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Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 4 . 1962 tarihindeka*arlaştorîlan
«'Millî 'Güvenlik Kurulu kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı olarak öaırnltfiüşttir.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Barbatam
İsntet İttönü

GEREKÇE
Anayasanın 111 nci maddesiyle kurulması gereken «Millî Güvenlik Kurulu» na ait kanunun
Anayasanın Geçici 7 nci maddesine göre 6 ay içerisinde çıkarılması zaruri bulunmaktadır.
5399 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan «Millî Savunma Yüksek Kurulu» bu mânada bir müesse
se olmakla beraber Anayasa hükümlerine uyularak fonksiyonlarında husule gelen değişiklikleri de
kapsamak üzere bu müessese bir Anayasa organı olarak yeniden vücuda getirilmiştir. Tasarının
hazırlanmasında II nci Dünya Harbinden sonra ileri memleketlerin benzeri teşkilâtları üzerinde
yaptıkları revizyonlar ve bu konuda 5399 sayılı Kanunun 10 senelik tatbikatından elde edilen tecrü
beler de dikkate alınmıştır.
Bu, suretle bu tasarı, Devletin maddi ve mânevi bütün varlıklarının her türlü tecavüzlere kar$L
korunması ve yüceltilmesi amaciyle takibediiecek politika, prensip ve plânların tesbiti işleri il© bu
konudaki hazırlık ve çalışmaları tanzim edecek esasları derlemiş bulunmaktadır.
Maddelerin izahı
Madde 1. — Anayasanın 111 nci maddesi hükümleri gereğince «Millî Güvenlik Kurulu*rBiuî teş
kiline aittir.
Bu madde ile Kurula dâhil olacak üyelerin kimler olacağı tesbit edilmiştir.
Madde 2. — Anayasanın İ l i nci maddesinin ruh ve maksadına uygun olarak Millî "(üfctehlik
Kuruluna verilmiş olan görevler bir sıra gözetilerek açıklanmıştır.
Bu tesbitte; Kurulun-sık olarak toplanmasını mümkün kılmak ve çalışmalarım kolaylaştittKik
bakımlarından tahdit yoluna gidilmiş fakat karar ve görüşlerin tam bir olgunlukla hazırlinnKttöiu
sağlamak ve Bakanlar Kurulunun çalışmalarını da kolaylaştırmak yönünden kifâyetli*?hâle? gitîüliiesi dikkate alınmıştır. Bu suretle Kurula Anayasada belirtilenlerden başka Millî Güvenlik "ıfcedeleieriyle en çok ilgili bulunan Bakanların daimî olarak, gündemle ilgiliBakanların da; davete üsörifte
aynı haklarla katılmaları kabul edilmiştir. Kurulun seviyesi göz önünde tutularak Anayasada* sözü
geçen «Kuvvet Temsilcileri» Kuvvetlerin Komutanları olarak tasrih edilmiştir.
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Madde 3. — Bu'maddede Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin kuruluş ve görevleri yer
almaktadır.
Millî Güvenlik Kumluna tevcih olunan görevlerin lâyıkı ile yürütülebilmesi bakımından gerekli
hazırlık ve çalışmaların yapılabilmesini, Bakanlar Kurulunca tasvibolunan esaslar dairesinde
ana plân ve programların hazırlanmasını sağlamak ve bunların tatbikatını takibetmek üzere dai
mî bir organa ihtiyaç görülmüştür.
Bu maksatla Kurulun «Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin» Hükümetin genel siyaseti
nin yürütülmesini gözetlemekle görevli olan Başbakana bağlanması uygun mütalâa edilmiş ve
'bunun diğer bakanlık ve dairelerle kolaylıkla iş birliği yapması sağlanmıştır.
Madde 4. — Millî Güvenlik faaliyetlerinin sıklet merkezini, millî güvenliğin bellibaşlı unsuru
bulunan Silâhlı Kuvvetler teşkil ettiğinden Genel Sekreterin seçilmesi yetkisi Genelkurmay
Başkanına verilmiş ve Bakanlar Kurulu kararı ile de tâyin edileceği belirtilmiştir.
Madde 5. — Kurulun uzun aralıklarla toplanmasını önlemek ve devamlı 'olarak çalışmasını
sağlamak için ayda bir defa toplanması uygun görülmüş ve ayrıca lüzumu halinde toplanması
da mümkün kılınmıştır.
•Kurulun görüşülen mevzularda kolaylıkla, bir karara varmasını temin bakımından kararların
alınmasında çoğunluk usulü kabul edilmiştir.
Ayrıca bu konuda hazırlık çalışmalariyle birinci derecede ilgili Millî Gevenlik Kurulu <Jenel
Sekreterinin Millî Güvenlik Kurulu toplantılarına katılması ve fakat reye iştirak etmemesi de
tesbit edilmiştir.
'
Bundan (başka Başbakanın daveti üzerine lüzumunda Başbakanlık Müsteşarı ile, Dışişleri
Bakanlığı Genel Sekreterinin Kurul toplantılarına oya katılmamak şartiyle iştiraki temin edil
miştir.
Millî Güvenlik Kurulunun, gerektiğinde, lüzum gördüğü hizmetlileri ve uzmanları da istişari
olarak çağırabileceği yine bu maddede' yer almış bulunmaktadır.
Madde 6. — Millî Güvenlik Kurulu, yüksek seviyesi dolayısiyle toplantılarını çok sık yapamıyacağı gibi istişare ve karar için tahsis edebileceği müddetler de nisbeten kısa olacak
tır. Bu sebeple, Kurul toplantılarında müzakere edilecek konu veya meselelerin evvelden ga
yet etraflı bir şekilde incelenmiş olarak, bunların kısa ve genel bir takdimini, tahlillerini
ve çeşitli hal tarzlarını mücmel bir şekilde gösteren çalışına belgeleri ve projeler halinde Ku
rula sunulmasının çok faydalı olacağı düşünülmektedir. Böyle bir çalışmanın yapılabilmesi
için, hem Millî Güvenlik Kurulu Genel 'Sekreterliği kadrolarının tesbitinde âzami tasarrufa riayet
imkânlarını elde etmek -hem de hakiki ihtisas elemanlarını bulmakta karşılaşılacak müşkülleri ber
taraf etmek üzere bir «Millî Güvenlik ihtisas Komiteleri» kurulması uygun görülmüştür.
Bu komitelere, konuşulacak konu göz önünde tutularak, onunla ilgili daire ve müesseselerden
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi üzerine Başbakanca seçilecek üyeler katılacak
tır. Bu suretle yalnız o işle alâkalı birinci sınıf uzmanların iştiraki bu madde ile teminat altına
alınmış olmaktadır.
Madde 7. — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görev v« çalışma usullerinin hazır
lanacak bir yönetmelikle tâyin edilmesi belirtilmiştir. Bu Yönetmelik hazırlanırken 10 yıllık tat
bikattan da faydalanılacaktır.
Madde 8. — Kendisinden beklenen çok önemli ve şümullü hizmetler dolayısiyle Genel Sekreter
liğin ihtisas elemanlarından müteşekkil oldukça geniş bir kadroya sahip kılınması zaruri görül
müştür. Ancak bugünkü imkânlarımızla istenen vasıftaki elemanların temininde uğranılacak güç
lükler dikkate alınarak Genel Sekreterliğin çekirdek mahiyetinde bir kısım kadrolu personelle il
gili Bakanlık ve dâirelerden alınacak personeldenkurulması uygun mütalâa olunmuştur.
Madde 9. —-8 nci madde ile ihdas edilen daimî kadrolar bu madde ile 3656 sayılı Kanunun
Başbakanlık kısmına eklenmiş bulunmaktadır.
ihdas edilmiş olan (18) aded kadronun yıllık portesi % 20 zammiyle 342 720 liradır.
M. Meclisi
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Madde 10. — Bu madde ile 5399 sayılı MÜH Savunma Yüksek Kurulu Kanununun yürürlük
ten kaldırıldığı belirtilmiştir.
Ayrıca, yürürlükteki mevzuatla Millî Savunma Yüksek Kuruluna ve Genel Sekreterliğine veril
miş olan görevlerin Millî Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreterliğince yürütülmesi hükme bağlana
rak mevcut mevzuatta boşluklar husule gelmesi önlenmiştir. Şöyle ki; 7126 sayılı Kanunun mu
addel 3 ncü maddesi gereğince Sivil Savunma bakımından hassas bölgelerin tesbiti ve 18 nci mad
desi gereğince de hazırlanmış bulunan tahliye plânlarının tasdiki gibi hususlarda Millî Savunma
Yüksek Kuruluna ve 108 sayılı Kanunun 3 ncü ve 5 nci^ıaddeleri gereğince de Savunma Sekre
terliklerinin ihdası ve Savunma Sekreter ve uzmanlarının tâyinleri hususunda Genel Sekreterliğe
bâzı salâhiyetler verilmiş bulunmaktadır. Bu hususlar Bakanlar Kurulunun tasvibinden geçmiş.
politika, prensip ve ana plânlar çerçevesinde cereyan edeceğinden şimdilik Kurul ve Genel Sekre
terlikçe yürütülmelerinde bir mahzur görülmemektedir.
Geçici Madde — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği faaliyet ve görevlerinin sekteye uğramaksızın devamlılığını temin mülâhazasiyle, bu kanunun yürürlüğe girmesini mütaa>ıp Sekre
terlik kadrolarına yeni tâyinler yapılıncaya kadar Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreter
liğinde evvelce çalışmakta bulunan subay, uzman, memur ve müstahdemlerin vazifelerine devam
edecekleri derpiş edilmiştir.
Madde 11 ve 12. — Kanunun yürürlük ve yürütme maddeleridir.

Millî Savunma Komisyonu raporu
MÜlet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No: 1/179 %Karar No: 13

18.4 .1962

Yüksek Başkanlığa
Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasarısı^ ilgili Başbakan Yardımcısı ve Millî Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterinin de iştirakleri ile Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi.
Hükümet gerekçesinde tafsilen arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görül
müştür.
Tasarının beşinci maddesinin son fıkrası, Anayasadaki ibaresine uygun olarak «Kurul, aldığı
kararları Bakanlar Kuruluna bildirir» şeklinde değiştirilmiştir.
Dokuzuncu maddeye ilişik 1 numaralı cetvelde yazılı kadrolara Plânlama, Politika, İstihbarat
ve İrtibat, Psikolojik Savunma, Sağlık, Haberler ve Raporlar, öğretim ve Eğitim büroları için 4 ncü
dereceye 3, 5 nci dereceye 4 kadro Komisyonumuzca ilâve edilmiştir.
Tasarının onuncu maddesinin 1 nci fıkrası ise, iltibası önlemek için «5399 sayılı Millî Savun
ma Yüksek Kurulu Kanunu ve Millî Güvenlik Kurulu Kanununa aykırı olan hükümler yürürlükten
kaldırılmıştır.» şeklinde değiştirilerek, diğer maddeler aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Savunma Komisyonu
Başkanı
îzmir
Mehmet AH Aytaş

Sözcü
Ordu
Ferda Oüley

M. Meclisi

^ Kâtip
Balıkesir
Süreyya Koç
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Amasya
îsmaü Sartgö»

Hüseyin Ataman

Brzunum.
Muhalifini. Söz hakkun majhiuzdur.
Şerafettin< Konm&y*
İstanbul
Hilmi Oben
İmzada bulunamadı

, GiEesuai
M. Kemal Çilesiz

İçel
Mehmet. Ali Avdan

Kars
Sırrı ÖJctem

Kocaeli
Hâtâan'&tfayol

Bütçe Komisyonu raporu
MiltâJfedişi,
Bütçe Komisyonu
EsaıNtod/im
Karar No. 37

9.5.

1962

Yüksek Başkanlığa
Başbakanlıkça hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 4 . 1962 tarihinde Ka
rarlaştırılıp Başbakanlığın 5 . 4 . 1962 günlü ve 71/1646-1094 sayılı tezkeresiyle komisyonumuza ha
vale edilen Millî Güvenlik Kurulu kanun tasarısı ilgili Başbakan Yardımcısı ve Millî (İüvenlik Ku
rulu Genel Sekreteri, Maliye Bakanlığı mümessillerinin iştirakleri ile Millî Savunma Komisyonunun
hazırladığı metin esas tutularak maddelerin müzakeresine geçildi.
1, 2 nci jnaddeler aynen, 3 ncü maddenin (C) fıkrasının ikinci bendindeki Bakanlar kelimesi
Bakanlıklar şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir'
4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeler aynen kabul edilmiştir.
10 ncu maddenin ikinci fıkrasına bir (ve) ilâve edilerek madde değiştirilerek kabul edilmiştir.
Geçici madde ile 11 ve '12 nci maddeler aynen kabul edilmiştir.
îljgifc -.cetvelde, müfcej&pim (ihtisas, yeri) kaldırılmak suretiyle kabul edilmiştir.
Tasarının öneınj&^bmam öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz «dilmek,juere.Yüksok,Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
'
El&sğ
Auta»
Ankara
Artvin,
ö. F. Sanaç
1. SegUn
M. Ete
8. O. Avcı
. Balıkesir,
F. îslimyeU

Bilecik
Ş.Bmay

Hatay
A. S. Hocaoğkı

İstanbul
R. Ulkcr

Kırjsehjau
A^Büff^

Konya,,,
î. Baran.

Konya
0. Yılmaz

Maraş,
E. Kaplan

Muğla
T. Şahin

Sakarya
N, Bayar

Siirt
A. Yaşa

Sinop
M. Alicanoğlu

-...,. ...... .......

Yozgat,
Söz hakkım,mahfuz
/. H. Akdoğan

Yozgat
C. Sungur

M. Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ
Millî Güvenlik Kurulu kanunu
tatarın
Kuruluş ve görevler

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİS
YONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTİEÎŞÎ

Millî Güvenlik Kurulu kanunu Millî Güvenlik Kurulu kanunu
tasarısı
tasarısı
Kuruluş ve-görevler

Kuruluş ve görevler

MADDE 1. — Anayasanın
MADDE 1. — Anayasanın
111 nci maddesi gereğince 111 nci maddesi gereğince
«Millî Güvenlik Kurulu» ku «Millî Güvenlik Kurulu» ku
rulmuştur.
rulmuştur.
MU1İ Güvenlik Kurulu, CumMillî Güvenlik Kurulu Cum
hunbagkanının, hazır bulun- hurbaşkanının, hazır bulun
madağt«aman Başbakanın Baş madığı zaman Başbakanın Baş
kanlığında Başbakan, Başba- kanlığında Başbakan, Başba
k m Yardımcısı, Millî Savun kan Yardımcısı, Millî Savun
ma). - îgiglgri, Dışişleri, Maliye, ma, îçişleri, Dışişleri, Maliye,
m&l&ffjaaa ve Çalışma Bakan- Ulaştırma ve Çalışma Bakan
larc^ile gündemle ilgili olarak ları ile gündemle ilgili olarak
Başbakanın davet; edeceği di Başbakanın davet edeceği di
ğer Bakanlardan ve;
ğer Bakanlardan ve;
Genelkurmay Başkanı ile
Genelkurmay Başkanı ile
Kar%tDenİ2 ve Hava Kuvvetle Kara, Deniz ve Hava Kuvvet
ri Komutanlarından kurulur.
leri Komutanlarından kurulur.

MADDE 1. — Millî Savun
ma Komisyonunun 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millî Güven * MADDE 2. — Millî Güvenlik
lik Kurulu :
Kurulu :
a) Millî Güvenlik politika
a) Millî Güvenlik politika
sının esaslarının hazırlanması sının esaslarının hazırlanması
ve bu politikanın tadil ve tas ve bu politikanın tadil ve tas
hihi,
hihi,
b) Bu esasların uygulanb) Bu esa&4arm uygulanmasiyle ilgili olarak Millî masiyle ilgili olarak Millî GüGüvenlik konularının her biri y enlik konularının her biri için
için millî plân ve programla millî plân ve programların ha
rın hazırlanmam, bunların ta zırlanması, bunların tahakkuku
hakkuku. için nihai ve ara he için nihai vö ara hedeflerin
deflerin tesbiti ve bu konuda tesbiti ve bu konudaki faali
ki faaliyetlerin ahenkleştiril yetlerin ahenkleştirilmesi,
mesi,
e) Bütün'Devlet teşkilâtına
c) Bütün Devlet teşkilâtına her türlü özel müessese ve.te
her türlü özel müessese ve şekküllere ve vatandaşlara düteşekküllere ve vatandaşlara 'şecek topyekûn savunma ve
düşecek topyekûn savunma ve millî seferberlik Hizmetlerinin
millî seferberlik hizmetlerinin ve davranışlarının tesbiti ve bu
ve davra^Utrmm teabiti ve bu konuda lâzımgelen kanuni ve
konuda, lâamgelen kanuni ve idari tedbirlerin alınması,
idari-tedhişlerin alınması,
ç) Bakanlar tarafından ha
ç) Bakanlıklar tarafından zırlanacak Millî Seferberlik
hazırlanacak Millî Seferberlik plânlarına
(Sivil Fevkalâde

MADDE 2. — Millî Savun
ma Komisyonunun 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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Millî Sa. Ko.

B. Ko.

plânlarına (Sivil Fevkalâde
Hal plânlarına) temel olacak
esasların tesbiti, bu plânların
ahenkleştirilmesi, izlenmesi ve
değerlendirilmesi,
Gibi Millî Güvenlikle ilgili
temel görüşleri Bakanlar Ku
ruluna bildirir.

Hal plânlarına) temel olacak
esasların tesbiti, bu plânların
ahenkleştirilmesi, izlenmesi ve
değerlendirilmesi,
Gibi Millî Güvenlikle ilgili
temel görüşleri Bakanlar Ku
ruluna bildirir.

MADDE 3. — Başbakanlığa
bağlı «Millî Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği» kurulmuş
tur. Görevleri :
a) Millî Güvenlik Kurulu
nun 2 nei maddede, gösterilen
görevleriyle ilgili çalışmaları
ve incelemeleri yapmak, teklif
leri hazırlamak,
b) Millî Güvenlik Kurulun
ca teklif ve Bakanlar Kuru
lunca tasvibedilmiş olan bil
cümle karar, prensip ve plân
lar ile bu konudaki mevzuatın
sorumlu organlarda tatbikatı
nı takibetmek ve bu maksatla
belirli zamanlarda raporlar hazırlıyarak Millî Güvenlik Ku
ruluna sunmak,
c) Millî Güvenlik Kurulu
ile ilgili toplantıların hazırlık
larını yapmaktan ibarettir.
Millî Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği çalışmalarında ba
kanlıklar, ilgili daire ve teşek
küllerle iş birliği yapar.

MADDE 3. — Başbakanlığa
bağlı «Millî Güvenlik Kurulu
Genel (Sekreterliği» kurulmuş
tur. Görevleri :
a) Millî Güvenlik Kurulu
nun 2' nei maddede gösterilen
görevleriyle ilgili çalışmaları
ve incelemeleri yapmak, teklif
leri hazırlamak,
b) Millî Güvenlik Kuru
lunca teklif ve Balkanlar Ku
rulunca tasvibedilmiş olan bil
cümle karar, prensip ve plân
lar ile bu konudaki mevzuatın
sorumlu organlarda tatbikatını
takibetmek ve !bu maksatla be
lirli zamanlarda raporlar hazırlıyarak Millî Güvenlik Ku
ruluna sunmak,
c) Millî Güvenlik Kurulu
ile ilgili toplantıların hazırlık
larını yapmaktan ibarettir.
Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliği çalışmalarında
Bakanlıklar, ilgili daire ye te
şekküllerle işbirliği yapar.

MADDE 3. — Başbakanlığa
bağlı «Millî Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği» kurulmuş
tur. Görevleri :
a) Millî Güvenlik Kurulu
nun 2 nei maddede gösterilen
görevleriyle ilgili çalışmaları
ve incelemeleri yapmak, teklif
leri hazırlamak,
b) Millî Güvenlik Kurulun
ca teklif ve Bakanlar Kurulun
ca tasvibedilmiş olan bilcümle
karar, prensip ve plânlar ile bu
konudaki mevzuatın sorumlu
organlarda tatbikatını takibet
mek ve bu maksatla belirli za
manlarda raporlar hazırlıyarak
Millî Güvenlik Kuruluna sun
mak,
c) Millî Güvenlik Kurulu
ile ilgili toplantıların hazırlık
larını yapmaktan ilbarettir.
Millî Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği çalışmalarında ba
kanlıklar, ilgili daire ve teşek
küllerle iş birliği yapar.

MADDE 4. — Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreteri, Ge
nelkurmay Başkanının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca
atanır.
._ :-,.^y^x

MADDE 4. — Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreteri,
Genelkurmay Başkanının tekli
fi üzerine Bakanlar Kurulunca
atanır.

MADDE 4. — Millî Savun
ma Komisyonunun 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.

Toplantı ve kararlar

Toplantı ve kprariar

Toplantı ve kararlar

MADDE 5. — Milli Güven
lik Kurulu ayda bir defa topla
nır. Ayrıca Başkanın göstere
ceği lüzum üzerine de toplana
bilir.

MADDE 5. - Millî Güven
lik Kurulu ayda bir defa top
lanır. Ayrıca Başkanın göste
receği lüzum üzerine de topla
nabilir.

MADDE 5. — Millî Savun
ma Komisyonunun 5 nei mad
desi aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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Kurul kararlarını çoğunluk
la alır. Eşitlik halinde Başka
nın bulunduğu tarafın oyuna
itibar olunur.
Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreteri Kurul toplantıla
rına katılır, oya katılmaz.
Başbakanlık Müsteşarı, Dış
işleri Bakanlığı Genel Sekrete
ri Başbakanın daveti ile Kurul
toplantılarına katılabilirler fa
kat oya katılmazlar.
Kurul gerektiğinde lüzum
gördüğü vazifelileri ve uzman
ları da istişare için çağırabilir.
Kurul, aldığı kararları Ba
kanlar Kuruluna sunar.

Kurul kararlarını çoğunlukla
alır. Eşitlik halinde Başkanın
bulunduğu tarafın oyuna itibar
olunur.
Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreteri Kurul toplantıla
rına katılır, oya katılmaz.Başbakanlık Müsteşarı, Dış
işleri Bakanlığı Genel Sekreteri
Başbakanın daveti ile Kurul
toplantılarına katılabiliri er fa
kat oya katılamazlar.
Kurul gerektiğinde lüzum
gördüğü vazifelileri ve uzman
ları da istişare için çağırabilir.
Kurul, aldığı kararları Ba
kanlar Kuruluna bildirir.

MADDE 6 . - 2 nci maddede
yazılı görövlerle ilgili eiüt, plân
ve teklifleri Millî Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği ile iş
birliği halinde hazırlamak ve
gerektiğinde danışma vazifesi
ni görmek üzöre «İhtisas komi
teleri» kurulabilir.
Bu komitelere; görüşülecek
konuya göre hangi vazifelilerin
katılacağını Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterinin teklifi
üzerine Başbakan kararlaştırır.

MADDE 6 . - 2 nci maddede
yazılı görevlerle ilgili etüd,
plân ve teklifleri Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği
ile iş birliği halinde hazırlamak
ve gerektiğinde danışma vazi
fesini görmek üzere «İhtisas
Komiteleri» kurulabilir.
Bu Komitelere; görüşülecek
konuya göre hangi vazifelile
rin katılacağını Millî Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterinin tek
lifi üzerine Başbakan kararlaştırır.

MADDE 6..— Millî Savun
ma Komisyonunun 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Millî Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliğinin
kuruluş, görev, yetki ve çalış
ına usulleri Millî Güvenlik Ku
rulunca hazırlanıp
Bakanlar
Kurulunca tasdik edilecek bir
yönetmelikle belirtilir.

MADDE 7. — Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği
nin kuruluş, görev, yetki ve ça
lışma usulleri Millî Güvenlik
Kurulunca hazırlanıp Bakan
lar Kurulunca tasdik edilecek
bir yönetmelikle belirtilir.

MADDE 7. — Millî Savun
ma Komisyonunun 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

Diğer

Diğer

hükümler

MADDE 8. — Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği
nin, kadrosu, bu kanuna bağlı
cetvelde gösterilen aylıklı kad
rolarla, Millî Güvenlik. Kuru
lunun teklifi üzerine Bakanlar I

hükümler

MADDE 8. — Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği
nin kadrosu, bu kanuna bağlı
cetvelde gösterilen aylıklı kad
rolarla, Millî Güvenlik Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar

M. Mecliei
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Diğer hükümler
MADDE 8. — Millî Savun
ma Komisyonunun 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.
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Kurulunca tesbit edilen ve Baş- '
bakan tarafından bakanlıklar, •
katma bütçeli daireler. Kamu
İktisadi Teşebbüsleri ve kanun
la kurulu banka ve kurumlar
dan geçici ve belli bir süre
için veya mesailerinin bir kıs
mını hasretmek üzere alınacak
memur ve hizmetlilerden iba
rettir.
Başbakan tarafından alına
cak memur ve hizmetlilerin
daireleriyle bağlılıkları saklı
kalır. Bunların aylık, ücret ve
diğer bütün özlük hakları bağlı
bulundukları yerlerce sağlanır.
Bu kadrolarca çalıştırılan su
baylar hakkında 1281 sayılı
Kanun ve bu kanunu tadil
eden 6577 sayılı Kanunun hü
kümleri uygulanır.
Subaylar
burada çalıştıkları müddetçe
kendi bakanlıkları kadrosunda
çalışmış sayılırlar.

Kurulunca tesbit edilen ve Baş
bakan tarafından Bakanlıklar,
katma bütçeli daireler, kamu
iktisadi teşebbüsleri ve kanun
la kurulu Banka ve kurumlar
dan geçici ve belli bir süre için
veya mesailerinin bir kısmını
hasretmek üzere alınacak me
mur ve hizmetlilerden ibaret
tir.
Başbakan tarafından alına
cak memur ve hizmetlilerin da
ireleriyle bağlılıkları saklı ka
lır. Bunların aylık, ücret ve di
ğer bütün özlük hakları bağlı
bulundukları yerlerce sağlanır.
Bu kadrolarda çalıştırılan
subaylar hakkında 1281 sayılı
Kanun ve bu kanunu tadil eden
6577 sayılı Kanunun hükümleri
uygulanır. Subaylar burada ça
lıştıkları müddetçe kendi Ba
kanlıkları kadrosunda çalışmış
sayılırlar.

MADDE 9. — ilişik cetvelde
yazılı aylıklı kadrolar 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin Başbakanlık kısmına
eklenmiştir.

MADDE 9. — İlişik cetvelde
yazılı aylıklı kadrolar 3656 sa
yılı Kanuna bağlı bir sayılı cet
velin Başbakanlık kısmına ek
lenmiştir.

MADDE 9. — Millî Savun
ma Komisyonunun 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — 5399 sayılı
Millî Savunma Yüksek Kurulu
Kanunu ve bu kanuna aykırı
olan hükümler
yürürlükten '
kaldırılmıştır.
Yürürlükte bulunan mevzu- '
atla Millî Savunma Yüksek Ku- '
ruluna ve Genel Sekreterliğine
verilmiş olan görevler Millî
Güvenlik Kurulu ve Genel Sek- '
reterliğince yürütülür.

. MADDE 10. — 5399 sayılı
Millî Savunma Yüksek Kurulu
Kanunu ve Millî Güvenlik Ku
rulu Kanununa aykırı olan hü
kümler yürürlükten kaldırıl
mıştır.
Yürürlükte bulunan mevzu
atla Millî Savunma Yüksek Ku
ruluna ve Genel Sekreterliğine
verilmiş olan görevler Millî Gü
venlik Kurulu ve Genel Sekre
terliğince yürütülür.

MADDE 10. — .5399 sayılı
Millî Savunma Yüksek Kurulu
Kanunu ve Millî Güvenlik Ku
rulu Kanununa aykırı <olan hü
kümler yürürlükten kaldırıl
mıştır.
Yürürlükte bulunan mevzu
atla Millî Savunma Yüksek
Kuruluna ve Genel Sekreterli
ğine verilmiş olan görevler
Millî Güvenlik Kurulu ve Ge
nel Sekreterliğince, yürütülür.

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna göre Bakanlar Kurulun
ca tesbit edilecek kadrolara lü
zumlu elemanlar alınıncaya ka
dar Millî Savunma Yüksek Ku-

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna göre Bakanlar Kurulunca
tesbit edilecek kadrolara lüzum
lu elemanlar alınıncaya kadar
Millî Savunma Yüksek Kurulu

GEÇİCİ
MADDE — Millî
Savunma Komisyonunun geçici
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.
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rulu Genel Sekreterliğince ça
lışmakta olan subay, uzman,
memur ve hizmetliler bu görev
lerine devam ederler.

Genel Sekreterliğinde çalışmak
ta olan subay, uzman, memur
ve hizmetliler bu görevlerine
devam ederler.

MADDE 11. — Bu kanun
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.

MADDE 11. — Bu kanun ya
yını tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11. — Millî Savun
ma Komisyonunun 11 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 12. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 12. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 12. — Millî Savun
ma Komisyonunun 12 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

İçişleri Bakanı
A. Topaloğlu

Gümrük ve Tekel
Bakam
Ş. Buladoğlu

3 . 4 . 1962
Başbakan
İsmet İnönü
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
A. Eyidoğan

Dışişleri Bakanı
Feridun C. Erkin

Devlet Bakanı
T. Feyzioğlu

Maliye Bakanı
§. İnan

Devlet Bakam
A. Boğan
Devlet Bakanı
N. ökten
Devlet Bakanı
N. 8u
Adalet Bakanı
8. Kurutluoğlu
Millî Savunma Bakanı
/, Sancar

Millî Eğitim Bakanı
H. İncesulu
Bayındırlık Bakanı
E. Paksüt
Ticaret Bakanı
1. Gürsan
Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı
8, Seren

M. Meclisi
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Tarım Bakam
C. Oral
Ulaştırma Bakam
C. Akyar
Çalışma Bakanı
B. Ecevit
Sanayi Bakam
F. Çelikbaş
Basın - Yayın ve Turizm
Bakam
K. Evliyaoğlu
İmar ve İskân Bakanı
M. Güven

— 10 —
Hükümetin

teklifine

bağlı

CETVEL
I).

Memuriyetin nev'i

2
3
4
4
5
3

Aded

Başmüşavir (İhtisas yeri)
Müşavir* ('İhtisas yeri)
Müşavir (İhtisas yeri)
Uzman (İhtisas yeri)
Uzman ('ihtisas yeri)
Hukuk Müşaviri

1
3
2
3
2
1

Maaş
tutarı
1 750
1 500
1 250
1 250
1 100
1 '500

I).

Memuriyetin nev'i

3 Mütercim (İhtisas yeri)
7 Personel İşleri Şefi
7 Evrak Şefi

Aded

4
1

:ı.

Maaş
tutan
1 500

800
800

18

Millî Savunma Komisyonunun

değiştirişine

bağh

CETVEL
2
3
4
4
5
3

Başmüşavir (İhtisas yeri)
Müşavir (İhtisas yeri)
Müşavir (İhtisas yeri)
Uzman (ihtisas yeri)
Uzman (ihtisas yeri)
Hukuk Müşaviri

.1 1 750
2
6
6
1

1
1
1
1
1

500
250
250
100
500

Bütçe Komisyonunun

3 Mütercim (ihtisas yeri)
7 Personel işleri Şefi
7 Evrak Şefi

4
1
1

1 500
800
800

25

değiştirişine

bağlı

CETVEL
Başmüşavir (ihtisas yeri)
Müşavir (İhtisas yeri)
Müşavir (ihtisas yeri)
Uzman (ihtisas yeri)
Uzman (ihtisas yeri)
Hukuk Müşaviri

r—i

2
3
4
4
5
3

3
2
6
6
1

1
1
1
1
1
1

M, Madiü

750
500
250
250
100
500

3 Mütercim (İhtisas yeri)
7 Personel işleri Şefi
7 Evrak Şefi
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4
.1
.1

1 500

800
800

