKAN — Metin Başkanlıkça tashih edi
lerek yani, Genelkurmay bitişik ve (E) bendi
olarak ifade edilen kısım da (0) bendi olarak
okunmuştur, arz ederim.
Şimdi önergeleri teker teker okutup Hükü
met ve Komisyonun mütalâasını aldıktan sonra
oylarınıza arz edeceğim.
Sayın Işgüzar'm önergesini okutuyorum.
(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm (B) fık
rasının değiştirilmesine dair önergesi tekrar
okundu.)
BAŞKAN — Sayın Işgüzar'm önergesine ko
misyon katılıyor mu efendim?
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Komisyon bu önergeye iş
tirak etmemektedir. Zaten jolistik Millî Savun
ma Bakanlığı görev ve yetkileri kanunu içinde
mevcuttur ve eski tâbiri ile «ikmal» demektir.
Geride kalan hizmetleri, yani savaşın dışındaki
hizmetleri ikmal edecek kısımdır. O bakımdan
kanunda teferruata kaçmamak için bu kısmın
ilâvesine lüzum yoktur. Harb sanayii de lojisti
ğin içindedir. Onun. için değiştirmeye lüzum
yoktur. Bu ikisi birbirini tamamlıyan kanunlar
dır. Birisinde yapılacak değişiklik ötekine de
tesir edebilir. O bakımdan maddenin bu haliyle
kabulünü rica etmekteyim.
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu
önergeye katılmamaktadırlar. Dikkate alınıp
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum.
Dilıkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim.
Sayın Işgüzar'm ikinci önergesini okutuyo
rum.
(Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm 2 nci
maddenin değiştirilmesine dair önergesi tekrar
okundu.)
BAŞKAN — Sayın komisyon bu önergeye
katılıyor musunuz?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Askerî Şûranın özel ka
nunu vardır. Kendi mevzuatını o kanun içinde
yürütür. Onun için bu önergeye katılmıyoruz.
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(BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı
buyurunuz efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Askerî Şûra Kanunu
hazırlanmaktadır. Ayrıca gelecektir ve bu hu
suslar o kanun içinde mütalâa edilecektir, onun
için katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire
katılmama sebeplerini izah etmişlerdir. Takririn
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza
arz edeceğim. Takririn dikkate alınmasını kabul
edenler... Kaibul etmiyenler... KaJbul edilmemiş
tir.
ISaym Uğrasızoğlu'nun önergesini okutuyo
rum.
(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Bundan evvelki ifadeleri
mizde kabul etmemiştik, yine kabul etmemekte
musiriz.
BAŞKAN — Hükümet kabul ediyorlar mı
efendim
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Etmiyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet kaibul
etmiyorlar. Takriri» dikkate alınıp alınmaması
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
ması hususunu kaibul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kaibul edilmemiştir.
Sayın müderrisoğlu'nun önergesini tekrar
okutuyorum.
(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun
önetfgesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Sayın Başkan, bu da ge
ne, «lojistik» kelimesi içerisinde mündemiçtir.
Daha ziyade Millî Savunma, Bakanlığı görevleri
içerismde mevcuttur. Burada bunun kullanıl
masına lüzum yoktur.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Hayır. Millî Savunma
Teşkilât Kanununda vardır.
— 472
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kaibul
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmemiştir.
Sayın ilyas Kılıç'm önergesin^ tekrar okutu
yorum.
(Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm (A) fık
rasının değiştirilmesine dair önergesi tekrar
okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Maalesef katılamıyoruz.
Silâhlı Kuvvetlerin her bH'Sİ kendi bünyesi içe
risinde bunları tedvir ettiği gibi, Genelkurmay
Başkanlığı da aynı kılsmı ühtiva ettiğinden ka
kılmamıza imkân yoktur.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Hayır.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takriıre
katılmıyorlar. Dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını
kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmemiş
tir.
Sayın ilyas Kılıç'm ikinci önergesini okutu
yorum.
(Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın (C) fık
rasının değiştirilmesine dair ikinci önergesi tek
rar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞ-LU (Adana) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takridn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir.
Efendim, burada maddenin son fıkrasında
bir husus var. «Bakanlığa bildirilir.» deniyor.
Bu «b.VdM» mi olacak?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — «Bildirir» şeklinde ola
cak efendim.
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Halbuki, asıl Hükümetin getirdiği teklif
BAŞKAN — Maddenin birinci satırındaki, I
«Genelkurmay» kelimesi ayrı yazılmıştır, birle okunduğu zaman burada «Genelkurmay Baş
kanı, Hükümetin bununla ilgili yapacağı toplan
şik olması lâzımdır.
Üçüncü bendifn başındaki (e) harfi (c) ola tılara» değil, «uluslararası toplantılara katılır
veya uluslararası toplantılara temsilci gönde
rak düzeltilmiştir.
rir»
şeklindedir.
Son fıkranın son kelimesinde de bir tabı ha
Binaenaleyh, bu maddeyi biraz daha vazıh
tası vardır, «bildirilir» kelimesi (bildirip) ola
hale getirmekte fayda vardır kanaatindeyim.
caktır.
Onun için bir ikinci paragraf halinde bu madde
Bu şekliyle, okunan maddeyi oylarınıza arz
nin
düzenlenmesini uygun bulmaktayım. Aynı
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
zamanda Genelkurmay Başkanının yalnız olarak
Kabul edilmiştik.
uluslararası toplantılara katılabileceği gibi, bâ
Madde 3. — Uluslararası yapılacak anlaş zı ilgili bakanlarla da katılabilmesinin bu madde
ma ve andlaşmaların askerî yönlerinin tâyinin ile mümkün hale getirilmesi elbette faydalı olur
de ve uygulama esaslarının tesbitinde Genel kanaatindeyim. Yani, icabederse, Millî Savun
kurmay Başkanının mütalâası alınır. Gerekti ma Bakanı ile birlikte gider, icabederse Maliye
ğinde toplantılara katılır veya temsilci gönde Bakanı ile veya bir başka bakan ile birlikte gi
rir.
debilir. Onun için bu 3 ncü maddeyi şu şekil
BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu, bu de tedvinde fayda mütalâa ediyor ve şöylece
yurun.
arz ediyorum.
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
«Madde 3. — Uluslararası yapılacak anlaşma
rem arkadaşlarım, Hükümetin teklif ettiği 3 ncü
ve andlaşmaların askerî yönlerinin tâyininde ve
madde vazıhtır. Okunduğu zaman ne demek is uygulama esaslarının tesbitinde Genelkurmay
tendiği açıklıkla ve kesin olarak anlaşılmakta Başkanının mütalâası almır, gerektiğinde yal
dır.
nız veya ilgili bakanlarla birlikte uluslararası
Geçici komisyon bu maddede bir küçük ta toplantılara kattfır veya temsilci gönderir.»
dilât yapmış. Bu tadilâta g'öre, «Genelkurmay
Bu şekilde daha uygun olacağı kanaatinde
Başkanımızın, anlaşma veya andlaşmaların as yim, teşekkür ederim.
kerî yönlerinin tâyininde ve uygulama esasla
BAŞKAN — Sayın Ahmet Güner, buyurun
rında tesbiti'nde mütalâası alınır.» denmiş.
Doğrudur. Askerî anlaşma ve andlaşmaları efendim.
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın
yapacak olan sorumlu kurul Hükümettir. ElBaşkan,
kıymetli arkadaşlarım, ilk defa kıy
betteki Hükümet, böyle bir anlatmayı yaparken
metli
bir
kanunu
görüşüyoruz, ama burada ben
bunun askerî yönleri ile ilgili olarak Genelkur
deniz
bu
kanunun
3 ncü maddesini okuyunca
may Başkanının mütalâasını alır. Bu, normal
bir endişe duydum. Halbuki Türk Silâhlı Kuv
bir husustur, böyle olması lâzımdır.
vetleri milletten ayrılan bir güç olmadığına,
Ancak, son cümlede vuzuh yoktur; «Gerek
harici ve dâhili tehlikelere karşı bizi koruyan
tiğinde toplantılara katılıyor.» diyor. Daha iyi
bir kuvvet olduğuna ve yine demokratik rejim
anlaşılması için maddeyi aynen okuyorum.
içerrinde bir Hükümet de görev basında bulun
duğuna göre, Silâhlı Kuvvetlerin Başkanı vâsi
«Madde 3. — Uluslararası yapılacak anlaş
salâhiyetler alıyor gibi bir endişe içindeyim.
ma veya andlaşmaların askerî yönlerinin tâyinin
de ve uygulama esaslarının tesbitinde Genelkur
3 ncü maddeyi okuyoruz ve bir de 7 nci mad
may Başkanının mütalâası almır, gerektiğinde
deye bakıyoruz, 7 nci maddede «Genelkurmay
toplantılara katılır veya temsilci gönderir.»
Başkanı ve görev yetkililerinden dolayı Başba
kana karşı sorumludur», hükmü var. Ama
Yani, « . . . gerektiğinde toplantılara katılır
3 ncü maddede, her türlü uluslararası andlaşma
veya temsilci gönderir.» deyminden, sanki «Ba
ları yapacak Hükümettir, askerî yönlerinin tâyi
kanlar Kurulunun toplantısına katılır veya Ba
ninde elbetteki Silâhlı Kuvvetlerin en dirayetli
kanlar Kurulunun toplantısına temsilci gönde
rir» gibi bir mâna çıkıyor.
1 kişilerine ve dolayısiyle Silâhlı Kuvvetler Ko— 473
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mutanma sorması da, fikrini alması da tabiîdir
ama, son cümlede «gerektiğinde toplantılarına
katılır veya temsilci gönderir.» deniyor, yani
isterse katılır, isterse katılmaz.
Bu durumda benim Hükümetimin Hariciye
Bakanı, benim Başbakanıma karşı Silâhlı Kuv
vetlerin komutanının sorumluluğu biraz zayıflı
yor ve o zaman şu endişe hâsıl oluyor arkadaşla
rım; Silâhlı Kuvvetlerle Hükümet âdeta ge
rektiğinde çelişmeye ve çatışmaya düşer Tensibederseniz, Sayın Başkanlığa bir teklif veri
yorum.
«Gerektiğinde toplantılara katılır veya tem
silci gönderir» son cümlesinin ki Hükümetin
teklifinde biraz daha yumuşamış bir hali var
dır, çıkartılmasını; uluslararası yapılacak an
laşma ve andlaşmalarda askerî yönlerinin tâyi
ninde ve uygulama esaslarının tesbitinde Genel
kurmay Başkanının mütalâası alınır.» hükmü
sabit olsun, doğrudur ama «gerektiğinde top
lantılarına katılır veya temsilci gönderir.» sö
zünü buradan çıkartılmasını teklif ediyorum.
Seferî halde öyle bir Genelkurmay Başkanı
gelirki, - bugünkünden endişemiz yok - «Ca
nım, nasıl olsa bir Askerî Şûra vardır, bir Gü
venlik Kurulu vardır, Hükümete ne hacet, bu
işleri ben yaparım.» der. Ben bu endişemde sa
mimiyim. Takririmi de Sayın Başkanlığa veri
yorum. İltifat buyurulmasını rica ediyorum.
Saygılarımla,
BAŞKAN — Sayın Kılıç , buyurun.
Açık oyunu kullanmıyan sayın üye var mı
efendim?.. Yok. Oy verme işlemi bitmiştir.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım,
Bu madde üzerinde arkadaşlarımın endişeye
düşmüş olduklarını görmemiş olsaydım söz almıyacaktım. Çünkü, benim anlayışıma göre
madde çok sarih ve vazıh, şöyle ki: Uuluslararası bir anlaşma veya andlaşma yapılıyor, bu
devam ediyor. Kimler arasında devam ediyor?
Siyasi iktidarlar arasında. Nerede görülmüş
Genelkurmay Başkanı andlaşma yapsın. Dün
yada hiç tatbikatı olmıyan bir şey bu. Askerî
birlikler daima siyasi iktidarın aldığı plânları
gerektiğinde silâhla tahakkuk ettiren bir kuv
vettir.
Binaenaleyh, burada endişeyi mucip hiçbir
husus yoktur. Bir müzakere devam ediyor, bir
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anlaşma veya andlaşma yapılıyor, bu yapılan
anlaşma veya andlaşmanm sonunda bir vazife
tevdi edilecek olan Genelkurmay Başkanının,
memleketin bütün savunmasının plânlarını ya
pan, inceliyen ve tahakkuk ettirecek olan kişi
nin, o andlaşmanm yapılmış olduğu zaman ge
rekli malûmatı vermeye zamanı yoksa veya za
man kaybetmeye mütehammil değilse ve Ge
nelkurmay Başkanının, o plânı tahakkuk ettire
cek kişinin siyasi iktidara askerî müşavirlik
yapması gerekiyorsa, Genelkurmay Başkanı biz
zat veya tavzif edeceği bir zat andlaşmanm ya
pılacağı yerde bulunur. Bundan daha vazıh ve
bundan daha açık bir şey yoktur. Arkadaşla
rımın hiçbirisi bundan endişe buyurmasın.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde görüş
mek istiyen başka sayın üye?... Yok.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Söz istiyo
rum, efendim.
BAŞKAN — ikazlarınız daha önce olursa,
daha memnun olacağız. Buyurun, efendim.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım ;
Bilhassa Hükümet tarafından getirilen mad
denin Geçici Komisyon tarafından değiştirilen
metinden çok daha yerinde olduğu kanaatini
taşıdığım için söz almak mecburiyetinde kal
dım.
3 ncü maddede, Genelkurmay Başkanı, aske
rî yönden uluslararası yapılacak olan andlaş
malarda toplantılara katılmak suretiyle görüş
lerini bildirmesi, o toplantıya katılan devletler
için büyük faydalar ifade eder. Yalnız uluslar
arası yapılacak her türlü anlaşma ve andlaşmalarm yanında memleket içerisinde askerî konu
lara mütaallik olan, önem taşıyan bâzı husus
ların aydmh^a kavuşması ve Hükümete bilgi
vermesi yönüden bu maddeye bir kelimenin
ilâve edilmesini yerinde görmekteyiz.
Geçici Komisyon metninde «gerektiğinde
toplantılara katılır veya temsilci gönderir.» de
mekle iktifa edilmiştir. Halbuki Hükümet tek
lifinde ise «yapılacak toplantılara gerekirse ka
tılır veya temsilci gönderir, yada yazılı mütalâ
asını bildirir.» şeklinde sevk edilmiştir. Hükü
met teklifinde madde daha derli toplu olarak
tedvin edilmiştir.
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Bendeniz bir teklif yapmaktayım; «Genel
kurmay Başkanı, uluslararası yapılacak her tür
lü anlaşma ve andlaşmalarm askerî yönlerin
tâyininde ve uygulama esaslarının tesbitinde,
tetkiknde ve gerektiğinde her türlü askerî ko
nuların konuşulması yapılacak toplantılara katı
lır veya temsilci gönderir, ya da yazılı mütalâa
sını bildirir. Yazılı mütalâa esastır.» şeklin
deki tâdil önergemi Yüksek Başkanlığa sürü
yorum. Bu önergeme itibar ve kabul edilmesini
bilhassa arkadaşlarımdan istirham ediyorum.
Hükümetin teklifi de esasen bu mealdedir. Hü
kümetin sevk ettiği metin böyle olduğuna göre
benim teklifimde her hangi bir mahsur olmama
sı gerekir. Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Sayın
Gacıroğlu, buyurun.
NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkileri
ne ait kanun tasarısının 3 ncü maddesinin tet
kik ve teşrihinde nazarı dikkatimi bir husus
çekmiş bulunmaktadır.
Hükümetin getirdiği teklif vuzuh içerisinde
maddeye, mâna ve medlul itibariyle, bir kıymet,
izafe etmektedir. 3 ncü madde okunduğunda
ne demek istendiği vazıh olarak ortaya konul
maktadır. Kaldi ki, Geçici Komisyon değiştirisi
çapraşık bir ifade içerisindedir. Madde okundu
ğunda, madde tahlil edildiğinde mâna ve tecessümü mümkün olamamaktadır. Esas itibariyle
Hükümet teklifi ile Geçici Komisyon değiştirişi
arasında bir fark yoktur. Yalnız Hükümet tek
lifi gayet vazıh olarak tedvin edilmiştir, mânası
derhal anlaşılmaktadır. Halbuki Komisyonun
metnindeki cümlenin ikinci kısmı, başka türlü
mâna istihracına sebebiyet vermektedir.
Az önce vermiş olduğum tâdil önergem ile
Hükümet teklifine muhterem komisyonun itibar
edeceğini tahmin ediyorum.
Bunun yanında, ihtisasa ve askerî yöne ta
alluk eden hususlarda Genelkurmay Başkanı
nın elbetteki askerî yönden mütalâasının alın
ması ve askerî toplantılara Genelkurmay Başka
nının iştiraki, Türkiye namına ihtisas bakımın
dan büyük faydalar vardır. Bunda her hangi
bir sakınca mevcut değildir.
Saygılarımı arz ederim.
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Tayyar,
buyurun.

16 . 6 . 1970

O :1

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım;
Uluslararası anlaşma ve andlaşmalarda Hü
kümetin tesbit ettiği şekilde, o toplantılarda
askerî yönler mevcut ise ve bu askerî yönlerin
ehemmiyet derecesi de yine tesbit edilmiş ise
Genelkurmay Başkanı bizzat kendisi gider, Yok
sa vereceği talimat gereğince yetkili bir zatı
gönderir veyahut metin halinde bir not vermek
suretiyle de gönderilir.
Hepimiz biliriz ki, birçok devletlerde askerî
ataşelerimiz, askerî yöneticilerimiz mevcuttur.
Mevzuların önemine göre bu ilgililerle temas
edilmek suretiyle mesele hal şekline getirilebi
lir.
Burada bâzı arkadaşlarımız Genelkurmay
Başkanına karşı bir alâka gösterildiğini ileri
sürdüler. Buna lüzum yoktur, böyle bir mev
zuu, kanunu tedvin ederken aklımızın ucundan
geçirmiş değiliz. Ancak, kanunun içerisine gir
mesi lâzımgelenleri koymuşuzdur. Bunun değiş
tirilmesine bizce lüzum yoktur. Madde iyi ted
vin edilmiştir. Bu şekilde kabulünü rica etmek
teyiz.
BAŞKAN — Sayın milletvekillerinin vermiş
oldukları tadil tekliflerini okutuyorum, efendim.
Yüksek Başkanlığa
3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim.
Uşak
Fahri Uğrasızoğlu
Madde 3. — Uluslararası yapılacak anlaşma
ve andlaşmalarm askerî yönlerinin tâyininde ve
uygulama esaslarının tesbitinde Genelkurmay
Başkanının mütalâası alınır. Gerektiğinde yal
nız veya ilgili bakanlarla birlikte uluslararası
toplantılara katılır veya temsilci gönderir.
Sayın Başkanlığa
3 ncü maddenin son cümlesi olan, «Genel
kurmay Başkanının mütalâası alınır.» sözünden
sonraki cümlenin çıkarılmasını arz ve teklif
ederim.
Sayın Başkanlığa
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkile
rine ait kanun tasarısının 3 ncü maddesi vuzuh
arz etmemektedir.
475 —
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Bu bakımdan mâna ve medlul itibariyle Hü
kümet teklifinin 3 ncü maddesinin kabulünü
arz ve teklif ederim.
Erzurum
Naci Gacıroğlu
Millet Meclisi Başkanlığına
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkileri
ne ait kanun tasarısının 3 ncü maddesinin
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif
ederim.
Sinop
Hilmi İşgüzar
Madde 3. — Genelkurmay Başkanı, uluslar
arası yapılacak her türlü anlaşma ve andlaşmaların askerî yönlerin tâyininde ve uygulama
esaslarının tesbitinde ve gerektiğinde her türlü
askerî konuların konuşulması yapılacak toplan
tılara katılır veya temsilci gönderir, ya da ya
zılı mütalâasını bildirir ve yazılı mütalâa esas
tır.
Sayın Başkanlığa
Tasarının 3 ncü maddesinin son cümlesine
«bu» kelimesinin ilâvesiyle aşağıdaki şekilde
tavzihini arz ve talep ederim. Saygılarımla.
Kayseri
Şevket Doğan
Gerektiğinde bu toplantılara katılır
veya
temsilci gönderir.
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeleri
tekrar okutup oylarınıza sunacağım.
(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı
yor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA TAYYAR (Bursa) — Demin arz ettiğimiz
gibi katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet, katılıyor mu?
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz.
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Konu
şan beş kişiden ilcisi yanlış anlıyor.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın
Uğrasızoğlu'nun takririne katılmıyorlar.
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir,
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Diğer önergeyi tekrar okutuyorum.
(Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, öner
geye katılıyor musunuz?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA TAYYAR (Bursa) — Katılmıyoruz.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — İştirak etmiyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire
iştirak etmiyorlar.
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir.
Sayın Gacıroğlu'nun önergesini tekrar oku
tuyorum.
(Erzurum Milletvekili Naci Gacıroğlu'nun
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Geçici Komisyonun tesbit
ettiği şekil daha doğrudur, bu sebeple önerge
ye katılmıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Hükümet?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALO&LU (Adana) — Genel Kurulun takdiri
ne bırakıyoruz, çekinseriz,
BAŞKAN — Komisyon, Geçici Komisyonun
tesfoit ettiği metin üzerinde İsrar ediyor. Hükü
met, müstenkif, takdire bırakıyor.
Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Sayın işgüzar'm önergesini tekrar okutu
yorum.
(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın önerge
si tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komiscyon ve Hükümet evvel
ce beyan ettikleri veçhile önergeye katılmıyor
lar.
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Sayın Şevket Doğan tarafından verilen tak
riri tekrar okutuyorum.
(Kayseri Milletvekili Şevket Doğan'in öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon, bu takrire katılıyor
mu?
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GEÇiCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Uygundur, katılıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor.
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi «bu» kelimesinin ilâvesi suretiyle
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4 noü maddeyi okutuyorum.
Madde 4. — Genelkurmay Başkanı; şahsan
veya yetkili kılacağı kişi ve kuruluşlarla, gö
rev ve yetkilerine ait konularda, ilgili bakan
lıklar, daireler ve kurumlar ile doğruca yazış
ma yapabilir ve temaslarda bulunabilir.
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde Sayın
Âygün, buyurun.
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Bu kanun üzerinde umumi görüşlerimi arz
ederken 4 ncü maddeye değinmiştim. Biz bu
rada «dair ve kurumlar» tâbirinin, maddeden
mutlak surette çıkarılmasına, aynı zamanda
maddenin son kısmına, Genelkurmay Başkanı
nın ilgili bakanlıklarla yazışmalarının Millî Sa
vunma Bakanlığına bilgi vermesine taraftarız.
Çünkü, Genelkurmay Başkanlığının diğer mü
esseselerle yapacağı temas, bizim görüşümüze
göre, umumi mahiyettedir. Umumi mahiyetteki
bilgi eğer. iktisadi mahiyette ise, sosyal mahi
yette ise, siyasi mahiyette ise veya hukukî bir
durum arz ediyorsa, mutlak surette bundan
Millî Müdafaa Vekâletinin haberi olması kanı
sındayız. Bu madde bu şekilde, bizim görüşü
müze göre, yanlış tedvin edilmiştir. Lütfetsin
komisyon, bunu alsın, «daire ve kurumları tâ
birini çıkarsınlar. Aynı zamanda Millî Savun
ma Bakanlığına bilgi verileceği hususunda bir
madde eklesinler. Bu şekilde getirsinler, Mec
listen bu şekilde geçsin, arkadaşlarımızın bu
hususta takrileri de vardır.
Eğer komiısyon maddeyi geri alır, tedvin
edip verirse mesele kendiliğinden halledilmiş
olacaktır. Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu, bu
yurunuz efendim.
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — De
ğerli arkadaşlarım, dördüncü maddeyi Geçici
Komisyon, Hükümetin teklifi şeklinde aynen
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kabul etmiştir. Arkadaşımın izah buyurduğu
veçhile, «Genelkurmay Başkanı; şahsan veya
yetkili kılacağı kişi ve kuruluşlarla, görev ve
yetkilerine ait konularda, ilgili bakanlıklar,
daireler ve kurumlar ile doğruca yazışma ya
pabilir V3 temaslarda bulunabilir kaydı var
dır.
Bir bakınla düşünecek olursak, Genelkur
may Başkanlığının, bürokratik bâzı hareket
lerden kendisini kurtarması bakımından, bâzı
daire ve kuruluşlarla - bankanlıklar dışında
ki - doğrudan doğruya yazışma yapmasında
fayda var gibi mütalâa edilir. Fakat esasında
Genelkurmay Başkanlığının bakanlıklar dışın
daki birtakım müstakil daire ve kuruluşlarla
doğrudan doğruya yazışmalarda ve temaslarda
bulunmasının çok büyük mahzurlar tevlidedeceğini, bundan evvelki bâzı hâdiseler de izah
etmiştir.
Hâtırlıyacağınız üzere daha önceki Genel
kurmay Başkanımız, bir alâyişle yanında
(bâzı generaller de almak suretiyle, bakarsınız
bir gün Petrol Dairesine gider temaslarda
bulunur, bir gün Ziraat Bankasına gider te
maslarda bulunur, "bir gün başka bir daireye
gider temaslarda bulunur ve bunun kamu
oyunda ne kadar büyük bir endişe ve üzüntü
ile mütalaa edildiğini, karşılandığını hepiniz
çok iyi hatırlarsınız. Gerçi her Genelkur
may Başkanı aynı şekilde yapmaz, aynı tu
tum ve davranış içinde bulunmaz ama, de
mek ki, yapanlar da çıkabiliyormuş ve bunlar
kamu oyunda da gayetle endişe ile karşılanan
birtakım durumlar yaratmaktadır. Bilhassa
yakın tarihinde acı bir tecrübe geçirmiş
olan bir memlekette, bir 27 Mayıs İhtilâli
geçirmiş olan bir memlekette, birtakım dedi
koduların alıp yürüdüğü bir ortam içerisin
de, bir Genelkurmay Başkanının bâzı gene
rallerle kalkıp, daire daire dolaşmasının sa
kıncasını her halde takdir edersiniz kanaatinde
yim.
Onun için, Genelkurmay Başkanlığının her
hangi müstakil bir daire ile doğrudan doğ
ruya bakanlık dışında yazışma yapması, temas
larda bulunması, doğru değildir.
Binaenaleyh, bu hususun mutlak surette
bu metinden çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Esa
sen, bizim idari teşkilâtımızda bütün kuru
luşlar ve daireler bir bakanlığa bağlıdır, Me-
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Selâ; Devlet Plânlama Teşkilâtını alınız, bir
kuruluştur, bir müsteşarlıkla idare edilir,
ama, Başbakanlığa bağlı olan bakanlardan
birisine bağlı olan bir dairedir. Binaenaleyh,
Genelkurmay Başkanı doğrudan doğruya kal
kıp Plânlama Dairesine gideceği ve birtakım
dedikodulara sebebolacağı yerde, aidblduğu
bakanla temas eder, o bakan vasıtasıiyle işini
yürütebilir. Bilhassa Ordu Yardımlaşma Ku
rumu gibi bir Kurumun, birtakım ticari me
selelerle iştigal ettiği bir zamanda, Genel
kurmay Başkanının bu şekilde, bâzı kuruluş
larla şahsan temasa geçmesi bu bakımdan da
dedikoduyu ve endişeyi mıuoiıp bir keyfiyet ya
ratabilir.
Ben şimldiye kadar yaptığım bu üç teklif
üzerinde bilhassa bu maddeye fazla önem at
fetmekteyim. Arkadaşlarımın beni çok iyi an
lamalarını istirham ediyorum. Komisyonun da
anlayış göstermesini istirham ediyorum.
Niçin, bir idari hiyerarşi içinde bir1 Ge
nelkurmay Başkanı dairelerin ve kuruluşların
başa olan bir bakanlık yoliyle temas kurmaz
veyahut da yazışma yapmazda doğrudan
dloğruya bir banka ile meselâ yazışma yapar
veyahut bir Et ve Balık Kurumu ile yakışma
yapar?
Bunu ben idari hiyerarşimize uygun bulmak
tayım. Bilhassa askerlik bünyesi bakımından
düşünecek olursanız muhterem arkadaş] arj m
askerlik esasen bir hiyerarşiyi ve komuta zin
cirini gerektiren bir kuruluştur. Bir komutan,
altındaki komutan dururken ta uzaktaki küçük
bir birlikle hiçbir zaman yazışma yapmaz, onun
la temas kurmaz, bu mümkün değildir. Binaen
aleyh, askerliğin bizzat yapısına aykırı olan bir
maddedir.
Muhterem arkadaşlarım, bu madde içerisin
deki «daireler ve kurumlar ile doğrudan doğru
ya yazışma yapabilir» temasını bilhassa kaldır
manızı Yüksek Heyetinizden istirham ediyo
rum. Bunun mahzurları çok büyüktür. Komis
yonun ve Hükümetin de bunu takdir etmesini
istirham ediyorum. Genelkurmay Başkanlığı da
bu hususta anlayış göstermelidir. Binaenaleyh,
takririm o yöndedir. Bilhassa bakanlıklarla
yaptığı temaslar neticesini Millî Savunma Ba
kanlığına bildirmemiş olması, komünikasyonu
da kırar, bozar. İdari hiyerarşi içerisinde Ge
nelkurmay Başkanı bir birlikle veyahut da bir
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kuruluşla, bir daire ile yazışma yapacak, temas
yapacak, Millî Savunma Bakanının ve Hüküme
tin bundan haberi olmıyacak, bu, olmadı. Bu,
hiyerarşi anlayışına uygun değildir. Binaen
aleyh, bu temaslarını doğrudan doğruya bakan
lıklar vasıtasiyle kuruluşlarla, dairelerle yap
malı hattâ, yazışmalarından Millî Savunma Ba
kanlığını da haberdar etmelidir. İsin doğrusu
budur, düzeni budur. Takdir heyetinizindir,
saygıyla arz ederim. (A, P. sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Sayın Ahmet Güner, buyuru
nuz efendim.
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; dördüncü mad
de hakkında benden evvel konuşan arkadaş da
endişelerini belirtti. Ama bir hususu ben de açıklıyayım.
Altıncı maddeyi tetkik edin; «Genelkurmay
Başkanı hizmetlerin yürütülmesinde Millî Sa
vunma Bakanlığı ile işbirliği yapar.» diyor.
Dördüncü maddenin gelişimine bakalım; Ba
kanlar, Başbakanın tâyini ile seçilirler, Başba
kana bağlıdırlar. Daireler ve kuruluşlar, bakan
lara bağlıdırlar. Daireler ve kuruluşlarla, Si
lâhlı Kuvvetler Komutanı bir dilekte, bir istek
te bulunacak, bakana soracak, bakan kararını
verebilmek için Başbakanına soracak, isler, dolayısiyle hem uzayacak, hem de sürtüşmeler
olacak,
Sayın İktidar Partisinin mensubu olan arka
daşlarım, Hükümet ve komisyon buradadır. Di
ğer maddelerde konuşmuyorum. Zaman gelecek
ki parmağını kaldıran arkadaşlar ve teklifi ya
panlar pişman olacaklar, bu sürtüşmeyi yine o
zamanın Meclisinde bulunanlar kaldıracaklar
dır, düzelteceklerdir, anlayışa sokacaklardır.
Ben bu maddede daha iyi işliyecek bir şekli
- çünkü, önergeleri otomatikman reddediyoruz,
âdet haline geldi - Sayın Komisyondan rica edi
yorum, bunu daha anlayışlı hale getirsinler de
biz parmağımızı kaldıralım.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun
efendim,
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım; Genelkurmay Başkanı
nın görevleri ile ilgili kanun tasarısının 4 ncü
maddesi üzerinde arkadaşlarımız fikirlerini be
yan ettiler.
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Bendeniz bu maddenin yerinde olduğu kana
atiyle söz aldım. Çünkü, Genelkurmay Başka
nı, Sayın Bakan beyin de burada ifade eyledik
leri gibi, hiçbir bakanlığa bağlı değil, bakanlı
ğa bağlı bir kuruluş da değildir. Burada konu
şan arkadaşlarımız çok iyi bilirler; İktisadi
Devlet Teşekküllerine mensubolan genel mü
dürlükler, tüzel kişiliği haiz oîan genel müdür
lükler bugün direkt olarak, imzasmı taşımak
suretiyle her türlü müesseselerle irtibat yapar,
muhabere yapar.
Kaldı ki; Başbakana karşı sorumlu olan,
Anayasaya göre bakanlık seviyesinde telâkki
edilen Genelkurmay Başkanı, kanunun burada
gösterdiği şekilde kendi yetkilerine taallûk
eden, ki burada söylüyor, «Görev ve yetkilerine
ait konularda» elbetteki millî emniyet ve millî
güvenlik yönünden lüzumlu gördüğü zama\ bu
nu icabında gizli olarak da her türlü kuruluk
larla temas edecek, onlardan bilgi alacaktır,
bu, onun tabiî hakkıdır.
Hepinizin de hatırladığı veçhile, zamanın
Genelkurmay Başkanı olan ve bugün Cumhur
başkanı bulunan Sayın Cevdet Sunay, Genel
kurmay Başkanı iken, Yüce Meclisimize ve Baş
kanımıza göndermiş olduğu bir mektupta; millî
kuruluş, millî güvenlik ve millî emniyetle ilgili
bâzı konularda, Genelkurmay Başkanı olarak
ikazda bulunmuştu. O zaman burada konuşan
arkadaşlarımızın hiçbirinde bir reaksiyon olma
mıştı.
Onun için, her şeyi objektif mütalâa etmek
suretiyle onları kabul etmek zorundayız.
Yine zamanın Genel .Kurmay Başkanı, şah
siyetini ve meslekte yapmış oldukları vazifele
rim bir tarafa bırakarak, alâyiş ve gösteriş şek
linde telâkki edilmek suretiyle kendi görev ve
yetkisine ait vazifesini çeşitli kuruluşlara yap
tıkları ziyaretle ifa etmiş ise, bunun da kanuni
bir vazife olduğunu kabul etmek, yine bizim
için nıedburiyetetir.
SALİH AYGÜN (Amasya) — Ziraat Ban
kasını ziyaret etti, oldu mu?.
[BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim,
. aten maddede «görev ve yetkileri ile ilgili»
diyor.
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Ben de
onu arz ediyorum zaten. Her türlü görev ve
yetkisiyle ilgi ve ilişkisi olan konularda Ziraat
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Bankasıyla da, TRT ile de ve diğer kuruluşlar
la da temas edecektir. Esasında, 1961 den ön
ceki Anayasada bile bu madde vardır, şimdiki
Anayasaya da uygundur ve Hükümetin görü
şü olarak da buraya getirilmiştir. Bununla gö
rüyoruz ki; esasında muhterem arkadaşlarımız
daha önce tümü üzerinde yapmış olduğumuz
konuşmada da beyan ettiğim üzere, Genel
kurmay Başkanlığını kuşa çevirmenin, gölge
kumandan haline getirmenin en tipik misalini
burada konuşan arkadaşlarımız, kendi kağıt
larıyla ifade ettiler.
Saygılar sunarım.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 4 ncü
madde hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Başkan ve muhterem arkadaşlarım;
Kanun metninin 4 ncü maddesinin, Hükü
metin getirdiği şekilde olması uygundur. Geçi
ci Komisyon da bunu böyle kabul etmiştir. Bu
madde Anayasanın 110 ncu maddesine de uy
gundur. Bu madde, Anayasa Mahkemesinin iki
defa bu konuları ilgileyen kararlarına da uy
gundur.
Muhterem arkadaşlarım,
Genelkurmay Başkanının görev ve yetki
lerini müzakere ediyoruz. Yukarıda görevlerini
ve yetkilerini kabul ediyoruz, ama gö
rev ve yetkisiyle ilgili hususlarda ilgili bakan
lığa, ilgili daireye yazı yazmasından endişe
ediyoruz. Böyle şey olmaz. Bir memleketin Ge
nelkurmay Başkanı ya vardır, ya yoktur. Ana
yasa ile, kanunlarla görevi, yetkisi tâyin edilen
•bir makamın, göreviyle ilgili, şuraya, buraya
yazı yazmasından endişe duymak kadar üzücü
bir şey olamaz. Hükümetin getirdiği 4 ncü mad
de uygundur. Komisyonumuz da buna iltihak
etmiştir. Bu batiyle kalması lâzımdır.
Sonra muhterem arkadaşlarım, bir hususu
daha arz etmek istiyorum. Bu bir askerî ka
nundur. Bu askerî kanun Yüksek Meclisimizin
huzuruna gelinceye kadar ilgili makam tara
lından, Genelkurmay Başkanımızın vazifesi,
Millî Savunma Bakanımızın vazifesi, birbiriyle
ıO"an münasebetleri, Anayasa ile olan ilişkisi
bakımından hakikaten güzel tedvin edilmiştir.
Görüyorum burada, bugün her nedense pek
çek arkadaş pek çok önerge vererek kanunun
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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
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(Madde 4) aşağıdaki şekilde tadilini arz
teklif ederim.
Saygılarımla.
Nevşehir
Hüsamettin Başer

ve

«Madde 4. — Genelkurmay Başkanı, şah
san veya yetküli kılacağı kişi ve kuruluşlarla
görev ve yetkilerine ait konularda, ilgili ba
kanlıklar, daireler ve kurumlarla, Millî Sa
vunma Bakanlığı vasıtası ile yazışma yapaMlir
ve temaslarda bulunur.»
Yüksek Başkanlığa
4 ncü maddenin iaşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim.
Uşak
Fahri Uğrasızcğlu
«Madde 4. — Genelkurmay Başkanı, şah
san veya yetkili kılacağı kişiler vasıtası ile gö
rev ve yetkilerine ait konularda, ilgili bakaniıklarla doğruca yazışma yapabilir ve temas
larda bulunabilir.
Yazışma ve temaslardan Millî Savunma Ba
kanlığına bilgi verir.»
BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup oy
larınıza sunacağım.
(C.H.P. Grupu Adıına Elâzığ Milletvekili
Hayrettin Hanağası'nın önergesi tekrar okun
du)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Komisyonumuz bunu Ge
çici Komisyonda da düşünmüştür. Yalnız, Mil
lî Savunma Bakanlığı görev ve yetkileri ve
teşkilâtı ka.nununun 6 ncı maddesine şöyle bir
l'kra koymak suretiyle 'bu giderilmiştir : «Her
üki makam görev ve yetkileri icabı kuvvet ku
mandanları, diğer makamlar ve kurumlarla
yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalarda karşı
lıklı olarak tehirlerine bilgi verirler.»
Şimdi, bilgi verdiklerine göre burada tek
rar hunu koymayı biz zait addettik. Konma
lında da bizce mahzur yok gibidir, fakat mad
denin özüne bir şey gelmesin diye bunu Millî
Savunma Bakanlığı Teşkilât Kanunu içerisin
de mütalâa etmiş bulunmaktayız.
BAŞKAN — Bu husus, Millî Savunma Ba1 anlığı Görev ve Yetkileri ve Teşkilâtı Kanun
tasarısı içimde yer almış olduğu cihetle, böyle
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bir fıkranın eklenmesine lüzum görmediğini
Komisyon ifade etmektedir.
Hükümet katılıyor mu?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Lüzum yoktur. Çünkü
orada vardır. Yani bir haşivdir bizim için.
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı teş
kilâtı ile ilgili kanun tasarısında mevcudolduğu için bir yükümlülük taJhmil etmektedir. O
bakımdan katılmıyorlar takrire.
Takririn (dikkate alınıp alınmaması hususu
na oylarınıza (arz ediyorum.
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Tak
riri geri alıyorum.
BAŞKAN — Oya arz edilmeden Sayın Hanağası, bu izahat karşısında takriri geri aldık
larını ifade ettiler.
(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun
önergesi tekrar okundu)
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Be
nim kanaatim o merkezde efendim.
BAŞKAN — Sizin kanaatiniz o.
Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞ-LU (Adana) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Dikkate alınıp alınmamasını oyunuza
sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
le r... Etmiyenler... KaJbul edilmemiştıir.
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Sayın Başer?. Yok.
Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz.
'BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza
arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... EtmiyenHer... Kabul edilmemiştir.
(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun
önergesi tekrar okundu.)
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BAŞKAN — Sayın Uğraşızoğlu, Komisyon
.'»aJhat verdi; Millî Savunma Bakanlığı görev
vö yetkileri ve teşkilâtı kanununda vardır bu
yetki dediler..
FAHRİ UĞRAŞIZOĞLU (Uşak) — Benim
ki ayrıdır Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Ayrı diyorsunuz. Komisyon ka
tılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
lusunu oylarınıza arz ©diyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilimeoniştir.
4 mcü maddeyi oylarınıza arz ediyorum.^ Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Genelkurmay Başkanına özel
kanunlar ile verilen görev ve yetkiler saklıdır.
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde görüşmek
istiyen sayın üye? Yok..
5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
Madde 6. — Genelkurmay Başkanı, hizmet
lerin yürütülmıesimde Millî Savunma Bakanlı
ğı ile işbirliği yapar.
IBAŞKAN — Madde üzerinde (görüşmek is
tiyen sayın üye?
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Takririm var,
izah sadedinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, evvelâ muameleye
koyayım. Komisyondan sorayım. Belki kabul
ederler, o zaman tahririnizi izah etmenize lüsum kalmaz. Kabul etmezlerse, takririnizi izah
işin kürsüye teşrif edersiniz.
Millet Meclisi Başkanlığına
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkile
rine ait Kanun tasarısının 6 ncı maddesinin me
tinden çıkarılmasını arz ve talep ederiz.
Saygılarımızda,
Ankara
Suna Tural
«Söz istiyorum.

Sinop
Hilmi İşgüzar
H. işgüzar»
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Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederim.
C.H.P. Grupu adına
Elâzığ
Hayrettin Hanağası
«Anlaşmazlık halinde koordinasyon
kan tarafından sağlanır.»

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tural ve iş
güzar, tasarının tümü üzerinde vâki olan be
yanlarının gerekçesinde bu hususu izah etmiş
lerdi. Yine izahatları ibakidir; Millî Savunma
Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının mü
nasebetleri hakkında...
'Komisyon, takrire katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Takririnizi izah etmek üzere
buyurun Sayın işgüzar.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlar, daha önce konuşan muhterem millet
vekilleri tasarıdaki bâzı formalitelerin ortadan
kaldırılmasını, fazlalıkların metinden çıkarıl
masını talebetmişlirdi. işte 4 ncü maddede, esa
sında Genelkurmay Başkanının şahsan veya
yetkili kılacağı kişi ve kuruluşları ile görev ve
yetkilerine ait kanunlarda ilgili bakanlık de
diklerine göre, bu bakanlıkların içerisinde Mil
lî Savunma Bakanlığı vardır. Bu yönüyle 4 ncü
maddede, 6 ncı maddenin getirmek istediği
tüm fikir ve ruh vardır. Bu bakımdan da «Ge
nelkurmay Başkanı, hizmetlerin yürütülmesin
de Millî Savunma Bakanlığı ile işbirliği yapar»
kaydına lüzum yoktur. Çünkü 4 ncü maddeye
göre, göreviyle, yetkisiyle ilgili her türlü ko
nularda Millî Savunma Bakanlığı ve diğer ba
kanlıklarla temas edecek, işbirliği yapacaktır.
Bu yönüyle bendeniz bu 6 ncı maddenin
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ediyo
rum. Takdir sizlerindir. Saygılarımla.
BAŞKAN — Komisyon,
katılmıyor.
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın İş
güzar'm beyanı üzerine bir hususu belirtmek
istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Efendim, bu madde ta
sarının esasını teşkil eder ve bu iki makam
arasında koordinasyon sağlanmadıkça çağımı
zın savaşlarının sevku idaresi millet yararına
olmaz. O halde «işbirliği» kelimesinin burada
ki medlulü geniş anlamdadır, bundan evvel ko
nuşan sayın sözcülerin de ifadelerini içerisine
almaktadır. Bu işbirliği barıştan savaşın son
safhasına kadar birlikte devam edecektir. Topyekûn savaşlar içindeyiz. Zamanın gösterdiği
savaşların ne halde olduğunu sayın üyeler bil
mektedirler. Bu maddenin bu «işbirliği» keli
mesi bizim için önemlidir, yerinde kalması bi
zim için matlûptur. Arz edemi.
BAŞKAN — Komisyon takrire, gerekçesi
ni izah ettiği veçhile katılmıyor.
Hükümet katılıyor mu efendim...
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz
BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor.
6 ncı maddenin tasarıdan çıkarılmasını istiyen Sayın Hilmi İşgüzar'm takririni oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın Hanağası'mn takririni tekrar okutu
yorum.
(Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası'
mn önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak
ediyorlar mı...
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — iştirak etmiyoruz.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Biz de itşirak etmiyo
ruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire
iştirak etmiyorlar.
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — öner
gemi geri alıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Takrir geriverilmiştir efen
dim.
6 ncı maddeyi,yazılı olduğu veçhile oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Madde 7. — Genelkurmay Başkanı ve gö
rev yetkililerinden dolayı Başbakana karşı so
rumludur.
BAŞKAN — Efendim, burada tertip hata
sı görüyor Başkanlık. Maddede «Genelkurmay
Başkanı ve görev...»
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Sayın Başkan, şu şekilde
olacak: «Genelkurmay Başkanı görev ve yetki
lerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.»
Yani «ve» kelimesi «görev» kelimesinden son
ra gelecek. «Yetkililerinden» kelimesi de«yetkilerinden» şeklinde düzeltilecek. Tertip hatası
efendim.
BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsünün
düzelttiği şekilde maddeyi yeniden okutuyo
rum:
«Madde 7. — Genelkurmay Başkanı görev
ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorum
ludur.»
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?... Yok.
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
III - Atanma :
Madde 8. — Genelkurmay Başkanı ; Ka
ra, Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığını
yapmış general ve amiraller arasından, Bakan
lar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanın
ca atanır.
Genelkurmay Başkanının 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 verilmiş
tane takrir vardır, okutuyorum, efendim.

üç

Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 nci
maddesinin son fıkrasında bulunan (45) ra
kamının (15) rakamı olarak düzeltilmesini arz
ve teklif ederim.
C. H. P. Grupu adına
Elâzığ
Hayrettin Hanağası
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Yüksek Başkanlığa
I
BAŞKAN — Komisyon katılmıyorlar. Hü
Tasarının 8 nci maddesinin 3 ncü fıkrasın
kümet?...
daki 45 günlük sürenin 15 gün olarak değişti
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOrilmesini arz ve teklif ederim.
PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz.
Ankara
BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor.
Şinasi özdenoğlu
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Tak
ririmi izah için süz istiyorum sayın Başkan.
Millet Meclisi Başkanlığına
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, kısaca izah
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkile
ediniz.
rine dair kanun tasarısının 8 nci maddesinin son
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
yın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; vaktinizi
ve talebederim.
alacağım için özür dilerim, onu da müdrikim
Sinop
ama söz almak mecburiyetinde kaldım. Gerçj
Hihni İşgüzar
burada direnmemek lâzım. Çünkü muhalefet sa
«Genelkurmay Başkanlığının boşalması ha
fından ne kadar önerge verirseniz veriniz, ne
linde, en geç (30) gün içinde atanma yapılır.
kadar direnirseniz dereniniz bunun itibar görme
Harb ve olağanüstü hallerde aynı gün içinde
sine iqnkân yoktur. Fakat vazife ifasiyle mec
ayrılan ve yeni atanan Genelkurmay Başka
bur ve mahmul olarak tekrar etmekte fayda gö
nının muamelesi tamamlanır.»
rüyorum. Şöyle ki:
Ordu safından gelmiş bir arkadaşınız olarak
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, Sayın Hanbeyan ediyorum, Genelkurmay Başkanı olacak
ağası ile takrirleriniz aynı mahiyettedir. Grup
kimseler şimdiden parmakla sayılacak kadar bir
adına olduğu için Sayın Hanağası'nm takrir
sıra
içerisinde her kesin hafızasındadır. Ben şöy
lerine iltihak eder misiniz?...
le bir şey tasavvur ediyorum ve nitekim de İ3ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Katılı
Itidlâl ediyorum; bir futbol müsabaka ekibinin
yorum efendim.
bir uçakta gidişinde olduğu gibi, Genelkurmay
Başkanı, kuvvet kumandanları hattâ ordu ku
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu katıldılar
mandanları, bir brifinge, bir eğitime, denetime
efendim.
giderlerken uçak bir kazaya uğrar, belki düşer
Komisyon, (45) günlük sürenin (15) güne
se ne olur? O halde bu şartlar altında Genelkur
indirilmesini istiyen bu takrire katılıyor mu
may
Başkanlığı boş mu kalacaktır Yani kuv
efendim...
vet kumandanlığı veyahut da ordu komutanlığı
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
yapmış general yok diye... Aslî görer ifası sı
TAYYAR (Bursa) — Sayın Başkan, komisyo
rasında herkesin bir kıdemi, sırası vardır. Ba
numuzda bu madde görüşülürken mesele her
husus halihazırdaki yeni getirmiş olduğumuz
kanun tasarısındaki madde hükümlerine göre
noktasiyle tetkik edilmiştir. Genelkurmay Baş
de Genelkurmay Başkanı kuvvelt komutanların
kanı kuvvetler kumandanlığı yapmış zevattan
dan birisi olarak seçilir. Bu, muhakkak Kara
seçilmiş olacağı için, bunlar arasındaki koordoKuvvetleri komutanı olan ve o çekilince kara
neyi sağlamak, belki ayrılacaklar varsa ayrıl
ordusundan ordu komutanlığı yapmış bir şah
mak, netice itibariyle esas Genelkurmay Başka
sın geleceğini muhakkak emreden bir hüküm
nını bulmak için bir zamana ihtiyaç vardır. Bu
değildir. Havadan olur, denizden olur, karadan
bakımdan (45) gün âzami müddettir. Aynı za
olur. Farz edâniz ki, Kara Kuvvetlerinde görev
manda da Genelkurmay Başkanı aynlmışsa onun
li olan ve kıdem sırasında en yakın olan bir şayerine otomatikmian Genelkurmay Başkanlığı
sıs - tabiî dilenmez, tasavvur edilmez - böyle ma
yapacak kimseler hazırdır ve en kıdıemlisidir,
kûs
bir talihle düştü veyahut öldü. O takdirde
yani Silâhlı Kuvvetlerin en kıdemli generali
ondan sonra sırada olan, denizden, havadan, ka
Genelkurmay Başkanlığına vekâlet eder ve bu
radan Mm sırada ise, kim kıdemli ise o gelecek
suretle ordunun Silâhlı Kuvvetlerine bir sakın
tir. O halde bu bezini getirdiğimiz, teklif etti
ca olmaz, daha serbest şekilde seçmeye de mü
saittir. «En geç» tabiriyle (45) gün iyidir.
| ğimiz hüküm, Anayasanın 106 ncı maddesinde
— 484
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Bakanlar Kuruluna ait olan hükümle de para
lel durumda. (16) gün süre az bir süre değil
dir. (15) gün süre en üst bir makamı bomboş
bırakacaktır, daha büyük bir yarışma içerisine
sokacaktır, birbirlerine karşı sürtüşmeler yara
tacaktır.
Bu, yüce takdirinize aittir. Biliyorum yine
eller kalkacak, «hayır» diyecektir, fakat ben,
bunu sizlerin sağduyunuza emanet ederek say
gılarımla huzurunuzdan ayrılıyorum.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Sayın Başkan, bu müddet
'en çok uzatılmış olan müddettir. iki gün içeri
sinde de, üç gün içerisinde de seçilebilir. Âzami
müddet verilmiştir, daha serbest hareket edil
sin ve en iyisi, en yetkilisi işin başına gelsin di
ye. Söylenilen kaza, ender hâdiselerdendir, onun
yerine bulunacak makam da mevcuttur.
BAŞKAN — Evet, Komisyon, verilen izaha
ta rağmen, tekraren katılmadıklarını beyan et
tiler. Takririn dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum; dikkate alınması
nı kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edememiştir.
Sayın Hilmi işgüzar'm takririni tekrar oku
tuyorum.
(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın önergesi
tekrar okundu.)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hilmi İşgüzar,
önergenizri izah etmek üzere. Yalnız rica edeyim,
kısa olsun.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım;
Atanma ile ilgili 8 nci maddenin getirmiş ol
duğu, Genelkurmay Başkanının ayrılması halin
deki (45) günlük sürenin, (30) güne indirtme
sine dair önergemin esbabı mucibesi kısaca
(45) günün çok oluşu, bütün Devlet dairelerin
de istifa müessesesinin bile bir taraflı olarak
bir ay için bir kıymet ifade edeceğini düşüne
rek, bunun (30) gün olarak alınmasını orta yol
olarak bilhassa teklif ettim. Çünkü Genelkurmay
Başkanlığına getirilecek kişilerin sicilleri sıfat
ları, kıymetleri, kabiliyetleri bellidir, diğer mü
esseselerde çalışan kişiler gibi değil bunlar. Bun
lar kıdem sürelerine göre esasında Kara, De
niz, Hava kuvvetlerinde kumandanlık yapmış
kişiler olduğu için, bir süre kazanmak ve bu
yüzden de (45) gün gibi bir zamanı burada gös
termek yersizdir.
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ikincisi; fevkalâde hallerde ve harb halin
de Genelkurmay Başkanlığının inhilâli halin
deki durum 8 nci maddede yer almamıştır. Bu
şekilde bir durum meydana geldiğinde aynı gün,
(kimse yetkili şahıs, bu şahsın Genelkurmay
B-aşkanlığına getirilmesi icabeder. Bu çok önem
lidir ve hayati bir önem taşımaktadır. Bu ba
kımdan da bendeniz önergeme, Genelkurmay
Başkanlığı, istifa, emeklilik ve saire sebeplerle
inhilâl ettiği zaman (30) gün, fevkalâde haller
de de aynı gün içinde atanma yapılır, şeklinde
bir cümle koydum.
önergeme iltifadedilmesini bilhassa arz ede
rim.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?..
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZOÜSÜ MUSTAFA
TAYYAR (Bursa) — Evvelce de arz ettiğim
gerekçe sebebiyle katılmryoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz.
'BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmamaktadırlar.
önergeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir.
6 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum, ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
IV - Çeşitli hükümler :
Madde 9. — Diğer kanunların bu kanuna
aykırı olan hükümleri yürürlükten kaldırılmış
tır.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
V - Yürürlük ve yürütme :
Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istiyen «ayın üye?... yok.
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 11. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
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BAŞKAN — Madde ürerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok.
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmigtir.
Kanun tasarısının tümü üzeripıde giörüşmek
istiyen sayın üye ... Yok. Kanun tasarısının tü
münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Meclisimizce kanun kabul edilmiştir.
Açık oy sonuçlarını arz ediyorum.
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Bir takrir var
dı, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Müsaade buyurun da, bir ka
nun tasarısı 4 saat 15 dakika devam ederse...
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Aynı tasarının
devamı, çabuk çıkar.
BAŞKAN — Aynı mahiyette bir tasarının
devamı diye bir şey olmaz. Biz sizin arzunuzu,
bu kanunun devamı zannettik. Bitinceye kadar
devam edin, yedide bitirmeyin diye, öyle kabul
ettik Sayın Kılıç, başka türlü kabul edemez
dik.
Efendim, Türkiye Elektrik Kurumu Kanu
nu tasarısının açık oylamasına (257) sayın üye
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katılmış, (227) kaibul, (26) ret, (4) çekinser;
salt çoğunluk sağlanmıştır.
Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı
Meclisimizce kaibul edilmiştiır. Memleketimiz için
hayırlı olmasını temenni ederini.
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasarısının açık oylamasına (265) sayın
üye katılmış, (226) kabul, (26) ret, (3) çekin
ser; salt çoğunluk sağlanmış, tasarı kanunlaş
mıştır.
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının açık oyla
masına (255) sayın üye katılmış, (222) kabul,
27) ret, (6) çekinser, salt çoğunluk sağlanmış,
kanun tasarısı Meclisimizce kabul edilmiştir.
Mesai vaktinin hitam bulması hasebiyle
17 . 6 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te ya
pılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısından sonra toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum.
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Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler

: 450
: 257
: 227
:
26
:
4

Oya katılmıyanlar :
Açık üyelikler :

191
2

[Kabul edenler]
Hasam Ali Güleaaı
ARTVİN
Sabit Osman. Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Yüksel Menderes
Nahit Menteşe
îsmet Sezgin
M. Kemal Yılmaz
AFYON KARAHlSAR
BALIKESİR
Mehmet Rıza Çerçel
Salih Zeki Altm!baç
Haunıdi Hamamcıoğlu
İbrahim Aytaç
Süleyman Mutlu
Öilhat Bilgefhan
AĞRI
Kemal E r t e n
Nevzat Günigör
Mehmtet Niyazi Gürer
Mehmet Nurettin
AMASYA
Sandıkçıoğlu
Yavuz Acar
Osman T a n
Salih Aygün
Mevlüt,
Yılmaz
Kâzım Ulusoy
BİNGÖL
ANKARA
Mehmet Bilgin
Orhan Alp
BİTLİS
Oğuz Aygün
Zeynel Abildin İnan
Hüseyin Balan
BOLU
Osman Bölükbaşı
Nihat Bayramoğlu
Musa Kâzım Coşkun
Halil İbrahim Cop
Orhan Eren
Ahmet Çakmak
Muştala Maden
Kemal Demir
Şinasi özdenoğlu
M. Şükrü Kiykıoğlu
Emin PaJksüt
BURDUR
H. Turgut Tokelr
Nadir Yavuzkan
Suna Tural
BURSA
Şerafettin Yıldırım
Mustafa Kemal Yılma» Gadrettin Çanga
Cemal Külâhlı
Barlas Küıntay
ANTALYA
Ertuğrul Mat
İhsan Ataöv
Kasım Önadım
Ömer Buyrukçu
Mustafa Tayyar
Süleyman Çiloğlu
ADANA
C«rdel Akçalı
Ali Boaca GüBü
Ali GariH Oral
Ahmet Topaloğlu
Turgut Topaloğlu
Hüsamettin Uslu
Şevket Yılmaz

ÇANAKKALE
Zekiye Gülsen
Mesuıt HuUri önü*
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Hazım. Dağlı
Nurettin Ok
Arif Toayalıoğlu
ÇORUM
C&hilt Angın
ihsan Tomjbuş
Aralan Topçuibaşı
DENİZLİ
Sami Aralan
F u a t ATCI
Mehmıet Emin Durul
Hasan Korkmazcan
DİYARBAKIR
Behzat EgiM
Abdüllâtif Ensarioğlu
Necmettin Gönenç
Sabahattin Savcı
EDİRNE
Veli Gülkan
Cerat Sayın
ELÂZIĞ
Mehmet Aytuğ
Sam|et Güldoğan
Hayretten Hanağası
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Hasan Çetinkaya
ERZURUM
Sabahattin Araş
Rıfkı Danışman
Rasdm öinisli
Selçuik E r e r d i
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Naci Gacıroğlu
Cerat önder
Fethullah Taşkesenlioğlu
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
B. Sıtkı K&raeaşehir
Orhan Oğua
Seyfi öztürk
M. Şemsettin Sönmez
GAZİANTEP
Şinasi Çolakoğlu
Ali İhsan Göğüs
Mehmet Kılıç
Erdem Ocak
Muhittin Sayın
Mehmet Lütfi Söylemez
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Hidayet İpek
Abdullah İzmen
M. Emin Turgutalp
GÜMÜŞANE
Ekrem Saatçi
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Talât Köseoğlu
Ali Yılmaz
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Yusuf Uysal
İÇEL
Celâl Kargılı
Turhan özgüner
İSTANBUL
Tekin Erer
Nuri Eroğan

M. Meclisi
Orhan Cemal Fersoy
Hasan Güngör
Mustafa Ferzi Güngör
Sezai Orkunt
Osman özer
İZMİR
Muzaffer Fazlı Anaıç
Burhanettlin Asutiay
Şeref Bakşık
Şinasi Osma
Ali Nakıi Üner
KARS
Turgut Artaç
Musa Doğan
Kemal Güven
Kemal Okyay
Osman Yeltekin
KASTAMONU
Muzaffer AJkdoğanlı
Orhan Deniz
Salbri Keskin
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
M. Şevket Doğan
Turhan Feyzioğlu
Hayrettin Nakiboğlu
Mehmet Türkmenoğlu
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Beyti Arda
Feyzullah Çarıkçı
KIRŞEHİR
Cevat Eroğlu
Mustafa Kemal Güneş

B : 104

KOCAELİ
Cevat Ademoğlu
Vehlbi Emgiz
Nihat Erim
KONYA
Sezai Ergun
Mustafa Kuibilay îmer
İhsan Kabadayı
I Etflıem Kı'hçoğlu
Baha Müderrisoğlu
özer öliçjman
TaJhsin Yılmaz özıtıına
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Ahmet Fuat Azmioğlu
İlhan Eraoy
Melhmet Ersoy
KemaJİ Kaoar
MALATYA
Ahmet Karaaslan
MANİSA
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Mustafa Orhan Daut
C. Selçuk Gümüşpala
Hilmi Okçu
Kâmil Şahinoğlu
MARAŞ
M. Nejat Çuhadar
Atillâ İmamoğlu
Veysi Kadıoğlu
M. Zekeriya Kürşad
İbrahim Öztürk
MARDİN
Abdulkadir Kermooğlu
Abdurrahim Türk

16 . 6 . 1970

O : 1

MUĞLA
Adnan Akarca
Ahmet Buldanlı
İzzet Oktay
MUŞ
Nimet Ağaoğlu
Kasım Emre
NEVŞEHİR
Hüsamettin Başer
Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
M. Naci Çerezci
H. Avni Kavurmacıoğlu
Mevlüt Ocaıkçıoğlu
ORDU
Ferda Güley
Haımdi Mağden
RİZE
Salih Zeki Köseoğlu
SAKARYA
Nuri Bayar
Yaşar Bir
Güngör Hun
M. Vedat önsal
SAMSUN
Talât Asal
îlyas Kılıç
Doğan Kitaplı
İsmet Yalçmer
SİİRT
Zeki Çeliker
Mehmet Nebil Oktay
Adil Yaşa
SİNOP
Hilmi Biçer
Hilmi İşgüzar

SİVAS
Enver Akova
Ahmet Durakoğlu
Ekrem Kangal
TOKAT
İsmet Hilmi Balcı
İsmail Hakkı Birler
Mehmet Ka'zova
Yusuf Ulusoy
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Necati Çakıroğlu
Selâhattin Güven
Mehmet Ali Oksal
Ahmet Şener
URPA
Mehmet Aksoy
Necati Aksoy
Necmettin Cevheri
Mehmet AH Göklü
Bahni Karakeçıılü
UŞAK
Orhan Deıngıiıs
Adil Turan
M. Fahri Uğrasnaoğlu
YOZGAT
Neşet Taıındağ
ZONGULDAK
Fuat Ak
Ahmeıt Nihat Akın
ö&hit Karakaş
S. Tekin Müftüoğlu
Kevni Nedimoğlu

[Reddedenler]
AMASYA
Vehbi Meşhur
ANKARA
Kemal Ataman
Cengizhan Yorulmaz
ARTVİN
AbduılÜJah Naci Budak
BİTLİS
Kenan Mümtaz Akışık

BURSA

İZMİR
Coşkun Karagözoğlu

ibrahim öktem

KASTAMONU

ÇORUM

Mehmet Seydibeyoğlu
KONYA

Ali Naki Ulusoy
İSTANBUL
Haydar özdemir
M. Kâzım özeke
Reşit Üllker
Löbilt Yurdoğlu

Orhan ökay
Mustafa Üstündağ
MALATYA
Mustafa Kaftan
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MUĞLA
Ali Döğerli
NİĞDE
M. Nuri Kodamanoğlu
SAKARYA
B. Turgut Boztepe
SAMSUN
Mustafa Boyar
Nihat Kale
SİNOP
Terfik Fikret övet

M. Meclisi
SÎVAS
Mustafa Timisi

B : 104

TEKİRDAĞ
Yıllıma Alpaslan

16 . 6 . 1970

O :1

YOZGAT
Abdullah İBaştürk

ZONGULDAK
Ahmet Güner

[Çekinserler]
İÇEL
Hilmi Türkmen

TEABZON
Hüseyin Bayfciirk

KARS
İsmail Hakkı Alaca

ZONGULDAK
Ekrem Dikmen

[Oya katılmıyarilar]
ADANA
Fazıl Güleç
M. Salâhattin Kılıç
Melih Kemal Küçüktepepmar
Emir H. Postacı
Kemal Satır
Alpaslan Türkeş
ADIYAMAN
M. Zeki Adıyaman
Kâmil Kırıkoğhı
Ali Avni Turanlı
Yusuf Ziya Yılmaz
AFYON KARAHİSAR
Hasan Dinçer
Şevki Güler
Ali İhsan Ululbahşi
Kazım Uysal
AĞRI
Abdülkerim Bayazıt
Kasım Küfreri
ANKARA
Orhan Birgit
Sinan Bosna
İbrahim Cüceoğlu
l. Sıtkı Hatipoğlu
A. Sakıp Hiçerimez
Osman Soğukpınar
Yusuf Ziya Yağcı
Aydın Yalçın
Ferhat Nuri Yıldırım
ANTALYA
Hasan Akçolıoğlu
Ömer Eken
Rafet Eker
AYDIN
Mehmet Çelik
KemaJl Ziya Öztürk
Fikret Turhaıngil
(Bşk. V.)

BALIKESİR
M. Şükrü Çavdaro$lu
Ahmet İhsan Kırımdı
BİLECİK
Sadi Binay
Mehmet Ergiil
BİNGÖL
Mehmet Sıddık Aydar

ERZİNCAN
Sadık Perinçek
Naci Yıldırım
ERZURUM
Turhan Bilgin

Gıyaaettin KAPRO*
GAZİANTEP
1. Hüseyin Incioğlu
GÎRESUN
Nizamettin Erkmen
1. Kayhan Naiboğlu
GÜMÜŞANE
Necati Alp
Mustafa Karaman
Nurettin Özdemir (1. Ü.)
HATAY
Halil Akgöl
Mehmet Aslan
Abdullah Çilli
Hüsnü Özkan
M. Sait Reşa

BURDUR
A. Mukadder Çiloğlu
Mehmet özbey
BURSA
Nail Atlı
Ahmet Türkel
Mehmet Turgut
ÇANAKKALE
Kemal Bağcıoğlu
Mustafa Çalıkoğlu
ÇANKIRI
Nuri Çelik, Yazıcıoğlu
ÇORUM
Yakup Çağlayan
Abdurrahman Güler
Kemal Demirer

İSPARTA
Hüsamettin Akmumcu
Süleyman Demire!
(Başbakan)

DENİZLİ
İlhan Acıkalım
HücLai Oral
Alî Uslu
DÎYARBAKIB
Yusuf Azizoğlu
Hatsan Değer
Nafiz Yıldırım

İÇEL
Mazhar Arıkan
Kadir Çetin
Carit OkyayıuB
Çetin Yılmaz

EDİRNE
llhami Ertem (B.)
Mustafa Harmancıoğlu
ELÂZIĞ
ön^er Faruk Sanıae
Ali Rıza Septioğlu

İSTANBUL
İbrahim Abak
İsmail Arar (Bşk. V.)
Mehmet Ali Aybar
Sadettin Bilgiç
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
İlhan (Egemen) Daran
delioğilu
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Eşref Derinçay
Hüseyin Dolun
İbrahim Elmalı
Bahir Ersoy
Orhan Eyüboğlu
Orhan Kabibay
Rıza Kuas
A. Şeref Lâç
llhami Sancar
Akgün Silâvrili
îsımail Hakkı Tekinel
Necdet Uğur
Turgut Topa'loğlu
Hasan Türkay
Naime İkbal Tokgöz
Mehmet Yandımcı
İZMİR
Şevket Ad al an
Mustafa Akan
Şülkrü Akkan
M. Hulusi Çakır
Münir Daldal
Alı Naili Erdemi
İhsan Gürsan
Nihıad Kürşad
Talât Orhan
Kemal önder
Akın özdemir
Orhan Demir Sorg*ıç
KARS
Lâtif Aküzüm
Kemal Kaya
Veyis Koçulu
KASTAMONU
Mustafa Topçular
KAYSERİ
Vedat Âli Özkan (B.)
Enver Turgut

M. Meclisi
KIRKLARELİ
Mehmet Afcagün
Hasan Korkut
KIRŞEHİR
Mustafa Afcsoy
KOCAELİ
Sabri Yahşi
KONYA
irfan (Baran
BıaJhri Dağda§
Nöcmiettin E r M c a n
Necati Kalayeıoğlu
Sadi Koça§
Faruk Sübaaı
KÜTAHYA
Ali Erbek
Mesut Erez (IS.)
MALATYA
Ha/tokı Gökçe
ismet inönü
ismail Hakla Şengüler
MANİSA
Veli Bakirli
Muammer Erten
Mustafa Ok
Vehbi Sınmaz
önol Sakar

B : 104

16 . 6 . 1970

O : 1

MARAŞ
Mehmet özdal

SAKARYA
Hayrettin Uysal

Osman Hacıbaloğlu
Reşit Önder

MARDİN
Şevki Altındağ
Esat Kemal Aybar
Seyfi Güneştan
Abdulkadir özmen

SAMSUN
Yaşar Akal
Kâmran Erliyaoğlu
Nafiz Yaruz Kurt
Hülsleyiin'özaüp (B.)
Bahattin Uzunoğlu

TRABZON
Mehmet Arslantürk
Cevat Küçük
Ali Rızıaı Uzune'r

MUĞLA
Muallâ Akarca
MUŞ
Nermin Neftçi
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu

SÎÎRT
Selâhattin Oran
SlNOP
Mustafa Kaptan
StVAS
Vahit Bozatlı
Hüseyin Çınar
Kadri Eroğan
Terfik Koralt&n
Yuısuf Ziya Öneller* (B.)'
M. Kemal Palaoğiu

NİĞDE
Haydar Özalp
ORDU
Hüseyin Özalp (B.)
Cengiz Ekinci
Meraduh Ekşi
Kemal Şemsıoy
Ata Topaloğlu
Orhan Vural

TEKİRDAĞ
Nedim Karahalil
Orhaın Öztrak
Mustafa Sabri Sözen

RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Hasan Baısıri Albayrak
Sami Kumbasar

[Açık

TOKAT
Hüseyin Abbas

üyelikler]

Diyarbakır
Malatya
Yekun
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TUNCELİ
Kenan Aral
Hüseyin Ycnipmar
URFA
Veihbi Melik
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Kinyas Kartal
Fuart; Türkoğlu
Mehmet Salih Yıldız

(1. t).)
YOZGAT
îsmalil Hakkı Akdoğan
ismet Kapısız
Turgut Nizamoğlu
Ahmet Celâl Sungur
ZONGULDAK
Bülenrt Eoerit
Ferzi Fıraıt

M. Meclisi

B : 104

16 . 6 . 1970
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısına verilen oyların sonucu
(Kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı : 450
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler

: 265
: 226
: 26
:
3

Oya katılmıy anlar : 193
Açık üyelikler :
2

[Kabul edenler]
ADANA
Cevdet Akçalı
Ali Rıza G-üllü
Ali Gavit Oral
Kemal Satır
Ahmet Topaloğlu
Turgut Topaloğlu
Hüsamettin Uslu
Şevket Yılmaz
AFYON KARAHÎSAR
Meftumet Rıza Çerçel
Haım'di Hamaımcıoğlu
AĞRI
Nevzat Güngör
AMASYA
Yavuz Acar
Salih Aygün
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Orhan Alp
Kömal Ataman
Oğuz Aygün
Hüseyin Balan
Osman1 Bölükbaşı
Musa Kâzım Coşkun
Orhan Eren
Mustafa Maden
Şinasi özdenoğlu
Emin Paıksüt
H. Turgut Toket
Suna Tural
Şerafettin Yıldırım
Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
İhsan Ataöv
Ömer Buyrukçu

Süleyman Çiloğlu
Hasan Ali Gülcan
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Yüksel Menderes
Nahit Menteşe
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Salih Zeki Altınbaş
tbrahim Aytaç
Cihat Bilgefhan
Kemal Ertöeım
Mehmet Niyazi Gürer
Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu
Osman T a n
Mevlüt Yılmaz

Ertuğrul Mat
Kasım önadım
Mustafa Tayyar
ÇANAKKALB
Zekiye Gülsen
Mesut Hulki önür
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Nurettin Ok
Arif Tosyalıoğlu
ÇORUM
İhsan Tombuş
Arslan Topçubaşı
Ali Naıki Ulusoy
DENİZLİ
Sami Arslan
Fuat Avcı
Mehmet Emin Durul
Hasan Korkmazcan

BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BİTLİS
Kenan Mümtaz Akışık
Zeynel Abidin İnan
BOLU
T
^ ıhat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
M. Şükrü Kiykıoğlu

DİYARBAKIR
Behzat, TftHlli
Abdüllâtif Ensarioğlu
Necmettin Gönenç
Sabahattin Savcı
EDİRNE
Veli Gülkan
ELÂZIĞ
Mehmet Aytuğ
Samet GüldoŞan
Hayrettin Han ağası

BURDUR
Nadir Yavuzkan
BURSA
Sadrettin Çaııga
Cemal Külahlı
Bari as Küntay

ERZİNCAN
Hüsamjettin Atabeyli
Hasan Çetinkaya
ERZURUM
Sabahattin Araş
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Rıfkı Danışman
Rasim Cinisli
Selçuk Erverdi
Naci Gacıroğlu
Cevat önder
Pethullah Taşkesenlioğlu
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
B. Sıtkı Karacaşehir
Orhan Oğuz
Seyfi Öztürk
M. Şemsettin Sönmez
GAZİANTEP
.Ali ihsan Göğüs
Mehmet Kılınç
Erdem Ocak
Muhittin Sayın
Mehmet Lütfi Söylemez
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Hidayet ipek
Abdullah Izmen
M. Emin Turgutalp
GÜMÜŞANE
Ekrem Saatçi
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Talât Köseoğlu
Ali Yılma?:
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Yusuf Uysal

M. Meclisi
İÇEL
Celâl Kargılı
İSTANBUL
Tekin Erer
Nuri Eroğan
Orhan Cemal Fersoy
Hasan Güngör
Mustafa Fevzi Güngör
M. Kâzım özeke
Osman özer
Reışit Ülker
Le'bit Yurdoğhı
ÎZMÎR
Muızafifer Fazlı Anne,
Burhanlet'tıiıı Asutay
Şeref Balkşık
Şİnasi Osma
Ali NaJki Ün-e'r
KARS
Lâtif Aküzüm
Turgut Artaç
Musa Doğan
Kemal Güven
Kemal Kaya
Kemal Okyay
Osman Ye'ltefcin
KASTAMONU
Muzaffer Alkdoğanlı
Orhan Demin
Salbri Kes'kin
Mustaıfa Topçular
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
Tulfan Boğan Avşargil
M. Şevfcet Doğan
Turhan Feyzioğlu
Hayrettin Nakipoğlu
Mehmet Türkmenoğlu
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KIRKLARELİ
Beyti Arda
Feyzullah Çarı(kçı
KIRŞEHİR
Cevat Eroğlu
Mustafa Kemal Güneş
KOCAELİ
Cevat Ademoğlu
Vehlbi Engiz
Nihat Erim
KONYA
Baıhri Dağdaş
Sezai Ergun
Mustafa Ku'bilay Imer
ihsan Kabadayı
Baha Müderrisoğlu
özer öliçtmen
Talhsin Yılmaz öztuna
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Âhmett Fuat Azmioğlu
Ali E A e k
Mehmet Ersoy
Kemali Kaçar
MALATYA
Mustafa Kaftan
Ahmet Karaaslan
MANİSA
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Mustafa Orhan Daut
C. Selçuk Gümüşpala
Hilmi Okçu
Kâmil Şahinoğlu
MARAŞ
M. Nejat Çuhadar

16 . 6 . 1970
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Atillâ Imamoğlu
Veysi Kadıoğlu
M. Zekeriya Kürşad
MARDİN
Abdurrahim Türk
MUĞLA
Adnan Akarca
Ahmet Bulda rıh
izzet Oktay
MUŞ
Nimet Ağaoğlu
Kasım Emre
NEVŞEHİR
Hüsamettin Başer
Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
M. Naci Çerezci
H. Avni Kavurmacı oğlu
M. Nuri Kod'amanoğlu
Mevlüt Ocaıkçıoğlu
ORDU
Haımdi Mağden
RİZE
Salih Zeki Köse oğlu
Sami Kumbasar
SAKARYA
Nuri Bayar
Yaşar Bir
B. Turgut Boztepe
Güngör Hım
M. Vedat önsal
SAMSUN
Talât Asal
il yas Kılıç
Doğan Kitaplı
ismet Yalçmer
SİİRT
Zeki Celiker

Mehmet Nebil Oktay
Adil Yaşa
SİNOP
Hilmi Biçer
Hilmi İşgüzar

SIVAS
Enver Akova
Ahmet Durakoğlu
Ekrem Kangal
TOKAT
ismet Hilmi Balcı
Mehmet Kazova
Yusuf Ulusoy
TRABZON
Ahmet Ilışan Bfırmcioğlu
Necati Çakıroğlu
Solâhattin Güven
Mehmet Ali Oksal
Ahmet Şener
URFA
Mehmet Aks oy
Necati Aksoy
Necmettiin Cevheri
Mehmet Ali Göldü
BaJhrıi KarakeçıiII
UŞAK
Orhan Dengüz
M. Fahri Uğrasızjoğlu
YOZGAT
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Fuat Ak
Ahmet Nihat Akın
Ahmet Güner
Cahit Karakıaş
S. Tekin Müftüoğlu
Kevni Nedim oğlu

[Reddedenler]
AFYON KARAHlSAR
Süleyman Mutlu

AYDIN
M. Kemal Yılmaz

GAZİANTEP
Şinasi Çolakoğlu

KASTAMONU
Mehmet Seydiibeyoğlu

AMASYA
Vehbi Meşhur

BURSA
İbrahim Öktem

İÇEL
Turhan Özgüner

KAYSERİ
Mehmet Yüceler

ANKARA
Cengizhan Yorulmaz
ARTVİN
Abdull'ah Naci Budak

ÇANKIRI
Nuri Çelik Yazıcıoğlu

İSTANBUL
Haydar özdemir
İZMİR
Oosjkun Karagözoğlu

ÇORUM
Cahit Anffin
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KONYA
Orhan Okay
MUĞLA
Mı Döğerli

M. Meclisi
ORDU
Ferda Güley
SAMSUN
Mustafa Boyar
Nihat Kale
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SİNOP
Tevfik Fikret övet
SİVAS "
Mustafa Timisi
TOKAT
Ismadl Hakkı Birler

16 . 6 . 1970

O : 1

TRABZON
Ali Rıza Uzuner

YOZGAT
Abdullah Baştürk

UŞAK

ZONGULDAK

Adiil Turan

Hüseyin Baytürk

[Çekinserler]
[ÇEL
Hilmi Türkmen

KARS
İsmail Hakkı Alaca

[Oya
ADANA
Fazıl Güleç (I.)
M.ıSallâhaJttânKıhıç (B.)
Melih Kemal Küçüktepepmar
Emir H. Postacı
Alpaslan Türkeş
ADIYAMAN
M. Zeftri Adıyaman
Kâmil Kırıkoğlu
Ali Aıvni Turanlı (I.)
Yusuf Ziya Yılmaz
AFYON KARAHİSAR
Hasan Dinçer
Şevki Güler
Aid İhsanı Ulubahşi
Kâzım Uysal
AĞRI
Abdülkerim Bayazıt

(t.)1'
Kasım Küfrevi
ANKARA
Orhan Birgit
Sinan Bosna
İbrahim Cüceoğlu
1. Sıtkı Haıtipoğlu (1.)
A. Sakıp Hiç erimez
Osman Soğukpınar
Yusuf Ziya Yağcı
Aydın Yalçın
Ferhat Nuri Yıldırım
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
Ömer Eken
Rafet Eker

TRABZON
Ekrem Dikmen

kahlmtyanlar]

AYDIN
Mehmet Çelik
Kemal Ziya Öztürk
Fikret Turhangil
(Bşk. V.)
BALIKESİR
M. Şükrü Çavdaroğhı
Ahmet İhsan Kırımlı

(t)
BİLECİK
Sadi Binay
Mehmet Ergül
BİNGÖL
Mehmet Sıddık Aydar
BOLU
Kemal D amir
BURDUR
A. Mukadder Çiloğlu
Mehmet Özbey
BURSA
Nail Atlı
Ahmet Dallı
Mehmet Turgut
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Kemal Bağcıoğlu
Mustafa Çalıkoğlu
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Yakup Çağlayan
Kemal Demirel
Abdurrahnıan Güler
DENİZLİ
İlhan Açıkalın

Hüdai Oral

Süleyman Demirel
(Barbakan)
İÇEL
Mjazhar Arıkan
Kadir Çetin
Cavit Olkyayu/
Çetin Yılmaz
İSTANBUL
İbrahim Abak
İsmail Arar (B§k. V.)
M. Ali Aybar
Sadettin Bilgiç
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
İlhan (Egemen) Darendelioğlu
Eşref Derinçay
Hüseyin Dolun
İbrahim Elmalı
Bahir Ersoy
Orhan Eyüboğlu
Orhan Kabibay
Rıza Kuas
A. Şeref Lâç
Sezai Orkunt
llhami Sancar
Akgün Silıivrili
Ü.)
İsmail Haıkkı Tekinel
Naime İkbal Tofcgöz
Turgut Topaloğlu
Hasan Türkay
Necdet Uğur
Mehmet Yardımcı

Ali Uslu
DİYARBAKIR
Haısan Değer
Nafiz Yıldırım
EDİRNE
llhami Ertem (B.)
Mustafa Harmancı oğlu
Cevat Sayın
ELÂZIĞ
Ömer Faruk Sanaç
Ali Rıza iSeptioğlu
ERZİNCAN
Sadık Perinçek
Naci Yıldırım
ERZURUM
Turhan Bilgin (B.)
Gıyasettin Karaca
GAZİANTEP
İ. Hüseyin Incioğlu
GİRESUN
Nizamettin Erkmen
1. Kayhan Naipoğlu
GÜMÜŞANE
Necati Alp
Mustafa Karaman
Nurettin Özdemir (1.

HATAY
Halil Akgöl
Mehmet Aslan
Abdullah Çilli
Hüsnü Özkan
M. Sait Reşa
İSPARTA
Hüsamettin Akmumcu
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İZMİR
Şevket Adalan
Mustafa Akan

M. Meclisi
Şükrü Akkan
M. Hulusi Çakır
Münir Daldal
Ali Nadiri Erdem
ihsan Gürsan
Nihad Kürşad
Talât Orhon
Kemal önder
Akın özdemir
Orhan Demir Sorguç
KARS
Veyis Koçulu
KAYSERİ
Vedat Âli Özkan (İB.)
Enver Turgut
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Hasan Korkut
KIRŞEHİR
Mustafa Altsoy
KOCAELİ
Saıbri Yahşi
KONYA
irfan Baran
Necmettin Erlbakan
Necati Kalaycıoğlu
I. Ethem Kılıçoğlu
Sadi Koçaş
Faruk Sükan
Mustafa Üstündağ

B : 104

KÜTAHYA
Mesut Erez (B.)
ilhan Ersoy
MALATYA
Hakkı Gökçe
ismet inönü
İsmail Hakkı Şengüler

16 . 6 . 1970

O : 1

ORDU
Ata Bodur
Cengiz Ekinci
Memduh Ekşi
Kemal Şensoy
Ata Topaloğlu
Orhan Vural
RtZE
Erol Yılmaz Akçal
Hasan Baısıri Al'bayrak
SAKARYA
Hayrettin Uysal^

MANİSA
Veli Bakirli
Muammer Erten
Mustafa Ok
Vehbi Sınmaz
önol Sakar
MARAŞ
Mehmet özdal (I.)
İbrahim Öztürk

SAMSUN
Yaşar Akal
Kâmran Evliyaoğlu
Nafiz Yavuz Kurt
Hüseyîin Öziallp' (B.)
Bahattin Uzunoğlu
SllRT
Selâhattin Orar
SİNOP
Mustafa Kaptan

MARDİN
Şevki Altındağ
Eeat Kemal Aybar
S ey fi Güııeştan
Abdulkadir Kermooğlu
Abdulkadir özmen

SİVAS
Vahit Bozatlı
Hüseyin Çınar
Kadri Eroğan
Tevfik Koraltan
Yusuf Zi\yaÜnd\air(B.)
M. Kemal Palaoğlu

MUĞLA
Muallâ Akarca
MUŞ
Nermin Neftçi
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu
NİĞDE
Haydar Özalp

TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan

[Açık

üyelikler]

Diyarbakır
Malatya
Yekûn

» > • • «
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Nedim Karahalil
Orhaın Öztrak
Mustafa Sabri Sözeri
TOKAT
Hüseyin Abbas
Osman Hacıbaloğlu
Reşit Önder
TRABZON
Mehmet Arslantürk
Cevat Küçük
TUNCELİ
Kenan Aral
Hüseyin Yenipmar
URFA
Vehbi Melik (I.)
VAN
Mehmet Emin Erdinç

d.)
Kinyas Kartal
Fuat Türkoğlu
Mehmet Salih Yıldız

atî.)
YOZGAT
Isımalil Hakkı Akdoğan
ismet Kapısız
Turgut Nizamoğlu
Ahmet Celâl Sungur
ZONGULDAK
Bülent Ecevit
Fevzi Fırat

M. Meclisi
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5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy vere üer
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler

: 450
: 255
: 222
:
21
:
6

Oya katıhmya üar :
Açık üyelikler :

193
2

[Kabul edenler]
Mustafa Rona
AYDIN
Yüksel Menderes
Nalıit Menteşe
İsmet Sezgin
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
Salih Zeki Altınbaş
İbrahim Aytaç
Cihat Bilgehan
Kemal Eridem
Mehmet Niyazi Gürer
AĞRI
Osman T a n
Nevzat Güngör
Mevlüt Yılımaz
AMASYA
BİNGÖL
Yavuz Acar
Mehmet Bilgin
Salih Ay gün
BİTLİS
ANKARA
Kenan Mümtaz Akışık
Oğuz Ay gün
Zeynel Abidin İnan
Hüseyin Balan
BOLU
Osman Bölükbaşı
Nihat
Bayramoğlu
Musa Kâzım Coşkun
Halil İbrahim Oop
Onhan Ereni
Ahmet Çakmak
Mustafa Maden
Kemal Demir
Emin Paiksüt
M.
Şükrü Kiyfkıoğhı
H. Turgut Tokeır
BURDUR
Şerafettin Yıldırım
Mustafa Kemal Yılmaz Nadir Yavuzkan
ADANA
Cevdet Akçalı
Ali Rıza Gülüiü
Ali Cavit Oral
Kemal Satır
Ahmet Topaüoğlu
Turgut Topaloğlu
Hüsamettin Uslu
Şevket Yılmaz
AFYON KARAHÎSAR
Mehmet Rıza Çerçel
Süleyman Mutlu

ANTALYA
îhsan Ataöv
Süleyman Çiloğlu
Rafet Eker
Hasan Ali Gülcan
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Abdullah Naci Budak

BURSA
Ra ürettin Çanga
Cemal Külâhlı
Barlas Küntay
Ertuğrul Mat
İbrahim Öktem
Kasım Önadım
Mustafa Tayyar

ÇANAKKALE
ZeMye Gülsen
Mesut Hulki önür
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
Nurettin Ok
Arif Tosyalıoğlu
Nuri Çelik Yazıcıoğlu
ÇORUM
İhsan Tombuş
Arslan Topçubaşı
DENİZLİ
Sami Arslan
F u a t Avcı
Mehmet Emin Durul
Hasan Korkmazcan
DİYARBAKIR
Behzat Egilli
Abdüllâtif Ensarioğlu
Necmettin Gönenç
Sabahattin Savcı
EDİRNE
Veli Gülkan
Cevat Sayın
ELÂZIĞ
Mehmet Aytuğ
Samet Güldoğan
Hayrettin Hanağası
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Hasan Çetinkaya
ERZURUM
Sabahattin Araş
Rıfkı Danışman
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Ras&m. Ginisli
Selçuk Erverdd
Naci Gaciroğlu
Cevat Önder
F. Taşkesenlioğlu
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
B. Sıtkı Karacaşehir
Orhan Oğuz
Seyfi öztürk
M. Şemsettin Sönmez
GAZİANTEP
Şinasi Çolakoğlu
Ali İhsan Göğüs
Mehmet Kılıç
Erdem Ocak
Muhittin Sayın
M. Lûtfi Söylemez
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Hidayet İpek
Abdullah İzmen
M. Emin Turgutalp
GÜMÜŞANE
Ekrem Saatçi
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Talât Köseoğlu
Ali Yılmaz
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Yusuf Uysal
İSTANBUL
Tekin Erer

M. Meclisi
Nuri Eroğan
Orhan Cemal Fersoy
Hasan Güngör
Mustafa Fevzi Güngör
Sezai Orkunt
M. Kâzım özeke
Osman özer
Reşit Ülker
Le'bit Yurdoğlu
IZMlR
Şeref Balışık
A.1 i NaJkıi Üner
KARS
Lâtif Aküzüm
Musa Doğan
Kemal Güven
Kemal Kaya
Osman Yeltekin
KASTAMONU
Muzaffer Akdoğanlı
Orhan Deniz
Satbri Keskin
Mustafa Topçular
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
M. Şevket Doğan
Turhan Feyzioğlu
Hayrettin Nakiboğlu
Mehmet Türkmenoğlu
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Beyti Arda1
Feyzullah Çarıkçı
KIRŞEHİR
Gev at Eroğlu
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Mustafa Kemal Güneş
KOCAELİ
Vehbi En giz
Nihat Erim
KONYA
Bahri Dağdaş
Sezai Ergun
Mustafa Kulbilay Imer
ihsan Kabadayı
Baha Müderrisoğlu
Orhan Okay
özer ölçmen
Talisin Yılmaz öztuna
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Ahmeft Fuat Azmioğlu
ilhan Ersoy
Mehmet Ersoy
Kemal Kaçar
MALATYA
Alunet Karaaslan
MANİSA
Ertuğrul Akça
Süleyman Cağlar
Mustafa Orhan Daut
C. Selçuk Gümüşpala
Hilmi Okçu
Kâmil Şahinoğlu
MARAŞ
M. Nejat Çuhadar
Atillâ İmamoğlu
Veysi Kadıoğlu
İbrahim Öztürk
MARDİN
Abdurrahim Türle

16 . 6 . 1970
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MUĞLA
Adnan Akarca
Ahmet Buldanlı
izzet Oktay
MUŞ
Nimet Ağaoğlu
Kasım Emre
NEVŞEHİR
Hüsamettin Başcır
Esat Kıratlı oğlu
NİĞDE
M. Naci Çerezci
H. Avni Kavnrmacıoğlu
M. Nuri Kodamanoğlu
Mevlüt Ocakçıoğlu
ORDU
Hamdi Mağden
RlZE
Hasan Basni ALbayrak
Salih Zeki Köseoğlu
Sami Kumbasar
SAKARYA
Nuri Bayar
Yaşar Bir
Güngör Hun
M. Vedat Önsal
SAMSUN
Talât Asal
il yas Kılıç
Doğan Kitaplı
ismet Yalçmcr
SİİRT
Zeki Çeliker
Âdil Yaşa
SİNOP
Hilmi Biçer

Hilmi işgüzar

SIVAS
Enver Akova
Ahmet Durakoğlu
Ekrem Kangal
TOKAT
ismet Hilmi Balcı
İsmail Hakkı Birler
Mehmet Kazova
TRABZON
Ahmet Ilışan Blirincioğlu
Necati Çakıroğlu
Solâhattin Güven
Mehmet Ali Oksal
Ahmet Şenıer
Ali Rızıa Uzuncr
URFA
Mehmet Aks oy
Necmettim Cevheri
Mehmet Ali Köiklü
Bahrti 'Karakeçili
UŞAK
Orhan Dengdız
Adil Turan
M. Fahri Uğrasızoğlu
YOZGAT
Abdullah Baştürk
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Fuat Ak
Ahmet Nihat Akın
Cahit Karafeaş
S. Tekin Müftüoğlu
Kevni Nedimoğlu

[Reddedenler]
AFYON KARAHÎSAR
Hamdi Hamamcıoğlu
AMASYA
Vehbi Meşhur
ANKARA
Kemal Ataman
Şinasi özdenoğlu
Suna Tural
Ceıngizhan Yorulmaz

ANTALYA
Ömer Buyrukçu
BALIKESİR
Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu
ÇORUM
Cahit Angın
AH Naki Ulusoy
İÇEL '
Turhan özgüner

İSTANBUL
Haydar özdemir
İZMİR
Bıırhanıettıin A şuta y
Coşkun Karagözoğlu
KARS
Turgut Artaç
KASTAMONU
Mehmet Seydilbeyoğlu
KÜTAHYA
Ali Erıbek
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MALATYA
Mustafa Kaftan
MUĞLA
Ali Döğerli
ORDU
Ferda Güley
SAKARYA
B. Turgut Boztepc
SAMSUN
Mustafa Boyar

M. Meclisi

16 . 6 . 1970

SİVAS

StNOP
Tevfik Fikret övet

B : 104

O : 1

TEKİRDAĞ

Mustafa Tim isi

Yılmaz Alpaslan

ZONGULDAK
Hüseyin Baytürk
Ahmet Güner

[Çekinserler]
AMASYA
Kâzım Ulusoy
İÇEL
Celâl Kargılı

Hilmi Türkmen
KARS
İsmail Hakkı Alaca

SİİRT
Mehmet Nebil Oktay
TRABZON
Ekrem Dikmen

[Oya katılmıy anlar]
ABANA
Fazıl Güleç
M. Selâhattin Kılıç
Melih Kemal Küçüktepepmar
Emir H. Postacı
Alpaslan Türkeş
ADIYAMAN
M. Zeki Adıyaman
Kâmil Kırıkoğlu
Ali Avni Turanlı
Yusuf Ziya Yılmaz
AFYON KARAHİSAR
Hasan Dinç er
Şevki Güler
Ali İhsan Uluibatışi
Kâzım Uysal
AĞRI
AbdüLkerim Bay azıt
Kasım Küfrevi

Kemal Ziya Öztürk
Fikret Turhangil
(Bşk. V.)

ANKARA
Orhan Alp
Orhan Biırgit
Sinan Bocna
İbrahim Cüceoğlu
1. Sıtkı Hatipoğlu
A. Sakıp Hiçerimez
Osman Soğukpınar
Yusuf Ziya Yağcı
Aydın Yalçın
Ferhat Nuri Yıldırım

ÇANAKKALE
Kemal Bağcı oğlu
Mustafa Çalıkoğlu

ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
Ömer Eken
ADANA
Mehmet Çelik

BALIKESİR
M. Şükrü Çavdaroğlu
Ahmet İhsan Kırımlı
BİLECİK
Sadi Binay
Mehmet Ergül
BİNGÖL
Mehmet Sıddık Aydar
BURDUE
A. Mukadder Çiloğhı
M «hm et özbey
BURSA
Nail Atlı
Ahmet Dallı
Mehmet Turgut
Ahmet Türkel

ÇORUM
Yakup Çağlayan
Kemal Demirer
Abdurrahman Güler
DENİZLİ
İlhan Acıkalım
Hüdai Oral
Ali Uslu
DİYARBAKIR
Haisan Değer
Nafiz Yıldırım

EDİRNE
llhami Ertem (B.)
Mustafa Haraıancıoğlu
ELÂZIĞ
Ömer Faruk Sanaç
Ali Rıza Septioğlu
ERZİNCAN
Sadık Perinçek
Naci Yıldırım
ERZURUM
Turhan Bilgin
Gıyasettin Karaca
GAZİANTEP
İ. Hüseyin Incioğlu
GİRESUN
Nizamettin Erkmen
1. Kayhan Naiboğlu
GÜMÜŞANE
Necati Alp
Mustafa Karaman
Nurettin Özdemir (1. Ü,)
HATAY
Halil Akgöl
Mehmet Aslan
Abdullah Çilli
Hüsnü Özkan
M. Sait Resa
İSPARTA
Hüsamettin Akmumcn
Süleyman Demirel
(Başbakan)
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kadir Çetin
Cavı t Okyayn/.
Cotin Yılmaz
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İSTANBUL
İbrahim Abak
İsmail Arar (Bşk. V.)
Mehmet Ali Aybaı
Sadettin Bilgiç
Fer ruh Bozbeyli
(Başkan)
İlhan (Egemen) Darendclioğlu
Eşref Derinçay
Hüseyin Dolun
İbrahim Elmalı
Bahir Er soy
Orhan Eyüboğlu
Orhan Kabibay
Rıza Kuas
A. Şeref Lâç
llhami Sancar
Akgün SiHvrili
İsmail Hakkı Tekinel
Naime İkbal Tok göz
Turgut Topalıoğkı
Hasan Türkay
Necdet Uğur
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Şevket Adalan
Mustafa Akan
Şüikrü Akkan
Muzaffer Fazlı Arınç
M. Hmluisi Çakır
Münir Dal dal
Ali Naili Erdem
İhsan Gürsan
-\iliad Kumul

M. Meclisi
Talât Orhan
Şlnasıi OSıma
Kemal önder
Akın özdemir
Orhan Demir Sorguç
KARS
Veyis Koçühı
Kemal Okyay
KAYSERİ
Vedat Âli özkani (B.)
Enver Turgut
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Hasan Korkut
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
KOCAELİ
öevat Ademoğlu
Salbri Yahşi
KONYA
İrfan Baran
Necmettin Erlbakan
Necati Kalaycıoğlu
1. Ethem. Kı'bçoğlu
ıSadi Koçaş
Faruk Sükan
Mustafa Üstündağ
KÜTAHYA
Mesut Erez (B.)
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Cengiz Ekinci
Memduh Ekşi
Kemal Şensoy
Ata Topaloğlu
Orhan Vural
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
SAKARYA
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Yaşar Akal
Kâmran Evliyaoğlu
Nihat Kale
Nafiz Yavuz Kurt
Hüseyin Özalp
Bahattin Uzunoğlu
SİİRT
Selâhattin Oran
SİNOP
Mustafa Kaptan

MALATYA
Hakkı Gökçe
İsmet İnönü
İsmail Hakkı Sengiller
MANİSA
Veli Bakirli
Muammer Erten
Mustafa Ok
Vehbi Sınmaz
önol Sakar
MARAŞ
M. Zekeriya Kürşad
Mehmet özdal
MARDİN
Şevki Altındağ
Esat Kemal Aybar
Seyfi Güneştan
Abdulkadir Kermooğlu
Abdulkadir Özmen
MUĞLA
Muallâ Akarca
MUŞ
Nermin Neftçi
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu
NİĞDE
Haydar Özalp
ORDU
Ata Bodur

O : 1

SİVAS
Vahit Bozatlı
Hüseyin Çınar
Kadri Eroğan
Tevfik Koraltam
Yusuf Ziya önder
(B-)
M. Kemal Palaoğlu
TEKİRDAĞ
Nedim, Karahalil

[Açık üyelikler]
Diyarbakır
Malatya
Yekim

\>-&-<ı

1
1
2
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Orham öztrak
Mustafa Sabri Sözeri
TOKAT
Hüseyin Abbas
Osman Hacıbaloğlu
Reşit Önder
Yusuf Ulu'soy
TRABZON
Mehmet Arslantürk
Cevat Küçük
TUNCELİ
Kenan Aral
Hüseyin Yenipmar
URPA
Necati Aksoy
Vehbi Melik
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Kinyas Kartal
Fuat Türkoğlu
Mehmet Salih Yıldız
(I. Ü.)
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
tsmet Kapısız
Turgut Nizamoğlu
Ahmet Celâl Sungur
ZONGULDAK
Bülent Ecevit
Fevzi Fırat

Millet Meclisi
GÜNDEMİ
104 NOÜ BltRLEŞİM
16 . 6 . 1970

Sah

Saat : 15,00
1
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
X I . — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu
tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri,
Maliye, Enerji, ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı :
1'21) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970)
X 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretli 'cetvelde değişiklik yapılması (hakkımda
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon 'başkanlıkları tezkereleri (Millet
Meclisi l/34'3; Cumhuriyet 'Senatosu 1/11120)
(Millet Meclisi IS. Sayısı : 196; Cumhuriyet 'Se
natosu S. Sayısı : '1444) (Dağıtma tarihi :
13 . 6 . 1970)
X 3. - - 5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları ıaporları (1/83) (S. Sayısı : 135)
(Dağıtma tanhi : 11 . 5 . 1970)

n
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
1. — Istanlbul Milletvekili Nuri Eroğan'm,
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl
Kargılı'nm, 5434 sayıL T. C. Emekli Sandığı
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul üyesi Mebrure Akso-

ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970)

rv
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149)
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970)
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172)
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714)
2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesibit
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu
raporu. (10/2) (ıS. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970)
3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu.
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarini :
20 . 5 . 1970)
4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner,
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, e&ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'ın, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 / 3 ; 'Cumhuriyet Senatosu
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4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri I Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi:
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi :
26 . 5 . 1970)
3 . 2 . 1970)
5. —• Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı .şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970)
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı:
3. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı
172) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523)
Işıkpınar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970)
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına
6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
un. Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
ve
Adalet Komiisyonu raporu (3/45) (S. Sa
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
yısı
: 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970)
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı :
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970)
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47)
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970)
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık
5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
kerî
Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
değiştirilmesine
ve bu kanuna geçici maddeler
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6;
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S.
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S.
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970)
rihi : 28 . 5 . 1970)
8. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
6. — izmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki | 45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in.
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51)
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175)
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970)
(Cumhuriyet Senatosu. S. Sayısı : 898) (Dağıt
7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90
ma tarihi : 26 . 5 . 1970)
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osmanoğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
V
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
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kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma
İŞLER
tarihi : 4 . 3 .1970)
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu,
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve
•Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil AkG939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin
Lian'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında I değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde
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eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147)
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970)
9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile
İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî
Savunma, Maliye ve Plân
komisyonlarından
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtıma tari
hi : 7 . 4 . 1970)
10. — Erzurum Milletvekili Gevat Önder ve
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisti Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk
Hayvanları Yetiştirin e ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı :
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970)
11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110)
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970)
X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olnııyan
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi :
9 . 4 . 1970)
X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970)

14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970)
15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178)
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970)
16. — O. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'm, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı :
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970)
17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı :
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 19'70)
18. — Bursa Milletvekili Kasım Öııadım'ın,
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi,
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu
7 numaralı Geçici Komîsyon raporu (2/14)
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1970)
19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970)
20. — Genelkurmay Başkanının görev ve
yetkilerine ait kanun tasarısı ve Anayasa, Millî
Savunma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 20 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/181) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi :
8 . 5 . 1970)
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21. — Millî Savunma Bakanlığı görev, yet
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
ki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ve Ana ! yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160) (Dağıt
yasa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından
ma tarihi : 18 . 5 . 1970)
seçilen 3 er üyeden kurulu 20 numaralı Geçici
28. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu
Komisyon raporu (1/182) (S. Sayısı : 131) (Da
ve
15
arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
ğıtma tarihi : 11 . 5 . 1970)
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
22. — Bursa Milletvekili Kasını Önadını'm,
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı
Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
raporu. (2/196) (IS. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970)
rihi : 18 . 5 . 1970)
X 23. — Noterlik kanun tasarısı ve Çalışma,
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970)
24. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı
ve İmar ve İskân, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı :
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970)
25. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970)
26. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay 'köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinazdan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'nın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (SS. Sayısı : 159)
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970

29. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S.
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970)
X 30. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın,
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
mın teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu.
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi :
20 . 5 . 1970)
X 31. — Kara, Avcılığı kanunu tasarısı ile
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada
ştım Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53)
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970)
32. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 .5 .1970)

33. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet
27. — Turgutlu'nun Hamidiye Mahallesi 846
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup,
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi:
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936
26 . 5.1970)
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa
34. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, r hizmet tertibinden aylık bağlanması, hakkında
Yasemin ıSokak 8 numarada oturur Yakup kızı
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hakrihi :26 . 5.1970)

35. — 'Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970)
X 36. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı: 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970)
X 37. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma,
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel,
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı: 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970)
X 38. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları
raporları (1/263) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 .1970)

39. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekiııel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177)
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1970)
40. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve
25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970)
41. — 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında ikanun tasarısı ile Yozgat Milletvekili
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak
Milletvekili Ahmet Güner'in ve İstanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, aynı mahiyette kanını
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 23 nolu Geçici Ko
misyon raporu (1/193, 2/139, 2/240, 2/2881 (S.
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1970
42. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kürşad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim ö-ztürk'ün,
Maraş ilinin adımım jkaJhraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri
Komisyonu raporu (2/102, 2/168) ('S. Sayısı :
192) (Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1970)-
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Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine ait kanun tasarısı
ve Anayasa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden
kurulu 20 numaralı Geçici Komisyon raporu ( î / 1 8 1 )

* T. C.
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Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar
Kurulunca 8 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Genelkurmay (Başkanının görev ve yetkilerine
ait kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine ait kanun tasarısı gerekçesi
/ - Genelkurmay Başkanlığı
şimi (1920 - 1960)

ile Millî Savunma

Bakanlığının

görev

ve yetkilerinin

tarihsel geli

Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkileri sorunu,
Büyük Millet Meclisinin 'kuruluşundan günümüze kadar çeşitli safhalardan geçmiştir.
1.

Büyük

Millet Meclisi Hükümeti

Türkiye

devresi :

2 Mayıs 1336 (1920) tarihli Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin sureti intihabına dair
3 sayılı Kanunla, her iki organ (Millî Müdafaa Vekâleti ve Erkânı Harbiydi Umumiye Vekâ
leti) ayrı Ibirer hakanlık halinde kurulmuştur. Bunlardan Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti,
Silâhlı Kuvvetlerin harekât, eğitim ve istihbarat (hizmetlerini; Millî Müdafaa Vekâleti de Türk
Ordularının personel, seferberlik, ikmal ve idare hizmetlerini yürütmüştür. Bu devrede iki or
gan arasındaki koordinasyonu, Başkumandanlık müessesesi sağlamıştır.
2.

1924 Anayasası devresi :

1924 Anayasası, Başkomutanlığın Türkiye Büyük Millet Meclisinin mânevi varlığında müridemicolup, Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunacağını; Silâhlı Kuvvetlerin emir ve komutasının
barışta özel kanuna göre Genelkurmay Başkanına, savaşta dse Bakanlar Kurulunun inhası üze
rine Cumhurbaşkanınca atanacak zata tevdi edileceğini belirtmektedir. (M. 40) Millî Savunma hiz
metinin ilkelerini çok genel şekilde düzenliyen bu madde, gerek Genelkurmay Başkanlığının bağ
lantı yeri, gerek Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasındaki ilişkiler konusun
da her hangi bir hüküm getirmemiştir. Dolayısiyle, sözü geçen ilişkiler, 1924 Anayasasının yü
rürlükte olduğu devrede çeşitli safhalar geçirmiş, değişik seldiler almıştır. Bu devre de üç safhada
ele alınabilir.
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a)

1924 - 1944 Devresi :

Erkânı Harbiye-i Umumiye Vekâleti, 3 Mart 1340 (1924) tarih ve 429 sayılı Kanunla kaldı
rılmış ve Cumhurbaşkanı adına ordunun barışta emir ve komutasına memur en yüksek askerî
makam olmak ve görevlerinde bağımsız bulunmak üzere, Erkânı Harbiye-i Umumiye Riyaseti
kurulmuştur. Erkânı Harbiye-i Umumiye Reisi, Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayıyle
atanmakta ve görevine ilişkin konularda her Bakanlıkla muhabere edebilmektedir. Aynı kanun,
Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde askerî bütçenin sorumluluğunu Millî Savunma Bakanına
bırakmıştır. Bu devrede Genelkurmay Başkanlığı, genellikle bir plânlama organı rolü oynamış;
harekât, eğitim ve istihbarat konularında Silâhlı Kuvvetlere emir ve kumanda etmiş; Millî Sa
vunma Bakanlığı ise personel, ikmal ve idare hizmetlerini yürütmüştür.
b)

1944 - 1949 Devresi :

5 Haziran 1944 tarih ve 4580 sayılı «Genelkurmay Başkanlığının vazife ve salâhiyetleri hakkın
da Kanun», Genelkurmay Başkanlığının 429 sayılı Kanuna göre sahip bulunduğu bağımsız statü
yü değiştirmiş ve bu makamı Başbakanlığa bağlamıştır. 4580 sayılı Kanuna göre, barışta Ge
nelkurmay Başkanlığı Başbakana bağlı ve emir ve komutadan ve Genelkurmay işlerinde ona
karşı sorumludur. Buna paralel olarak Başbakan da, barışta Genelkurmay işlerinden ve barış ve
savaşta harb kuvvetlerinin emir ve komutası işlerinden Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu
dur.
öte yandan, Genelkurmay Başkanının atanma u'sulünde de değişiklik yapılmış ve Başkanın,
Başbakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karariyle atanacağı belirtilmiştir, (m-2). 4580 sayılı Kanu
nun çıkarılmasında, Genelkurmay Başkanlığının bağımsız durumunun uygulamada doğurduğu
mahzurlar rol oynamış ve bu makamın «Çok şümullü olan uzun hazar yıllarındaki çalışmalarda,
icabeden işlerdeki aksamalardan dolayı» Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu olan yetkili bir
mercie bağlanmasının zaruri olduğu sonucuna varılmıştır. Genelkurmay Başkanlığının Başbakan
lığa bağlanışında ise, Genelkurmayın memleketin topyekûn savaşa hazırlanması bakımından bütün
Devlet teşkilâtının faaliyetleriyle ilgili teknik bir ihtisas heyeti ve makamı olması ve diğer Ba
kanlıklara müştereken çalışıp ortaya koyacağı birçok işlerinin bulunması gibi sebepler göz önünde
bulundurulmuştur. (Genelkurmay Başkanlığının vazife ve salâhiyetleri hakkındaki kanun lâyihası
üzerinde Millî Müdafaa Encümeni mazbatası, T.B.M.M. zabıt ceridesi, Devre VII. îetima 1,
c. 10, S. sayılı 128). Şunu ilâve etmek gerekir ki, bu devrede de Millî Savunma Bakanlığı, per
sonel, ikmal ve idare hizmetlerini yürütmeye devam etmiştir.
4580 sayılı Kanunun getirdiği bu sistem uzun ömürlü olmamış ve 30 Mayıs 1949 tarih ve 5398
sayılı «Millî Savunma Bakanlığının kuruluş ve görevlerine dair kanun» la tekrar değiştirilmiştir.
5398 sayılı Kanunun getirdiği en önemli değişiklik, Genelkurmay Başkanlığının Millî Savunma
Bakanlığına bağlanmasıdır. Bu kanunun hükümlerine göre, Cumhuriyet Ordusunun hazırlanma
sı ve idaresiyle ödevli ve bu işlerden barışta ve seferde sorumlu olan Millî Savunma Bakanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı ile Bakanlık müsteşarının, idaresi altındaki daireleri ihtiva eder. Millî
Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet Ordusunun personel, hafber alma, harekât, eğitim, seferberlik ve
ikmal işlerini Genelkurmay Başkanlığı vasıtasiyle, bunların dışındaki hizmetlerini de müsteşarlık
vasıtasiyle yürütür. Genelkurmay Başkanının atanması ve değiştirilmesi ise, Millî Savunma Baka
nının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karariyle olur. (m. 3)
II - 1961 Anayasasının

getirdiği sistem :

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, millî güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin
savaşa hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar Kurulunu sorumlu kıl
mış; Genelkurmay Başkanının, Silâhlı Kuvvetlerin Komutanı olduğunu belirtmiş; kendisinin BaMillet Meclisi
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kanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanacağı, görev ve yetkilerinin ka
nunla düzenleneceğini ve Genelkurmay Başkanının bu görev ve yetkilerinden dolayı
Başbakana karşı sorumlu olacağını ifade etmiştir, (m. 110) Anayasanın bu hükmünde zikredi
len ve Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerini düzenliyen kanun, henüz çıkmamıştır. Öte
yandan, Genelkurmay Başkanlığını Millî Savunma Bakanlığına bağlıyan 30 Mayıs 1949 tarih ve
5398 sayılı Kanunun ilk üç maddesinin, Anayasa Mahkemesinin 14 . 4 . 1966 tarihli karariyle ip
tal edilmiş olması, Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerini Anayasaya uygun şekilde düzenli
yen bir kanun çıkarılmasını bir kat daha zorunlu kılmıştır.
2. Millî savunma faaliyetleri teorik olarak emir ve komuta, idare hizmetleri halinde teza
hür eylemektedir.
Genelkurmay Başkanının emir ve komuta hususunda Anayasanın vazettiği esas muhafaza
edilmek kaydiyle, demokratik düzenin gereği ve çeşitli kanun hükümlerinin uygulanabilmesi ihti
yacı karşısında, Cumhuriyet tarihimizin seyri dâhilinde olduğu gibi bugünde mevcut bulunan Mil
lî Savunma Bakanlığıma, ayrıca sunulan bu Bakanlığın görev, yetki ve teşkilât kanunu tasarı
sında gösterilen görevlerin verilmesi, bu kanun tasarısının hazırlanmasında bir prensibi teşkil
eylemiştir.
3. Yürürlükteki Anayasamıza göre Genelkur nay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Baş
bakana karşı sorumludur, (m. 110-4)
Bu hüküm, Genelkurmay Başkanlığının yürüttüğü hizmetler bakımından tamamen Başbakana
bağlı bir teşekkül olduğu mânasına olmayıp, bizzat veya ilgili Devlet kuruluşları ile irtibat ha
linde yaptığı görevler için Genelkurmay Başkanının bir sorumluluğu şeklinde anlaşılmaktadır.
Anayasanın Kurucu Mecliste kabulüne ait müzakere zabıtları da (Bağlılık) noktasında deği
şik görüşleri ihtiva etmektedir.
Bu anlayış dâhilinde bâzı görevlerin, Millî Savunma Bakanlığına verilmesi uygun, mümkün
ve hattâ faydalı mütalâa edilerek tasarıya şekil verilmiştir.
4. 1924 Anayasası Genelkurmay Başkanını barışta Silâhlı Kuvvetlerin emir ve kamutası ile
görevlendirmiş, seferde ise bu görevi, Bakanlar Kurulunun inhası üzerine Cumhurbaşkanı tara
fından atanacak bir zâta tevdi etmeyi emretmiş bulunmakta idi. (m. 40)
1961 Anayasası ise, barış ve sefer ayrımı yapmaksızın( Genelkurmay Başkanı ıSilâhlı Kuvvet
lerin Komutanıdır, demektedir. Bu suretle savaşın başlangıcında muhtemel bir komutan değişik
liğini ve bunun yaratabileceği mahsurları ortadan kaldırmıştır.
Anayasanın bu hükmüne tam bir açıklık vermek için, tasarıda bu hususa yer verilmiştir.
III

- Kanun maddelerinin

gerekçeleri :

Madde 1. — Bu hüküm, Genelkurmay Başkanının Komutanı olduğu ıSilâhlı Kuvvetler Teşki
lâtını belirtmek amacını gütmektedir. Genelkurmay Başkanlığı Teşkilâtının, bir bütün teşkil
eden Silâhlı Kuvvetler kapsamı içine girdiği ve askerliğin gereği olarak Silâhlı Kuvvetlerden
ayrılmıyacağı bir gerçektir. Silâhlı Kuvvetlerin Teşkilâtına ait kuruluş ve kadrolar sabit olma
yıp, zamanın ihtiyaçlarına ve mevcut imkânlara göre yeniden düzenlenebilir veya değiştirilebilir.
Maddenin ikinci fıkrası, Genelkurmay Başkanının Silâhlı Kuvvetlerin Komutanı olduğu yolun
daki Anayasa hükmünü tekrarlamaktadır. Anayasamız, 1924 Anayasasından farklı olarak, barış ve
savaş durumları arasında bir ayrım yapmamıştır. Bu itibarla Genelkurmay Başkanı hem barışta
hem savaşta Silâhlı Kuvvetlerin Komutanlığını deruhde edecektir.
Madde 2. — Bu madde, Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerini göstermektedir. Bu gö
rev ve yetkiler, Genelkurmay Başkanının Silâhlı Kuvvetler Komutanlığı sıfatından doğan husus
lar olduğundan, tasarıda bunların mümkün olduğu kadar açık bir şekilde belirtilmesi yoluna gi
dilmiştir.
Genelkurmay Başkanı Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel, istihbarat, hare
kât, teşkilât, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile Silâhlı Kuvvetlerin
Millet Meclisi
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Bütçesine ait anaprogramları tesbit eder. Bunlardan komutanlık görevinden hiçbir surette ayrılmıyacak olan istihbarat, harekât, teşkilât, eğitim, öğretim ve tedarik dışındaki lojistik hizmetleri
Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı teşkiller ile yü
rütür.
Personel ve lojistik tedarik hizmetleri hakkında tesbit edeceği ilke, öncelik ve anaprogramları
da Millî Savunma Bakanlığına bildirir.
Madde 3. — Yabancı devletlerle veya uluslararası kuruluşlarla yapılacak her türlü andlaşmalarm askerî yönlerinin tâyinine ve uygulama esaslarının tesbitine Genelkurmay Başkanının veya
yetkili temsilcilerinin katılması yahut yazılı mütalâasını bildirmek suretiyle iştirak etmesi, geç
mişte görülen aksaklık ve emrivâkılarm tekrarlanmasını önliyecektir.
Madde 4. — 'Genelkurmay Başkanının, görev ve yetkilerine ilişkin konularda, ilgili bakanlık
lar, daireler ve kurumlarla doğrudan doğruya yazışma yapabilmesi ve temaslarda bulunabilmesi,
hem Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanması hususunda koordinasyonu kolaylaştıracak, hem de
işlerin gecikmesiz olarak yürütülmesine imkân verecektir.
Madde 5. — Bu madde, Genelkurmay Başkanına özel kanunlarla verilen görev ve yetkileri
saklı tutmaktadır.
Madde 6. — Genel gerekçede de belirtildiği gibi, Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay
Başkanlığının görev alanları birbirlerinden ne kadar aynlırsa (ayrılsın, bu iki kuruluş arasında
yakın bir işbirliği olmadıkça, Millî Savunma hizmetinin ahenkli bir şekilde yürütülemiyeceği
açıktır. Madde, bu işbirliğini kanuni bir zorunluluk olarak ifade etmektedir.
Madde 7. — Madde, Anayasanın 110 ncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki ifadeyi aynen tekrarlıyarak, Genelkurmay Başkanının, görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumlu
olacağını belirtmektedir.
Madde 8. — Bu madde ile Genelkurmay Başkanının atanma usulü gösterilmiş olup aynen
Anayasadan alınmıştır. Ancak, kimlerin Genelkurmay Başkanı olabileceği hususunda tereddüde
düşülmemesi ve bir anlaşmazlığa sebebiyet verilmemesi için, bu makamın önemi ve askerliğin ge
reği olarak, kıdem, rütbe ve tecrübe bakımından lüzumlu görülen nitelikler bu maddede ayrıca
zikredilmiştir.
Genel hukuk esaslarına göre değiştirilme veya emekliye ayrılmada uygulanacak usulün,
atanmadaki usulün aynı olması gerekir.
Silâhlı Kuvvetlerin normal bir düzen içinde vazife görmesi bakımından büyük önem taşıyan
Genelkurmay Başkanlığının her hangi bir sebeple' uzun süre boş bırakılmasının mahzurlarını ön
lemek amaciyle, Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde en geç 45 gün içinde atanma yapı
lacağı hükmü konulmuştur.
(Madde 9, 10 ve 11. — Bu maddeler, yürürlükten kaldırılan diğer kanun hükümlerini, yürürlü
ğe girme ve yürütme hususlarını ihtiva etmektedir.

Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/181
Karar No. : 3

29 . 4 . 1970
Yüksek Başkanlığa

Millî Savunma Bakanlığı görev, yetki ve teşkilâtı hakkında 'kanun tasarısı ile Genelkurmay
Başkanlığının görev ve yetkilerine ait kanun tas arısını görüşmek üzere Genel Kurulun 2 1 . 1 1970
tarihli 21 nci birleşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan Geçici Komisyonumuzda, ilgili Millî
Savunma Bakanı ve Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu.
Millet Meclisli
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Her iki tasan da Yüce Meclise aynı gerekçelerle sevk edilmiş olduğundan tümü üzerinde bir
likte görüşülmesi bilâhara maddelere geçildiğinde ayrı ayrı müzakere edilmesi Geçici Komisyo
numuzca kararlaştırıldı.
Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının görev ve yetkilerinin tarihsel gelişimi
Büyük Millet Meclisi Hükümeti devresinde, 1924 Anayasası devresinde (1924 -1944, 1944 -1949
ve 1949 dan sonraki devre olmak üzere üç bölümde anlatılmıştır.) ve 1961 Anayasasının getirdiği
sistem olmak üzere üç ayrı bölüm halinde bertaf sil anlatılan hususlara ilâveten Sayın Millî Savun
ma Bakanının ve Bakanlığın teknik elemanlarının verdikleri mütemmim malûmat neticesi her iki
tasarı da uygun mütalâa olunarak tümü prensip olarak kabul edildikten sonra maddelerin tetkiki
ne geçilmiştir.
Mezkûr tasarının Yüce Meclislere şevkine Anayasamızın 1.10 ncu maddesinin âmir hükmü âmil
olmuştur.
110 ncu maddenin birinci fıkrasına göre Başkumandanlık T. B. M. Meclisinin mânevi varlığın
dan ayrılmıyacağmı ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunacağını belirtmiştir.
Diğer bir fıkrada millî güvenliğinin sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerinin savaşa hazırlan
masından, T.B.M. Meclisine karşı Bakanlar Kuı ulu sorumlu kılınmış, Genelkurmay Başkanının
Silahlı Kuvvetlenin komutanı olduğu bclirtilımiş; kendisinin hu sıfatla sahibolacağı görev ve yetki
lerinin kanunla düzenlenmesi öngörülmüş ve Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden
dolayı, Başbakanlığa değil, Başbakana karşı, bağlı değil, sorumlu tutulmuştur.
Anayasa Mahkemesi Genelkurmay Başkanlığını Millî Savunma Bakanlığına bağlıyan 5398 sa
yılı Kanunun ilk üç maddesini iptal etmiş, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun
34 ncü maddesiyle 121 nci maddesinin (e) bendini de Genelkurmay Başkanlığının, Millî Savunma
Bakanlığının bir dairesi olamıyaağını, subaylığa nasıp ve terfilerde Millî Savunma Bakanlığı ka
rargâhında görevlendirilecek subay ve astsubayların atanmalarında Millî Savunma Bakanlığını yet
kili kılan bu hükümleri Anayasaya aykırı bulduğundan iptal etmiştir.
Anayasa Mahkemesi Genelkurmay Başkanını sadece «komuta» göreviyle Silâhlı Kuvvetlerin
harb teknik ve taktiği bakımından yönetimiyle görevlendirilmiş, komuta dışında kalan Millî Savun
ma hizmetlerinin idari yönlerinin yürütülmesi yani yönetimin, personel, malî işler ve lojistik gibi
konularda Millî Savunma Bakanlığını görevlendirmiştir.
Millî Savunma hizmetinin yürütülmesinde askerî komuta işleriyle, hizmetin genel yönetimini
birbirinden ayırmak lâzımdır.
Bunlardan birincisi olan komuta görevi; istihbarat, harekât, teşkilât ve eğitim konuları «Ge
nelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine ait kanun tasarısı» ile Genelkurmay Başkanına bıra
kılmış, ildneisi yani hizmetin genel yönetimini sağlıyan siyasi, hukukî, sosyal ve malî işlemlerin
T.B.M. Meclisine karşı sorumluluğu olan Millî Savunma Bakanı ve emrindeki teşkilât tarafından
yerine getirilmesi için de «Millî Savunma Bakanlığı görev, yetki ve teşkilâtı hakkında kanun ta
sarısı» hazırlanıp sevk edilmiştir. Bununla birlikte Genelkurmay Başkanının komutanlık icabı olan
yetkilerinin tam olabilmesi için, yürütülmesi Millî Savunma Bakanlığına bırakılmış olan personel
ve lojistik hizmetlerin de ilke, öncelik ve anaprogramlarının Genelkurmay Başkanınca tesbiti ön
görülmüştür.
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine ait kanun tasarısının; kuruluş ve komutanlık matlabı altındaki 1 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Kara, deniz, hava kuvvetleri ihtiyaçlarını bildiren bütçelerini yaparak Genelkurmaya gönde
rirler, Genelkurmay Başkanı Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel, istihbarat, ha
rekât, teşkilât, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile Silâhlı Kuvvetlerin
bütçesine ait programları tesbit eder ve Millî Savunma Bakanlığına bildirir. Millî Savunma Ba
kanlığı da genel bütçe içinde ve memleketin ekonomik ve siyasi şartlarını göz önünde tutarak
(Devlet Plânlama Teşkilâtı ile koordineli çalışması neticesi) ben şu kadar parayı ancak verebiliMillet M e c M
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tında bütçe anataslağmı hazırlayıp Millî Savunma Bakanlığına gönderir. Yani kısaca ordunun
ihtiyacını, hangi kuvvetlere hangi silâh araç ve gereçlerin öncelikle alınacağını, Genelkurmay bi
lir ve Millî Savunma Bakanlığı da sarf yapar.
Görev, yetki ve sorumluluk; matlabı altındaki tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile (a)
bendinin iltibaslara mahal vermemek ve Millî Savunma Bakanlığının görev ve teşkilâtına ait Ge
çici Komisyonumuzca görüşülmesi tamamlanmış olan tasarının değişiklikle ilgili 2 nci maddesine
mütenazır olarak :
«II - Görev, yetki ve sorumluluk :
Madde 2. — Genelkurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel, istih
barat, harekât, teşkilât, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile anaprogramlarmı tesbit eder.
Bunlardan;
a) İstihbarat, harekât, teşkilât, eğitim, öğretim ve tedarik dışında lojistik hizmetlerin; kara,
deniz, hava kuvvetleri komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar ile uygu
lanmasını sağlar.» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir.
Tasarının 3 ncü maddesinin, teknik yönden komplikasyon doğurmamak, geçmişte görülen ak
saklıkları ve emrivakilerin tekrarlanmamasını önlemek, iltibaslara sebebiyet vermemek, protokol
icaplarına uyulup müşkül vaziyete düşülmemek için, «gerektiği» nin tâyini bizatihi anlaşmayı ya
pan daire olmasına rağmen, ilgili bakanlık veya dairenin istemi üzerine olduğuna göre maddeye
vuzuh vermek için «Uluslararası yapılacak anlaşma ve landlaşraıaların askerî yönlerinin tâyininde
ve uygulama esaslarının tesbitinde Genelkurmay Başkanının mütalâası alınır. Gerektiğinde top
lantılara katılır veya temsilci gönderir.» şeklinde değiştirilerek Geçici Komisyonumuzca kabul edil
miştir.
Tasarının 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
III - Atanma : Matlabı altında Genelkurmay Başkanının nasıl atanacağını, kimlerin Genelkur
may Başkanı olabileceğini, değiştirme ve emekliye ayrılmalardaki usulün atanmadaki usulün aynı
olduğunu, bildiren tasarının 8 nci maddesinin birinci fıkrasında, (Deniz ve Hava Kuvvetleri) ibaresindeki sehven (ve) olarak yazılan bağlantı edatının «veyal» şeklinde düzeltilmiş ve madde bu
değişiklikle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
IV - Çeşitli hükümler, matlabı altında yürürlükten kaldırılan diğer kanun hükümlerini bildi
ren tasarının 9 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
V - Yürürlük ve yürütme : Matlabı altında tasarının 10 ncu ve 11 nci maddeleri Geçici Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Afyon K.
H. Dinçer

Sözcü
Bursa
M. Tayyar

Kâtip
Adana
C. Akçah
içel
C. Okyayuz
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Hatay
A. Yılmaz
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HÜKÜMETİN TfEKLÎFt

GEÇÎÖI KOMİSYONUN DEĞİŞTÎRÎŞl

Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine
ait kanun tasarısı

Genel Kurmay Başkanımın görev ve yetkilerine
ait kanun tasarısı

I - Kuruluş ve komutanlık

:

I. - Kuruluş ve komutanlık

MADDE 1. — Silâhlı Kuvvetlerin teşkilâtı,
kendi kuruluş ve kadrolarında .gösterilir.
Genelkurmay Başkanı, barışta ve savaşta
fSilâlılı Kuvvetlerin Komutanıdır.
II - Görev, yetki ve sorumluluk

:

MADDE 2. — Genelkurmay (Başkanı, Silâhlı
Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel,
istihbarat, harekât, teşkilât, eğitim, öğretim ve
lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile
'bütçe anaprogramlarmı teslbit eder.
Bunlardan;

MADDE 1. — Tasarının 1 ncii maldidesi Ge
çici Komisyonumuzca ,aynen kalbul edilmiştir.

17. - Görev, yetki ve sorumluluk :
MADDE 2. — Genel Kurmay Başkanı, Si
lâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanlmaısınld'a; perısıoniel, isıtlilhlbarat, harekât, teşkilât, eğittim, öğ
retim ve lojistik Ihizmetöeıtine ait ilke ve önce
likler ile anapragramlarını teslbit eder.
Bunlarldan;

1

a) İstihbarat, harekât, teşkilât, eğitim, öğ
retim ve tedarik dışındaki lojistik hizmetlerin;
Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları
ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı teşkiller ile
uygulanmasını sağlar.
!b)' Personel
göre yürütülür.

:

hizmetleri,

özel

kanunlarına

a) tstilhlbarat, harekât, teşkilât, eğittilm, öğ
retim ve tedarik dışmdalki lojistik hizmetlerin;
Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri kîotaultanlıMarı
ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluş
lar ile u'yguianım'asını sağlar.
;

b) Personel
göre yürütülür.

hikmetleri,

özel kanunlarına

c) Lojistik tedarik hizmetleri için, teslbit
etmiş olduğu ilke, önceli ve anaprogramları, bu
hizmetleri yürütecek olan, Millî Savunma Bakan
lığına (bildirir.

e) Lojistik tedârik hlizmetleri için, tesbit
etmiş olduğu ilke, öncelik ve anapnofgramları,
'bu hizmetleri yürütecek ollan, Millî S'avunlma
Bakanlığınla Mdirilir.

MADDE 3. — Genelkurmay Başkanı, uluslar
arası yapılacak her türlü anlaşma ve andlaşmalarm askerî yönlerinin tâyininde ve uygulama
esaslarının tesbitinde yapılacak toplantılara ge
rekirse katılır veya temsilci gönderir, ya da ya
zılı mütalâasını bildirir.

MADDE 3. — Uluslararası yapılacak anlaş
ma ve anldlaşmaların alskerî yönlerinin tâyinin
de ve uygulama esaslarımın teshitiınde Genel
kurmay Başkanının mütalâası alınır. Gerekti
ğinde toplantılar'a katılır veya tdmsilei gönıderir.

MADDE 4. — 'Genelkurmay Başîkanı; şahsan
veya yetkili kılacağı kişi ve kuruluşlarla, gö
rev ve yetkilerine ait konularda, ilgili bakan
lıklar, daireler ve kurumlar ile doğruca yazış
ma yapabilir ve temaslarda bulunabilir.

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü madldesi Ge
çici Komisyonulmuzca aynen kalbul edilmiştir.

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

MADDE 5. — Tasarının 5 nci m/addesi Geçi
di KolmİBiyonumuzoa aynen kalbul edilmiştir.

MADDE 6. — Genelkurmay Başkanı, hizmet
lerin yürütülmesinde Millî Savunma Bakanlığı
ile işbirliği yapar.

MADT>E 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Ge
çici Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir.
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Hükümetin Teklifi

Geçici Komisyonun TeMilfıi

MADDE 7. — Genelkurmay Başkanı ve gö
rev yetkililerinden dolayı Başbakana karşı so
rumludur.

MADDE . 7— Tasarımın 7 nci madld'esi Ge
çici Komisyonumuzca aynen kalbuil edilmiştir.

7ZZ - Atanma :

7/7.

MADDE 8. — Genelkurmay Başkanı; Kara,
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını yap
mış general ve amiraller arasından, Bakanlar
Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca
atanır.
Genelkurmay Başkanının başka ıb'ir göreve
atanması veya emekliye ayrılması, atanmasın
daki usule göre yapılır.
Genelkurmay Başkanlığının boşalması halin
de, en geç 45 gün içinde atanma yapılır.
IV - Çeşitli hükümler

MADDE 8. — Genelkurmay Başkanı; Ka
ra, Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığını
yapmış general ve aimiraller arasından, Balkan
lar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanın
ca atanır.
Genelkurmay Başkanının başka bir göreve
atanması veya emekliye ayrılması, atamlnıasın-•
•daki usule göre yapılır.
Genelkurmay Başkanlığınım boşalması halinlde, en geç 45 gün içindle atanıma yapılır.
IV. - Çeşitli Hükümler

:

MADDE 9. — Diğer kanunların bu kanuna
aykırı olan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
V - Yürürlük

ve yürütme

Atanma

:

MADDE 9. — Tasarının 9 ııcu maldldeisi Ge
çidi Komisyonumuzca aynen kabul eJdilrniştir.
V. — Yürürlük

:

ve yürütme

:

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 10. — tasarının 10 ncu maJdeısi Ge
çici Komisyonumuzca aynen kalbul edlillmiştir.

MADDE 11. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 11. — Tasarının M nci maddesi Ge
çici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

8 . 1 . 1970
Başbakan
8. Demirel

Devlet Bakanı
B. Sezgin

Devlet Bakanı
77. Atabeyli

Devlet Bakanı
T. Bilgin

Devlet Bakanı
G. Titrek

Adalet Bakanı
Y. Z. Önder

Millî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu

İçişleri Bakanı
77. Menteşeoğlu

Dışişleri Bakanı
1. 8. Çağlayangü

Maliye Bakanı
M. Erez

Millî Eğitim Bakanı
O. Oğuz

Bayındırlık Bakanı
T. Gülez

Ticaret IB akanı V.
G. Titrek

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
V. Â. Özkan

Güm. ve Tekel Bakanı
A. t. Birincioğlu

Tarım Bakanı
7. Ertem

Ulaştırma Bakanı
N. Menteşe

Çalışma Bakanı
8. Öztürk

Sanayi Bakanı
S. Kılıç

En. ve Ta. Kay. Bakanı
8. O. Avcı

Turizm ve Ta. Bakanı
N. Gevheri

İmar ve İskân Bakanı
H. Nakiboğlu

Köy İşleri Bakanı
T. Kapanlı

Orman Bakanı
77. Özalp

Gençlik ve Spor Bakanı
1. Sezgin
>>«^<
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