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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Mehmet Vel'id Koran, halen aktüalitesini bütün 
ciddiyetiyle devam ettirmekte olan «Bankerlik» mev
zuunda gühd'em dışı söz aldı. 

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadı-
ğıridan; 

18 Şubat 19812 Perşembe günü saat 14.00'tte top
lanmak üzere Birleşjüm'e saat 14.!2Q''die son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Baş'kanvekili 
Evliya PARLAK Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA' 
nın, 13i . 5 . 1971 gün Ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 18 nci Madde (n) Bendinin Değiştiril
mesine îlislkin Kanun Teklifi. (2/21) (Başkanlığa 
geliş tariiıhi : 1 7 . 2 . 19B2) (Ad&fot Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Geçici 

Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ma
li İşler Komisyonu Raporu. (1/110) (Raporun Baş
kanlığa geliş tarihi : 17 . 2 . 19812)' (S. Sayısı : 72) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 2 . 19812) 

3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı 
Maddelerinim, Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasa
rısı ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu. (1/111) (Raporun Başkanlığa geliş tari
fli : 17 . 2 , 1982) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 
18 . 2 . 1982) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Feımi İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : tKamier GENÇ, tamea AYKUT 

IBAŞKAN — Daınlışmia Meçfllisinıin. Sayın üyeforft; 
57 nci BirfieşSmli açıyorum, 

III. — YOKLAMA 

!BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

,BAŞKAN — Sayın üyeler^ 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — Abbas Gökçe'nin, İdari Yargının yeniden 
düzenlenmesine dair gündem dışı demeci. 

IBAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma talebi 
var, okutuyorum. 

Yüksek! Başkanlığa 
İdari Yargının yeniden düzenlenmesiyle ilgili gün

dem dışı bir konuşma yapabilmem için gereğini say
gılarımla arz ederim-

Attoas GÖKÇE 
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IBAŞJKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
\ABBA!S GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Geçen ay yürürlüğe konulan 3 Kanunla idari 

yargı sistemimizde yenli düzenlemeler yapıldı. 
İBu kanunlardan birisiyle Danıştay yeniden ku-> 

rulmuş; Danıştay'da mürettep daireleriyle birlikte 
1'5'e varan daire adedi 10'a indirilmiş ve Danıştay'ın 
yargı yönünden daha çok bir temyiz ve içtihat mah
kemesi haline getirilmesi amaçlanmıştır, 

Yasanın yürürlüğe girişiyle görevleri sona eren 
Danıştay ve daire başkanlıklarına yeni seçimler ya
pılmış, Danıştay üyelerinin çalışacakları daireler ye
niden belirlenmiş ve Danıştay, yeni Kanun çerçeve
sinde görevini sürdürmeye başlamıştır. 

Yine bu 3 Kanundan birisi ile de bölge idare 
mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkeme
leri kurulmuştur. Yasa gereği, Adalet Bakanlığınca 
yurdumuzun 22 yerinde bölge idare mahkemelerinin 
kurulması kararlaştırılmıştır. Bölge, idare mahkeme
si kurulacak yerlerden lö'sının başkanlıklarına Da-' 
nıştay üyeleri arasından atama yapılmış, geriye ka
lan 6 bölge idare mahkemesi başkanı, bölge idare 
mahkemelerinin üyeleri, vergi ve idare mahkemeleri
nin hâkimleri henüz atanmamış bulunmaktadır. 

Saygıdeğer arkadaşlar; 
Yurdumuzda bölge idare mahkemeleri, vergi 

mahkemeleri ve idare mahkemelerinin kurulması ile 
idari yargı sistemimizde önemli bir mesafe katedil-
miştir. Böylece Danıştay, boğucu iş yoğunluğundan 
kurtarılmış ve idari yargı hizmetinin vatandaş aya
ğına götürülmesi sağlanmıştır.. 

Adli yargı düzenimiz içinde de benzeri bir reform 
yapılmak suretiyle istinaf mahkemelerinin kurulması 
ve böylece, hizmet bir ölçüde de olsa vatandaşın 
ayağına götürülerek, Yargıtayımızın da boğucu iş 
yükünü hafifletilmesi gerekir, 

lîdari ve adli yargı sistemimizin bu şekilde yeni
den düzenlenmesi, bizi elbette büyük ölçüde hâkim 
ihtiyacı ile karşı karşıya getirecektir. Bu mahkeme
lerin iş görebilmeleri için hâkim kadrolarının doldu
rulması gerekir. Bu kadroların doldurulması müm
kün değil mi?.. Elbette mümkündür. Bugün ülke-1 

mizde belki ihtiyaçtan da çok fazla hukukçu potan
siyeli vardır; fakat bu hukukçularımız, hâkimlikten 
daha çok serbest çalışmayı tercih ediyorlar. Çünkü 
bugün hâkimlerimizin kendilerine yaraşır maddi im
kânlar içerisinde olmadıkları acı bir gerçektir. Bu ne

denle Adalet Bakanlığı hâkim bulmakta güçlük çek-
mektedif; 

(«Adal'et mülkün temelidir» derken, bu temelin 
ustası olan hâkimin iyi çalışabilmesi için emeğinin 
karşılığını esirgememeliyiz., Hâkimlerin maaşı, layık 
olduğu en üst düzeye mutlaka çıkarılmalıdır. Bu tak
dirde hâkim kadrolarının doldurulması mümkün ola
caktır. 

Aziz arkadaşlar; 
îdari yargımıza yenilik getiren üçüncü kanun da 

İdari Yargılama Usulü Kanunudur. Bu Kanun, geç
mişin acı tecrübelerine karşı bir reaksiyon hüviyeti
ni taşımaktadır. Bu Kanuna göre, idari yargı yetki
si, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 
denetimi ile sınırlıdır, tdari mahkemeler yerindelik 
denetimi yapamazlar. Yürütme görevinin kanunlar
da gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine 
getirilmesini kısıtlayacak idari eylem ve işlem nite
liğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak bi
çimde yargı kararı veremezler, 

IDevlet Başkanının doğrudan doğruya yaptığı iş
ler, yargı denetimi dışındadır, 

Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uy
gulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zarar
ların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı 
olması şartlarının1 birlikte gerçekleşmesi durumunda, 
gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına ka
rar verebilirler. Yürütmenin durdurulmasına karar 
verilen dava dosyaları öncelikle incelenir. Yürütme
nin durdurulmasına karar verilen davalar, tekemmül 
etmelerinden itibaren 60 gün içinde esastan karara 
bağlanır. Aksi halde, yürütmenin durdurulması kara
rı kendiliğinden hükümsüz kalır, 

Savaş halinde yürütmenin durduurulmasına karar 
verilemez, 

Sıkıyönetim veya olağanüstü halin ilan edildiği 
bölgelerde görevli olan kamu personelli hakkında, 
yapılan idari işlemlere ilişkin davalarda yürütmenin 
durdurulmasına karar verilemez. Olağanüstü halin 
ilan edildiği bölgelerde grev ve lokavt ile toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerinin ertelenmesi, dernek ve kuru
luşların kapatılması veya faaliyetten menedilmesi 
kararlarına ilişkin davalarda da yürütmenin durdu
rulmasına karar verilemez. 

Muhterem arkadaşlar; 
Getirilen bu yenilikler, bilinçli ya da bilinçsiz ola

rak politik davranışlar içerisinde alındığı iddia edi
len kararlara karşı bir tepki hüviyetini taşımakla bir-
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İlkte idareyi daha, güçlü ve istikrarlı bir duruma sok
maktadır 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
ı«Gecikmiş adalet adaletsizliktir.;» 
Sözlerimi bağlarken, adalete sürati temin etmek 

için açık bulunan mahkeme başkan ve hâkimlikleri
ne derhal atama yapılması, idare mahkemeleri ile 
vergi mahkemelerinin geciktirilmeden kurulması, hâ
kim maaş ve ödeneklerinin layık olduğu seviyeye çı
karılması, hâkim açığının kapatılarak istinaf mahke
melerinin kurulması temennisiyle hepinizi derin say
gı ile selamlarım, (Alkışlar.) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 

2. — Mahmut Akkılıç'ın, İran'ın Türkiye sınır
larına yakın yörelerinde başgösteren «sığır vebası» 
hastalığı konusundaki gündem dışı demeci. 

(BAŞKAN — Sayın Mahmut Akkılıç'm bir gün
dem dışı görüşme talebi var, okutuyorum. 

jDanışma' Meclisi Başkanlığına 
İran'da, Türkiye sınırlarına yakın yörelerde sığır 

vebası hastalığı çıkmış bulunmaktadır. 
Ülkemizi tehdit eden bu önemli konu üzerinde 

gündem dışı bir konuşma yapmak istiyorum. 
'Müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Mahmut AKKILIÇ 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri; 
Sizlere, bugün ülkemizi tehdit eden çok önemli1 

bir konudan bahsedeceğim. Konu, yazımda da be
lirttiğim gibi, sığır vebasıdir, 

IBirkaç gün önce gazetelerde ve radyoda dinle
diğimiz gibi, Türkiye'nin Doğu sınırlarına yakın 
İran illerinde sığır vebası çıkmıştır. Sığır vebası ko
nusu, maalesef o ufak bir - iki haberden sonra ne 
TRT ve ne de basın (Haklı olarak basın ve TRT 
konunun önem ve ehemmiyetini bilmedikleri için) 
genişliğine ve derinliğine bir inceleme yapıp yayında 
bulunmamışlardır. Fakat, şunu hemen arz edeyim ki, 
sığır vebası, hepimizin seyrettiği filmleri hatırlaya
lım, insan vebası konusunu; o korkunç tabloları, in
sanların nasıl birebirinden kaçtığını gösteren tablolar 
aynen sığır vebasında da hayvanlar için varittir. 

SSayın üyeler; 
İSığır vebası yüzyıllardan beri Asya'da ve Afrika'-' 

da çöreklenmiş ve ülkemizi tehdit etmiştir. 1592 yı
lından beri; 18Wlarda, 1900larda Türkiye'de zuhur 
etmiş, Türkiye ve Balkanlar üzerinden de Avrupa' 
ya' geçmiştir. 

ISize bir önemli konudan bahsedeyim : 
İki Türk veteriner hekimi 1902 yılında dünyada 

ilk defa olarak sığır vebası etkeninin bir virüs ol
duğunu tespit etmişlerdir ve 1900'lerde çıkan sığır 
vebasını kısa sürede önlemeye çalışmışlardır., Ama 
o zaman bu mücadele biraz uzun sürmüştür; bu ise 
hem memleketi ve hem de o işle mücadele eden Türk 
veteriner hekimlerini sarsmıştır. 

Ondan sonra sığır vebası maalesef Birinci Dünya 
Savaşı ve İstiklal Savaşı sırasında Türkiye'nin başı
na, ikinci bir yabancı ordu gibi saldırmış ve o zaman 
bir başka düşmanla mücadele edercesine Türk vete
riner hekimleri, bütün yokluklara rağmen fedakârca 
bu hastalığın üstesinden gelmeyi başarmışlardır. An
cak hemen bunun üzerine Büyük Atatürk'ün direk
tifleri ile Ankara'da Etlik Veteriner Bakteriyoloji1 

Enstitüsü kurulmuştur. 
Muhterem arkadaşlar; 

Sığır vebası hastalığı herhangi bir yere girdiği 
takdirde, akut halde seyir etmek suretiyle bir - iki 
günde yöredeki hayvanların % 90'ını öldürür; has
talığa yakalanmış hayvanların % 90'ı ölebilir. O ne
denle bu iş şakaya gelmeyecek ve hafife alınmayacak 
kadar önemlidir, 

ifstiklal Harbi sırasında hayvanların sağlığı tehli
keye girdiği gibi, Ordunun hareketi dahi o zaman 
kısıtlanmıştı. Çünkü biliyorsunuz, o zaman ordudaki' 
toplar ve silahlar öküzlerle taşınıyordu., Korkunç bir 
mücadele verilmiştir o zaman. 

İBiraz evvel arz ettiğim gibi, hastalık ülkeye gir
dikten sonra hayvanların % 90'ını öldürür. Eğer 
hayvanlar aşılı değilse, o bölgedeki bütün hayvan
ların % 100 itlaf edilmesi gerekir, öldürülmesi ge
rekir ki, başka bir tarafa sirayet etmesin. 

«İşte bu nedenle hastalığın ülkeye girdikten sonra 
mücadelesi yerine, hastalığın ülkeye girmemesi için, 
her ne pahasına olursa olsun, önemli ve çok sıkı ted
birler almak mecburiyetindeyiz. 

İBiraz evvel bahsettiğim, Atatürk'ün emri ile ku
rulan Etlik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsünde Or
dunun her an harbe hazır olduğu titizliği içerisinde 
devamlı aşı üretilir. Aktivitesi kaybolan aşılar imha 
edilir, fakat yeniden aşı üretilir. Devamlı, silah hazır 
olduğu gibi, aşılar hazırdır. Yaptığım incelemeye gö
re, halen Etlikle 5 milyon doz aşı mevcuttur; 1981'-
de üretilmiş aşılar mevcuttur; ama önemli olan bu 
aşının bir an evvel eksi 30 derece soğuğun hüküm 
sürdüğü Van, Kars ve Ağrı yörelerine sevk edilerek 
iyi bir organizasyonla oradaki hayvanlara çok kısa 
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'bir sürede uygulanmasıdır. Bu iş gün, hafta, mese
lesi değil, bu iş saat meselesidir. Eğer vakti kaybe
der, eğer zamanı kaçırırsak hastalık derhal memle-
ketfl girebilir. 

O nedenle aşının dozu da oldukça büyük miktar
lara varıyor; 3 - 5 tonu buluyor gönderilmesi gere
ken bu kuru aşı ve onun serumu veya suyudur, su
landırılması gereken sıvı. Bunun eksi 30 derecede 
donmamasını sağlayacak organizasyonun tez elden 
gerçekleştirilmesi lazım. 

Sayın" üyeler; 

Hal böyleyken, bu mücadeleyi yapacak kimler
dir? Veteriner hekimler., Oraya, seferberlik gibi, Or
ta Anadolu'dan, Batı Anadolu'dan veteriner hekim-t 
lerin gönderilmesi lazım. Çünkü oradaki veteriner 
hekim kadrosu bu işe yetmez. Ama nasıl? Bugün 
maalesef şunu arz edeyim sizlere; 25 - 30 yıldan be
ri hizmet gören veteriner hekimler hâlâ 5 - 7'nci 
derece kadrodadırlar ve bunlar oraya gittikleri tak
dirde bir şoförün aldığı 600 liralık harcırahla o eksi 
30 derecede çalışmak mecburiyetinde kalacaklar. 

İşte, ülkede olağanüstü hallerde, olağanüstü im
kânlar sağlanması nedeniyle bu konuda da vakit ge
çirilmeden derhal olağanüstü imkânlar sağlanmak 
suretiyle veteriner hekimlerin tez elden oraya gön
derilmesi, Bakanlıkta bu kadro sisteminin düzeltil
mesi ve bu veteriner hekimlerin mutlaka tatmin edil
mesi lazımdır. Günde 600 liralık bir harcırahla eksi 
30 derecede veteriner hekimleri çalıştırmak hiç bir 
vicdanın kabul edeceği bir konu değildir. 

ıSayıri üyeler; 

1921 den 1967 ye kadar 46 yıl sonra, yine Güney 
Anadolu sınırlarımızdan ülkeye bu sığır vebası gir
miştir. Biraz evvel bahsettiğim gibi seferberlik ilan 
edilmek suretiyle bütün veteriner hekimler orada 
toplanarak çok kısa bir sürede bu hastalık orada 
yok edilebilmişjtir; ama memlekete oldukça büyük 
zarar vermiştir. 

(Kaç gündür Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın
dan bu konuda büyük ölçüde bir girişim yapıldığı 
kanısında değilim. Sağlık Şûrası toplanmış, kararlar 
alınmış; fakat icraata henüz geçilmemiştir zannedi
yorum. Bir yerde bir zelzele olduğu, üç - beş ev yı
kıldığı veyahut da bir yerde bir sel felaketi olduğu 
zaman imar ve İskân Bakanının, içişleri Bakanının 
ve diğer ilgili bakanların hemen o gece, (Geceyarısı 
dahi olsa) oralara gidip, konuyu incelediklerine he
pimiz şahit oluyoruz. Ben beklerdim ki, Sayın Ta
rım ve Orman Bakanı bize Doğu Anadolu sınırk-
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rından seslensin ve «Şu, şu, şu tedbirleri aldık.» de
sin. Çünkü, eğer sığır vebası Türkiye'ye girerse ve 
Allah göstermesin Orta Anadolu'ya yayılırsa, geçen 
sene Ticaret Bakanının ve Sayın Başbakan Yardım
cısı Turgut Özal'ın burada iftiharla bahsettikleri, 
«100 - 4Û0I milyon dolarlık hayvansal ürün ihraç 
ettik» dediği o kaynak kurur. Çünkü, hastalığın ol
duğu bir memleketten hiç bir ülke hayvansal gıda 
maddelerini almaz. 

Sayın üyeler;ı 
insan vebası gayet tabii insanların hareketiyle 

geçer; ama bu sığır vebası hayvanların birbirleriyle 
temasıyla olduğu kadar, yabani hayvanların hare
ketiyle de geçer. O bakımdan konu çok önemlidir 
ve vakit geçirmeden, hatta bu iş için özel uçaklar 
dahi tahsis edip bir an evvel oraya gerek aşının, ge
rekse elemanların intikal ettirilmesi lazım geldiği 
kanısındayım. 

•BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum efen* 
dim» 

MAHMUT AKIKILIÇ — Sayın Bakanlık tem
silcileri buradalar. Bilemiyorum; ama bu gibi hâller-' 
de derhal 'başka vesilelerle iran'a heyetler veya kişi
ler gönderip, oradaki durumu tetkik edip, ona göre 
ülkede tedbirler almak mecburiyeti ve zorunluluğu 
vardır. Eğer, bunlar yapılmazsa, biraz evvel bahset
tiğim o felâketler başımıza gelebilir sayın üyeler. 

Konunun bu kadar önemli olması nedeniyle hu
zurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. Tahmin ederim 
ki, Sayın Tarım ve Orman Bakanı ve de yetkilileri 
bu konuda endişelerimizi giderecek tedbirler almış
lardın 

Hepinizi en derin saygılarla selamlarım. (Alkışlar)' 
İBAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Akkılıç, 

3. — Mahmut Akkılıç'in, İran'ın Türkiye sınır-* 
larına yakın yörelerinde basgösteren «sığır vebası» 
hastalığı konusundaki gündem dışı demeci üzerine 
Tarım ve Orman bakanlığı Temsilcisinin açıklaması. 

tBAŞKAN — Aynı konuda Hükümet adına bir 
açıklama yapılmak istenir. 

Hükümet Temsilcisinin belgesini okutuyorum! 
efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Üyesi Mahmut Akkılıç'ın sığırı 

vebası hakkında gündem dışı yapacağı konuşma hak
kında açıklama içlin aşağıda hüviyeti yazılı kişinin 
yetkilendirilmiş olduğunu arz ederim. 

Sabahattin ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 
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Adı, Soyadı : İsmail Bilir. 
Görev Unvanı : Müsteşar Yardımcısı. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bilir. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ İSMAİL BİLİR — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
Sığır vebası konusunda Sayın Akkılıç'ın yaptığı 

gündem dışı konuşma üzerinde açıklama yapmak is
tiyorum. 

Hükümetimiz ve Bakanlığımız sığır vebası hasta
lığının önemini 'biliyor ve bu hususu gereği giıbıi ele 
almış ve Önem vermiş 'bulunmaktadır. 

11 Şubat tarihinde Dışişleri] Bakanlığı kanalıyla 
alınan bilgide, İran'ın Doğu Azerbaycan, Munıgan 
bölgesinde sığır vebası hastalığınım çıktığı Dışişleri 
Bakanlığı kanalıyla Bakanlığımıza intikal ettirilmiş
tir. Bunun üzerine, Bakanlığımız her türlü idari ve 
fenni tedbirleri almıştır ve derhal TRT vasıtasıyla 
hastalık konusunda alınacak idari ve fenni önlemler, 
hayvan hareketleri, sınırlarda alınacak tedbirler ko
nusunda Hükümet bildirisi yayınlanmıştır, bunu bi
liyorsunuz. 

Ayrıca, uluslararası anlaşmalar ve İran'la Türki
ye arasında İkili Veteriner Anlaşması gereğince, has
talığın derhal ilgili kuruluşlara ve ülkemize bildiril-
mesıi gerekiyordu. Bu hususta da yine Dışişleri Ba
kanlığımız kanalıyla İran'da hastalığın çıkış tarihi, 
yayılma durumu, hudutlarımıza yakınlığı, telefat ve 
aşılama durumu sorulmuştur. Bu bilgileri beklemek
teyiz. 

Bu yazı üzerine Dışişleri Bakanlığından aldığımız 
cevapta; Tebriz Başkonsolosluğumuza atfen İran'ın 
yayınladığı bir bildiriden bahsedilmektedir. Hastalık 
yayılma durumu göstermekte ve İran'da hayvanların 
aşılaıtılması için veteriner teşkilatına hayvan yetiştiri
cilerinin müracaatları öngörülmüş bulunmaktadır. 

Bakanlığımız, sığır vdbası konusunda Sağlık Mü
şavere Kurulunu toplamış ve her türlü idari ve fen
ni önlemleri almış 'bulunmaktadır. 'Halihazırda eli
mizde hudut ilerimize yetecek nispette sığır vebası 
aşısı bulunmaktadır. 

Ayrıca, 10 ilin valisine telgraf çekilmek suretiyle 
hudutlarda alınacak olan önlemler ve sığır vebası 
konusundaki idari ve fenni tedbirler hususunda ge
rekli uyarılar yapılmuş ve illerin Hayvan Sağlık Za
bıtası Komisyonları toplantıya çağırılmış bulunmak
tadır. 
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Aşı konusunda tereddüt edilecek herhangi bir hu
sus yoktur. Titrajı tamamlanan 2,5 rnil'yon doz aşı 
sevkedilmek üzeredir ve 'bütün aşılama faaliyetlerine 
'başlanılacaktır. 

Teşekkür edenim. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4. — Beşir Hamitoğulları'nın, Türkiye'nin NATO 
ittifakına girişinin 30 ncu yıldönümü konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir diğer konuşma 
talebi vardır, okutuyorum. 

Sayın Danışma Meclisli Başkanlığına 
Bugün, Türkiye'nin NATO İttifakına girişinin 

30 ncu Yıldönümüdür. Bu nedenle gündem dışı bir 
konuşma yapmak istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz eder, derin saygılar 
sunarım. 

Beşir HAMİTOĞULLARI 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayım Hamitöğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Danışma Meclislinin değerli üyeleri; 
30 yıl önce 'bugün, Türkiye Büyük Millet Mecli

sinin almış olduğu bir kararla Türkiyemiz resmen 
Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı; yani NATO'ya 
üye olmuştur. Bu yıldönümünün idrak edildiği şu an
da, zannediyorum ki, konu üzerinde durmak ve özel
likle NATO'ya dahil bulunan ve bir kısmı da Avru
pa Parlamento üyesi olan dostlarımızın çelişkili du
rumunla, NATO İttifakı ille bu İttifakın ruhu ve 
amaçlarıyla bağdaşmayan tutumlarına değinmek ge
rekmektedir. Bu hem Türkiye'nin varlığı ile ilgili bir 
konudur, hem de İttifaka imza atmış bulunan aidini 
ettiğim ülkelerin de büyük 'bir vebal altına girdiklfe-
rimd gösteren bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Özgürlük, barış ve güvenliğin korunması ve ya

şatılması için Kuzey Atlantik Anıtlaşması Teşkilatı 
4 Nisan 1949'da oluşturulmuştur. Aradan geçmiş bu
lunan 32 yılın açıklıkla gösterdiği gibi, bu İttifak 
örgüt olarak hiç bir ülkeye silahlı tecavüzde bulun
mamıştır ve 'kendisimi içeren ülkelerin de, biraz önce 
belirttiğim gibi özgürlük, barış ve güvenliğinıin de 
sürdürülmesirıe büyük katkıları olmuştur. 

Ayrıca, bu ittifaka girmenin bazı koşulları oldu
ğu gibi, bu İttifaktan çıkmakta da her ülke özgür 
iradesiyle karar verebilecek imkânlara sahiptir. Bu 
özellikle, NATO İttifakının temel niteliklerini ören 
anlamlı öğelerdir ve bu özelikler, bu İttifakı bazı 
propagandaların gölgesi altında kendisini gizleyebi-
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len benzer (başta litttifaklardan da NATO'yu ayıran 
önemli ıbir yapıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye, kuruluşundan 3 yıl sonra ve ancak bü

yük gayretler pahasına NATO'ya üye olaibilmiştir. 
Biraz önce arz ettiğim gibi, .kuruluş yılı 1949, Tür
kiye'nin üye olma tarihi 1952'dir. Görüldüğü gibi 
NATO bizi değil, Ibıiz NATO'ya girmek mecburiye
tinde bırakılimışızdır. Bu, önemli bir noktadır ve Tür
kiye'yi NATO'ya üye yaptıran temel nedenler büyük 
Ulusumun tümü tarafından yeterince anlaşılabilmiş 
değildir. Onun için, bu ana nedenlerden başlangıcı 
oluşturana değinmekte, hafızaları yenilemek ve yeni 
(kuşaklara da iletmek için, zorunluluk vardır. 

Bilindiği gibi Türkiye soğuk savaşın bütün teh
ditleri altında kalmıştır. Bu yetmiyormuş gibi, bu 
tehditler açık ve somut hale dönüşmüş, Sovyet Rus
ya Stalin yönetimi altındayken Boğazları ve Doğu 
Bölgemizde yer alan birkaç kentimizi açıklıkla iste
miştir ve bunu yaptığı zaman, Biatıda yer alan Ibazı 
ülkeler; «Eyvah, bir bağımsız ülke daha Sovyetlerin 
egemenliğine giriyor») korkusuna kapılmıştır. Elbet-
tekd Türkiye'yi yönetenler ve büyük Türkiye halkı, 
Türk Ulusu bu itehditıi bertaraf etmek için elinden 
geleni dün yapmakta ne kadar kararlı idiyse, bugün 
de aynı kararlılık içindedir; ama bu tehditi bertaraf 
etmek için de NATO'ya girmek ıbir kurtuluş giıbi gö
rülmüş ve bu isabetli 'karar alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu vesileyle bu üye ülkelere söyleyeceklerimiz 

vardır. Türkiye üzerindeki baskı ve tehditler bitme
miştir. Türkiye'yi 12 Eylüle getiren olayların arkasın
da Ibu tehdit yatmaktadır ve Türkiye açıklıkla bir te
cavüze maruz kalmıştır ve bu tecavüz bugün de de
vam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz Türkiye halikı olarak, Türkiye'de yaşayan in

sanlar olarak bunun bilincindeyiz. Bugün artık ül-i 
keler ancak imkân bulunduğu zaman, Afganistan'da 
olduğu gibi (kî, bugün işgal altındadır), Polonya'da 
Ibuigün cereyan eden trajik olayların gösterdiği gibi; 
ıbazı ülkeler açıklıkla, diğer ülkeler ise başka yön-ı 
temlerle işgal edilmek istenmektedir. Aynı tehdit Tür
kiye üzerinde uygulanmıştır ve uygulanmaktadır. 
Türkiye ıbir (ideoloji aracılığıyla işgal edilmek isten
miştir ve istenmektedir. 12 Eylül, 'işte bu NATO ül-i 
kesinin, işgal edilmek istenen ülkeye karşı girişilmiş 
bir savunma hareketidir, ülkenin bağımsızlığını kur
tarma hareketidir; ama gelin görün ki, NATO'ya 
dahil bazı ülkeler bunu, ıbugün bile yeterince değer-i 
lendirecek durumda1 değildir. Bu nedenle ve NATO 
İttifakında yer alan 'bazı ülkelerin Türkiye'ye karşı 
izledikleri zikzaklı durumlar, bu ülkelerde bu bıilıin-: 
cin bulunmadığını göstermektedir. 

Bugün Ermeni sorununun ortaya çı'kması bir rastı 
lantı değildir ve bu işgalci ideolojinin ve stratejinin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Baitı ülkelerinden büyük bir 
kısmı maalesef bu gerçeğin de bilincinde değildir. 
Oysa NATO Antlaşması, açıklıkla tecavüze uğramış 
bulunan üye ülkelerin yardımına koşmak mecburiye-: 
tindedir. Bu, kendilerinin de varlıklarım yakından il
gilendiren 'bir konudur; ama 12 Eylülden bu yana 
gerek Avrupa Konseyinde, gerekse Türkiye'ye ven 
râlmiesi vaat edilmiş, anlaşmalara bağlanmak aşama-: 
sına gelmiş dış yardımların nasıl kesildiğini biliyo
ruz. Bu ve buna eklenebilecek başka örneklerin de 
gösterdiği gibi, NATO'ya dahil bazı ülkeler, yüklen-f 
meleri gereken sorumluluğun yeterince bilincinde de-! 
gülerdir ve bu 'durumlarını görmek bize değil kıvanç, 
kendileri adına da bize üzüntü vermektedir. 

BDbötteki Türkiye'nin NATO'ya, NATO'nun da 
Türkiye'ye katkıları olmuştur. Bu katkıların başını 
da, NATOVa girmeden önce Türkiye, arz ettiğim' 
tehdit karşısında tek basma 'Mi, tek başına da kalır; 
ama arz ettiğim gilbi, bu memlekettim insanları yok 
olmadan yabancıya ayak bastırmamak azmindedir, 
gücündedıir. Bunu göstermiştir, gösterecektir. Ama 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu nedenle Türkiye NATO'ya üye olmuştur ve 

aradan geçen 30 yıllık sürede, Türkiye'nin NATO 
camiası içinde yüklendiği bütün vecibeleri yeterince 
yerine getirdiği açık bir gerçektir. Nitekim, NATO 
İttifakının Genel Sekreteri Luns, bu konuda Türki
ye'nin hakkı olan durumu tespit ederek şunları söy
lemekten kendisini alıkoyamamıştır. 

«O günden ıbu yana Türkiye Atlantik İttifakını 
Ibağlayan ortak çıkarlar ve değerlerin korunması için 
hayati katkıda bulunmuştur ve 'bulunmaya da devam 
etmektedir. Bu katkıyı gerçekleştiren Türk Milletinin 
çaba ve fedakârlıklarını selamlamak ve teşekkür et
mek imkânını elde ettiğim için kıvanç duyuyorum.». 

Değerli arkadaşlarım; 
İttifaka girişimizin ıbu 30 ncu yılımda bugün özel

likle NATO'ya dahil 'bazı ülkelerin çelişkili durum
ları! ve tutumları dolayısıyla Türkiye'ye karşı yüklen
meleri gereken sorumlulukları dolayısıyla biz onlara 
karşı aynı kıvancı duymak imkânını ve duyduğumu
zu söylemek durumunda değiiz. 
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NATO ittifakı içerisinde artık bizi tehdit öden bu 
tehlikeye karşı bu ittifakla birlikte çıkmanın elbatte-
(ki avantajlarının bilincindeyiz; ama müttefiklerimizin 
NATO'ya dahil ülkelerin kendi vecibelerini bu yıl 
dönümünün idrak edildiği buıgünıde yüklenmelerimi 
istiyoruz. Türkiye'ye karşı yaptıkları büyük haksız
lıktan artık yeterince bilinçlenerek algılamaları gerek
tiği kanısındayız. 

Bugün bir Ermeni sorununu uluslararası teröriz
mim bir halkası değil, bu stratejiyi dokuyan önemli 
bir halka olaralk görmelerini işitiyoruz. Türkiye'de 
arz ettiğim anarşi ve terörü besleyen işgalci ideolloji-
yi, sağ - sol arasındaki masum bir hareket olarak de
ğil, dışarıdan desteklenen, dışarıdan beslenen, son 
derece tehlikeli, işgalci bir ideolojinin parçaları ola-
raik görmek lazımıdır ve onüıara karşı güdülen müca
deleyi, demokrasiye karşı, insanlığa karşı gösterebi
len merkezilerin, bu ideolojiyi de kendileri rii gizüeyen 
bir şemısiye olarak kullandıkları ve başarıya gittik
lerini de artık Batılı dostlarımızın bilmelerini 'işitiyo
ruz. 

Temenni ediyorum ki, bu yıldönümü dolayısıyla 
bu Batılı dostlarımız bu noktada da bilinçlenir ve 
Türkiye'ye layık olduğu ilgiyi ve değeri bu ölçüler
de verebilecek tutumu takınabilecek duruma gellir. 

Çok teşekkür ederim salbrınız için. Sayın Başka
nım, söz verdiğiniz için teşekkürler ederim. (Alkış-
<lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Hamitoğul-
Iıarı. 

5. — Muzaffer Sağışman ve arkadaşlarının, «Yük
seköğretimde Son Sınıftan En Çok İki Dersten Ba
şarısızlık Yüzünden Belge Alan Öğrencilere Yeniden 
İmtihan Hakkı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi» 
ni geri aldıklarına dair önergeleri. (4/23) 

BAŞKAN — Sayım Sağışman ve 'arkadaşlarının 
bir önergesi var, okutuyorum^ 

Özü : Kanun teklifimizsin geri alınması hakkında. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
,11 . 1 . 1982 günlü yazımızla Yükseköğrenimde 

Son Sınıftan En Çok İki Dersten Başarısızdık Yüzün-
den Belge Alan Öğrencilere Yeniden İmtihan Hakkı 
Verilmesi Hakkımda Kanun teklfimlizıi görülen lü
zum üzerine geri aldığımızı bildirir, gerekli işlemıe de-
lıailetleri rica olunur. 

Saygılarımızla. 

Muzaffer SAĞIŞMAN Ahmet SAMSUNLU 
H İ M SABUNCU Ahmet SARP 

A, Mlümün KAVALALI Cevdet IKARSLI 
Süleyman Sırrı KIRCALI ibrahim BARANGİL 

Turgut KUNTER (Enis MURATOĞLU 
,S. Feridun GÜRAY iHaıyri SEÇKİN 
Turgut YEĞENAGA )Evlıiya PARLAK 

A. Güngör ÇAKMAKÇI M. Talât SARAÇOĞLU 
/M. Zdkâi BAYER Recali BATURALP 
BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarı
sı ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/111) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
17.2.1982) (S. Sayısı : 73) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
/Bir Kamum Tasarısının Gelen Kâğıtlardan gün

deme alınarak görüşülmesi hususumda Milli Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonumuz Sayım Başkanımın 
bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1402 sayıüı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddie-

Jlerinim Değiştirilmesine İlişkin Kanun Taısaırıisı ve 
Milili Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra-

(1) 73 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

poru bastırılıp dağıtılmış bulunmaktadır. 
Tasarımın önemine binaen., İçtüzüğün 50 nci mad

desi uyarımca Gelen Kâğıtlardan gündeme aHımarak 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Eşref AKINCI 
ıMilli Savunma, içişleri ve 

Dışişleri Komisyonu ıBaşkanı 

jBAŞKAN — Bahis konusu Kanun Taısansının 
gündeme alınması hususumu oıylarnnıza sunuyorum. 
Kalbulı edenler... Kabul etmeyemder... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Komisyonun yerini aHmasını rica ediyorum., 
iMıiMıi Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun 

Raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunu
yorum. Okunmasını kabul edenler... Kaibul etmeyem-
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Her... MİM Savunma, içimleri ve Dışişleri Kornıi'syomı 
Raporunun okunması ka/bull edilmiştir. 

iRaporu okutuyorum! : 
(M'iHi Savunma, İçişleri ve Dışişleri Kamıisyonu 

Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarınnn tümü üzerinde söz atamak 

isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddelere geçilımıasini oylarınıza sunuyorum. Mad

delere geçilmesini kabul edenler... Kalbui etmeyenler.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Madde l'i okutuyorum. 
11402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE l. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu

nun 26 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

r«b) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan ve
ya sıkıyönetim komutanlığında görev alan sulbay, as
keri memur, a'stsulbay ve sivil personelin eski görev 
yerleri ile ilişkileri kesilmez. Bunlara €245 sayılı Ka
nun esaslarına göre yolluk ve yevmiyeleri verilir. 
Bunlar hakkında anılan Kanunun 15 nci maddesi hük
mü uygulanmaz. 

Ancak, Sıkıyönetim görevlerini asıl memuriyet 
mahallerinde yahut bu mahallere 'belediye veya ku
rum taşıt araçları ile gidilip gelinabilen yerlerde ya
panlar veya diğer yerlerden atananlardan Sıkıyönetim 
görevlerini yaptıkları şehir içinde veya servis araçla
rı ile gidilip gelinelbilen uzaklıktaki mahallerde loj
mandan istifade edenlere yevmiye verilmez.» 

'BAŞKAN — Tasarının 1 nci maddesi üzerinde 
siöz almak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

MAHMUT AKKILIÇ — Bir soru sorabilir mi
yim?... 

'BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Bu 6245 sayılı Kanun

daki haklar nelerdir?.. Acalba 'bu konuda bir açıkla
ma yapılabilir mi?.. 

IBAŞKAN — Komisyonun ilave edeceği bir husus 
var mı?.. 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Müsaade 
ederseniz, kısaca bir özet yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Sayın 
Başkan, sayın üyelerimiz; 

Malumunuz, 1402 sayılı Kanunun 26 ncı (h) mad-
de>si gereğince, Sıkıyönetim komutanlığı emrine ata
nan veya Sıkıyönetim Komutanlığında görev alan per

sonelin, eski görev yerleriyle ilişkileri kesilmiyor; fa
kat 'bunlara yolluk ve yevmiye ödeniyordu ve halen 
de ödeniyor. 

Malumunuz olduğu gibi, sıkıyönetim hali mahi
yeti itibariyle geçici !bir yönetim olduğundan, hu dü
zenleme yerinde olmakla beralber, yolluk ve yevmiye 
ödenmesinde adil olmayan bazı uygulamalar meyda
na getirmiştir. 

Şimdi, bunu izahta kolaylık bakımından, halen 'bu
lunduğumuz Ankara Garnizonunu yahut Ankara Şeh
rini gözümüzün önüne getirirsek, 'burada 'biliyorsunuz 
çeşitli askeri ibirlikler, Sıkıyönetim Komutanlığı ve 
kurumlar mevcuttur. Halen yapmakta olduğumuz bu 
uygulamada, Sıkıyönetim Komutanlığına bir karar
gâh, t>ir komutanlık görevlendiriliyor ve buranın per
soneli, yakındaki ve uzaktaki garnizonlardan subay, 
astsubay ve askeri memurlarla takviye ediliyor. 

Faraza Etimesgut Garnizonundan, Mürtet Garni
zonundan, keza Genelkurmay, Kara Kuvvetleri giibi 
şehrin içinde bulunan garnizonlardan Sıkıyönetim Ko
mutanlığı emrine subaylar görevlendiriliyor; fakat 
görevlendirilen 'bu sulbayların bulundukları kıtaları 
ile irtibatları kesilmiyor. Yani Ibu subaylar, Sıkıyöne
tim Komutanlığı emrinde görev yapıyor; fakat özlük 
hakları bakımından eski kıtalarına bağlı kalıyorlar. 

Halen uygulanmakta olan ıbu Kanun gereğince, 
'burada görev almaya 'başlayan subaylar, aym zaman
da geldikleri yerden harcırahlarını ve halen görev yap
tıkları sürece de yevmiye alıyorlar; fakat diğer su
'baylar da aynı şehrin içerisindedir, bu su'baylar da 
aynı şehrin içerisindedir. Gerek Örfi İdare Komu
tanlığının, gerekse eski kıta ve kurumlarının sağlamış 
oldukları her türlü kolaylıktan da faydalanıyorlar, 
Keza, belediye otobüslerin'den, servis araçlarından ya
rarlanıyorlar. Bir kısım sulbay bu Kanuna göre yol
luk ve yevmiyesini 'alıyor, diğerleri alamıyor. Görül
düğü gilbi sulbaylar arasında ıbir ayrıcalık meydana 
gelmiş oluyor. 

iBir de 'belediye sınırları mevzubahistir. Bugün be
lediye sınırları hemen hemen şehirlerin içerisinde kal
mıştır; yani 'bir belediye sıran düşünün, herhangi bir 
mahalleyi ortadan bölüyor, aynı mahallede oturan 
bir sulbay aynı istikamette bir göreve geliyor, eğer 
bunlardan birisi Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde ça
lışıyorsa bu yevmiye alıyor, diğeri Genelkurmay Ka
rargâhında çalışıyorsa yevmiye almıyor. 

Bunun gibi bir de şehir dışından atanan su'baylar 
var. Faraza Çankırı'yı düşünelim. Çankırı'dan Sıkıyö
netim Komutanlığına bir su'bay, bir astsubay, -bir as-

— 111 — 



Danışma Meclisi B : 57 18 . 2 s 1982 O : 1 

keri memuru atıyorsunuz. Pek tabii iki, bu Kanuna gö
re bu subay gerek yolluğunu, gerekse .harcırahını ya
hut yevmiyesini alacaktır; ama şimdi (bazı durum ica
bı buradan gelen subaylara komutanlıklar şehir içe
risinde lojman tahsis ediyor. Eğer 'bu suibay veyaihult 
askeri memur 'bu lojmanda oturmayı kaibul ederse aile
sini de beraber getiriyor, lojmandan yararlanıyor, du
rumu şehir içerisindeki subayların durumuyla aynı 
şekle geliyor ve lojman tahsis edilmesine rağmen bu 
subay; yani o da lojmanda oturmasına ve aynı böl
gedeki araçlardan yararlanmış olmasına rağmen, bu 
subay Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde çalışitığı için 
(fakat bağlantısı eski yeriyle ilgilidir) yevmiyesini alı
yor, diğer suibay almıyor. 

Keza yine (Burada gerekçede de misal gösteril
miştir.) Karamürsel'i düşünelim. Karamürsel biniyor
sunuz bizim Deniz Kuvvetlerimizin bu bölgedeki 
(Gölcükteki) Donanma Üssünün hemen helmen ya-
fkınındaki bir yerdir. Burada lojmanları varıdır. Dı
şarıdan buraya tayin edilen subaylara da buradan 
lojman tahsis ediliyor. Aynı bölgede görev yapan 
subaylar da burada oturuyor. Şimdi dışarıdan ge
lene de lojman verilmesi halinde bu suibay yevmiye
sini alıyor, diğer subaylar alamıyor. 

Şimdi maddi bakımdan böyle bir ayrıcalık dola
yısıyla subaylar arasında da yahuiCta görevli personel 
arasında da bir huzursuzluk kaynağı oluyor. 

•Şimdi bu kanun, bu hakkı; yan'i aynı şehir içeri
sinde oturanlar ile, şehir dışından atanıp da kendi
lerine lojman tahsis edenlerden alıyor; yani bunlara 
da di'ğer subaylarda olduğu gibi yevmiye bundan 
(böyle verilmeyecek deniyor. 

Kanunun dsa'sı budur. Bu Komisyonumuzca ince
lenmiş, üzerinde gerekli tartışma yapılmış ve uygun 
bulunmuştur. Benim açıklayamadığım hususlar var
sa, Sayın Bakanımız ve Hükümet tems'ilcilerimiz bu
radadır, gerekli izahatları sizlere verirler. 

Benim maruzatım bu kadar. Bu Kanunun kabul 
edilmesini de saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Dikmen. 
Sayın Balkan bir açıklamada bulunacaklar mı 

efendim?.., Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY-

ÜLKEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
(Muhterem Komisyon Raportörünün ifade ettiği 

hususlara ilave edecek bir konu yok. Komisyon Ra
portörümüzün de belirttikleri gibi, konunun esası, 
'bir huzursuzluk unsurunun ortadan kaldırılmasıdır, 
çünkü aynı vazifeyi gören iki subaydan birisi; bir 

•yüzbaşıda bu mesela 13 bin 500 lira yapıyor, o kadar 
fazla bir para alıyor. Halbuki lojmandadır, ailesi de 
oradadır. Binaenaleyh, bunun kaldırılmasından iba
rettir. 

Bir de tabiatıyla Hazinenin de lüzumsuz yere bir 
harcırah ödememesi keyfiyeti vardır. 

Mesele bundan ibarettir, arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
AKİF BRGİNAY — Bir soru sorabilir miyirri 

efendim? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erginay. 

AKİF BRGİNAY — Maddenin 2 nci fıkrasında 
«gidilip gdinebi'len yerler» ifadesi var. Bunun öl
çüsü nedir? Acaba neye göre tespit edilecektir? Bir 
kilometre hesabı söz konusu mudur? Çünkü, siz şu
raya kadar gidip gelme dersiniz, bir başkası başka 
yere kadar der, bunun aksini söyler. Yanlış anlama-1 

lara meydan verebilecek bir düzenlemedir. Bu ko
nuda Sayın Bakandan bir açıklama yapmasını istir
ham ediyorum, eğer bir ölçü konmuşlsa... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

'MİLLİ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY-
ÜLKEN — Efendim ölçü vardır. Bu ya belediyenin 
oraya mevcut olan araçlarıdır veyahut da kuruluşunı 
kendi araçlarıdır. Bunlarla gidip gelebilir. Servis 
araçlarıdır.' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, es
ki hali kaibul edilirken; yani 1402 sayılı Kanun çı
karılırken acaba bu ihtimal düşünülmemiş mi? Tasarı 
bize çok yakın zamanda dağıtıldığı için inceleme ola
nağı bulamadım. Yani o zaman hangi gerekçeyle bu
nu kabul etimtişler? 

Ben konunun içerisinde bir teşvik unsuru seziyo
rum. Ben bunu, sıkıyönetimde hizmet görenlere kar
şı, o hizmetin birtakım güçlülklleri sebebiyle, nerede 
olursa olsun artık o fazla araştırılmadan yevmiyeleri 
verilir, şeklinde mütalaa ediyorum ve bu gerekçeyle 
kabul edildiğini sanıyorum. 

Acaba vaktiyle bugünkü mahzur düşünülmemiş 
midir ve bunla karşılaşılmış değil midir efendiim ka
nun gerekçelerinde? Bu hususta bir bilgi var mıdır 
onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini. 

HALİL GELENDOST — Söz istiyorum Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Geltendöst. 
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HALİL GELE'NDOST — Efendim, ben bir hu
susta Kom'isyondan veya Bakandan aydınlanmak is
tiyorum. Konu şu : 

Efendim, yevmiye konusundaki bu dengesizliğin 
giderilmesi hususuridaki gerekçe yerindedir ve Tasarı 
uygundur; 

Yalnız yolluk hususunda benim bir endişem var. 
Bazı arkadaşlardan da mektup almış durumdayım. 
Acaba bunun ıslahı, düzeltilmesi mümkün olabilir mi? 
ıMesda, Çorlu'dan Elazığ'a tayfin edilmiş bir arkada
şımızdan bir mektup aldım. Yalnız tek başına ken
disine yolluk verilmiş, arkasından da ailesini getir
miş; tabii hizmet ne kadar devam edeceği be'ilii ol
madığı için, ailesini getirmliş, çocuklarını da getirmiş. 
Fakat bu yolluk kâfi bulunmamaktadır ve kendisin
den şim'di almış olduğu yevmiye de kesileceğine göre 
bir dengesizlik, bir adaletsizlik olduğu ileri sürül
mektedir. Acalba devamlı yollukta olduğu gibi, me-
muriyetilerin tayininde olduğu gibi, bu yolluk duru
mu ailesini getirenler için ıslah edilemez mi? Bu hu
susta Komisyondan veya Sayın Bakandan izahat ver-
mesdnıi istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gelen-
dost. 

Komisyonun ilave edeceği bir husus var mı efen
dim?.. Yok. 

Sayın Bakan?.. Buyurumuz efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY-

ÜLKEN — Bu ikli hususa da arzu malumat edeyim. 
Bir tanesi tabiatıyla Harcırah Kanununa göre, geçici 
görevle daimi görev arasında bir fark vardır. Geçici 
görevle güden bir kişiye, daimi görevle olan harcırah 
verilemez. Buna mukabil yeni Harcırah Kanununda 
malumunuz miktarlar artmıştır; birinci derece 700 
lira, ikinci derece 650 lira yevmiye almaktadır. Esas 
kıtasına bağlı kaldığı için, yahut memuriyet mahal
line bağlı kaldığı için, bu sıkıyönetim görevine tayin 
edilen memur, astsubay veya subay aile harcırahı 
alamaz; ama lojman verildiği için ve yevmiyelerde 
arz ettiğim şekilde olduğu için, ailesi kendi yanına 
geldiği zaman diğer esas görevli bulunduğu yerdeki 
durumdan çok büyük bir kayba uğramamaktadır; 
çünkü uzun bir süre orada kalmaktadır. 

Daha evvelki soruya cevaben de şu durum var : 
Malumunuz, eskiden iki ayda bir sıkıyönetimi yeni
lemek gerekirdi; Anayasa icabı iki ayda bir yenile
nirdi ve sıkıyönetim altı ay, sekiz ay uzatılarak devam1 

edebilirdi. Şimdiki şartlarda biliyorsunuz sıkıyönetim 

devamlı olarak mevcuttur. Binaenaleyh, sık sık değiş
me keyfiyeti olmaidığından, yeni görev yerine giden 
arkadaşlarımız uzun bir süre orada kalmaktadırlar. 
Aradaki, yani sık sık değişmemenin ortaya çıkarmış 
olduğu durum, bu devamlı harcırah verilip verilme
mesi konusundaki şeyi halletmek'tedir. 

O kanaatteyiz, arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bu açıklama

dan sonra söz almak istiyorum efendim. 
BALKAN — Buyurunuz Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Ben son açıklamadan sonra kendi kendime, kuş
kulu olduğum hususta haklı olduğumu gördüm. 

Evvelki kanunlar sıkıyönetimi geçici bir yönetim 
olarak düşündükleri için o şekilde hükümler vazet
mişlerdi. Ben aynı düşüncenin bugün de sürmekte 
olduğuna inanıyorum. Bu nedenle bu maddelerin bu 
şekilde kaldırılması, değiş'tirilmesi bu inancın yıkılma
sına neden olacaktır. 

Ben süreliliği bile geçici olarak kabul ediyorum. 
Bu sebeple vaktiyle fazla ayrıntılara girmeden, ih

tiyaçlar için konulmuş, sıkıyönetimlerin geçiciliği 
esasından hareketle konulmuş olan bu hükümlerin 
değiştirilmesinde, işin özüne dokunan bir taraf oldu
ğuna inanıyorum. 

Bu şeklide mütalaa edildiği takdirde beni haklı 
bulacağınıza da inandığım için bu Kanun Tasarısı
nın kabul edilmemesini özellikle öneriyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka bir soru var mı efendim?.. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI Ü*. HALÛK BAY-
ÜLKEN — Sayın Başkan, söz rica ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan; ancak 
müsa'ade ederseniz bir soru varmış, onu da alalım 
ondan sonra cevaplandırılmasını rica edeyim. 

Buyurunuz Sayın Güven. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Baş/kan, eski deyim
le yevmiye, yenli deyimle gündeliğin içinde bir 'kişi
nin hem o günkü yatma bedeli, hem de yeme - içme
sinin bedeli bulunmaktadır. Oysa burada yapılan de
ğişiklik neideniyle, lojman tahsisi yapılan kişilerin 
yevmiyesi kesilmektedir. Yani yatma bedelli olarak 
mı tamamı karşılanmaktadır? Yiyecek bedelli de alın
maktadır bu suretle. 
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Buna göre, burada bir orantı kurup; kendisine 
lojman tahsis edilen kişiye belidi bir oranda yiyecek 
'bedeli verilmesi gerek/ir kanaatindeyim. Buraya bir 
açıklık, getirilirse zannederim iyi olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Balkan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY-
ÜLKEN — Efendim, sıkıyönetimin devamlılığı diye 
bir konu yok; fiili bir durumdan bahsediyoruz. 

Yani şimdi, mevcut şartlar dolayısıyla 14 - 15 ay
dır; daha fazla bir zamandır sıkıyönetim devam edi
yor. Bu demek değilldir ki, sıkıyönetim ilelebet de
vam edecek... Kimsenin aklına böyle bir şey gele
mez. 

Yalnız, bu vazifeyi alanlar eskiden iki - üç ay için 
!bu vazifeyi alırlarken, şimdi gittikleri yerlerde 1-1,5 
sene kalabiliyorlar. Durum budur. 

iaşe - ibateye gelince; gideceği yer için yol parası 
verilmektedir, yevmiyesi verilmektedir. Hatta yeni: 
kanunda bu rakam 1 nci derecedekiler için V 000 li
raya çıkarılmıştır. 

İaşeye gelince; zaten ailesini de yenına getirmiş
tir, o maaşla ha Çorum'da geçirmiş, ha Ankara'da... 
Yani bu, aynı şehir içerisinde oturanlarda dahi bü
yük aykırılıklar ortaya çıkarmaktadır. Bunu ortadan 
kaldırmaya müteveccih bir Kanun Tasarısıdır; başka 
bir şey değildir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 nci madde üzerin'dekl görüşmeler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
'BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım 1 ndi 

madde üzerinde bir önergem vardı efendim. 
BAŞKAN — Oylama sonucunu ifade etmedim; 

bir dakikanızı rica ediyorum... 1 nci madde ile ala
kalı bir önertge var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
1 nüi maddenin 2 nci fıkrasındaki «Yapanlar» ke

limesinin «Yapanlara» şeklinde düzeltilmesi, fıkranın 
terkibine uygun olacaktır. 

Gereğini arz ederim. 
'Bekir Samî DAÇE 

BAŞKAN — Sayın Daçe, önergenizi açıklamak 
istiyor musunuz? 

BEKİR SAMİ DAÇE — Efendim, kısaca arz 
edeyim isterseniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BÖKİR SAMİ DAÇE — Değerli arkadaşlarım; 
Maddenin 2 nci fıkrası iki hususu kapsamakta

dır : Birincisi; ,«Ancak, Sıkıyönetim görevlerini asıl 
memuriyet mahallerinde yahut bu mahallere beledi
ye veya kurum taşıt araçları ile gidilip gelinebilen 
yerlerde yapanlar...» Bir de bunun devamında; so
nunda, «...yevmiye verilmez.» denilmektedir. 

Cümleyi bağlayabilmek için «Yapanlar» in, (en 
sonra "nasıl ki «...edenlere yevmiye verilmez» denili
yorsa) «Yapanlara» şeklinde düzeltilmesi ve ondan 
'slonra «...veya»nm gelmesi gereikir. Ufak bir harfin 
ilavesi gerek'iyor diye düşünüyor um. Aksi halde bir 
redaksiyon hatası yapmış olacağız. 

'Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALÂIEDDİN AKSOY — Söz istiyorum efendim.-
BAŞKAN — Hangi konuda efendim, önerge üze

rinde mi?.. 
ALÂBDDtiN AKSOY — Hayır, müstakil madde 

üzerinde. 
BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmeler bitti, 

önergelere geçtik efendim. 
AUÂEDDİN AKSOY — Oylamaya geçmeden 

önce el kaldırdım, görmediniz Sayın Başkan. 
'BAŞKAN — Efendim, önergeyi okuttum, artık 

tekrar genel müzakereye avdet etmek mümkün değil
dir. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Önergenin aleyhin-
de söz istiyorum efendim. 

İBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Efendim, Komis

yon Raporu zaten «Yapanlara» şeklindedir; bir re
daksiyon hatası vardır. 

BAŞKAN — «'Bir redaksiyon hatası vardır» di-> 
yorsunuz; evet. Esasen Komisyona soracağım efen
dim, 

Komfe'yon bu önergeye katılıyor mu?.. 
MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Katılıyoruz. Zaten «Yapanlara» dır. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz ve esasen «Yapan-, 
lara» olarak tashih edilmesi lazımdır. 

Maddeyi, biraz evvel ifade edilen ve önergede 
okutulan istikamette, «Yapanlar» kelimesini «Ya
panlara» olarak değiştirilmesi kaydıyla oylarınıza su
nuyorum. Kahull edenler... Kabul e'fcmeyenler... Kaibul 
edilmiştir.: 
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2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu

nun Ek - 2 nci ve Ek 5 nci maddelerinde yazılı «Yük
sek Savcılar Kurulu» ve «Yüksek Hâkimler Kurulu? 
deyimleri «Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu» 
olarak değişltirilmiştlir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyeni 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 2 nci maddesindeki «Deyim» lin «Ad» 
olarak değiştirilmesini, cümlenün geliş şekline göre 
«Deyimleri» nin, «Adları» olarak değiştirilmesini arz 
ederim. 

Selçuk1 KANTARCIOĞLU 

BAŞKAN — Kolmisyon bu önergeye katılıyor 
mu?... 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz... 
SELÇUK KANTAROOĞLU — Sayın Başkan, 

önergemi açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlü. 
SELÇUK KANTARCIOĞLÜ — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Gerek Komlisyon Raporunda, gerek tasarıda 

«Deyim» kelimesi yanlış olarak ifade edilmiştir. 
Deyim; çoğu özânlamından az çok ayrı bir anlam 

taşıyan klişeleşmiş sözlere, yani tabirlere denir. Me
sela, «Etekleri zil çalmak» bir deyimdir. «Küplere 
binmek» bir deyfımdir. 

Terim ise; bilim ve sanat kavramlarından birisini 
anlatan kelimedir. «A+iB» denildiği zaman, artı ve 
eksi işaretleri ile ayrıldığı için (A) bir terim, (B)' bir 
terim. (A+B) bir parantez içinde olursa, o da ken
disine göre bir terim sayılır. İfade ise anlatımdır. 

Şimdi, burada Raporun beşinci satırında «Tabiri» 
kelimesi kullanılmıştır. AşağJda «411 nci madde deyi
mi» diyor. 41 nci maddedeyim değildir efendim. 

Kanun Tasarısına gelince : (Esas değişikliği Tasa
rıda istiyorum ben, gerekçede değil.) Burada, «1402 
sayılı Sıkıyönetim. Kanununun Ek - 2 nci ve Ek - 5 nci 
maddelerinde yazılı (Yüksek Savcılar Kurulu...)» de
niyor, bu bir isim tamlamasıdır ve özel bir isim tam
lamasıdır. «(Yüksek Hâkimler Kurulu) deyimleri...;» 
deniliyor burada. Bunlar deyim değildir efendim, 
isimdir bunlar; tamlama halinde isimdir bunlar. Bun
ların yerine «Adları» deriz ve «Adları (Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu» olarak değiştirilmiştir.» de
mek zorundayız. 

Arz ederiz. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümetin bu konuda söyleceği bir şey var mı 

efendim?.. Yok. 
Komisyonun bir diyecekleri var mı efendim?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ABİBAS GÖKÇE — Komis
yon adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe 
MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

Sayın Kantarcıoğlü genelde «Deyim» konusunda 
haklı gibi görünmektedir, fakat biziim burada mad
dedeki deyim konusunda pek halkllı olduğunu sanmı
yoruz. Çünkü «Yüksek Hâkimler Kurulunun adları 
değiştirilmiştir» diyor. Bu adı biz değiştirmiyoruz ki, 
dalha evvel değişmiş bu adlar. Yasada «Yüksek Hâ
kimler Kurulu» deyimi var, ibare var, tabir var. Biz 
bu tabiri değiştiriyoruz, ad değişmiştir. Adları değiş
tirilmiştir» derken, değişen bir adın neyini değişti
receğiz. 

Komisyon olarak maruzatımız bundan ibaret ve 
katılmıyoruz. Çünkü, oradaki sözcüğü değiştiriyoruz, 
biz oradaki ibareyi değiştiriyoruz. 

Saygılar sunarım. 
SELÇUK KANTARCIOĞLÜ — Sözcük de de

ğil o... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Önergeyi, Komisyonun dikkate alıp almama hu

susunu oylarınıza sunuyorum. Önergenin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge reddedilmiştir efen'dSm. 

İkinci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Kalbul etmeyen
ler... İkinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3, okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe ıgirer.1 
'BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 4, okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kalbul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 
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Kanun Tasarısının tümünü oylamadan önce bir 
lehte, bir aleyhte söz almak isteyenlere söz verece
ğim. 

Söz almak isteyen sayın üye?.. 
ALÂEDDİ'N AKSOY — Aleyhte söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALİÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, sayın 

arfcaldaşlllar;' 
lBir haksızlığı giilderelim derken, bu taisarı ile ikin

ci tür halkisızlılk yapılimalk ilsltenlmidklteldir. 
iSillalbiı Kuvvetler Llojiman Yönetmeliğine göre, 

lojman personele alilesi ile birilikte talhslis edilir. Be
kar bir personele lojman talhsiiıs edilmez. Bu demek-
tfir fci, geoidi görevle gdlen personele, «Sen aileni 
gelfiir...» Pdki aileyi getirmek içlin sürekllli yolluk la-
ZMVL, «!Ben seni ferden tayin ettlim, kıtanla ilişiğini 
'kesmeldim...» Alma para masraf ekliyor alillesin i getir
diği halde.: 

Şu (halde, bu arkadaşlara maldlemlkii geçici görev 
yoluğu verliHknöyecekltiır, o hailde bunların tayan endil-
dJkleri birlikten görev mahallerine gelen ve gö-
mevHerd blitltilkten sonra da, esas görev yerlerine git
meleri için sürekli yölulk verilmesi lazım gelir. 

'Böyle olduğu takdirde adaletsizlik ortadan kal
kar. Eğer ben, sadece lojman talhsis ettüm, dersem; 
öv nalklli içün mialsralfliairını ödleîmiediğinı takdirde, bu 
arlkadaşları mağdur ötaıliş oluyoruz. 

Saygı ile arz ederömv (Afllki'şlar.) 
IMEHMET AYDAR — Söz Müyorum Sayın Baş

kan., 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar, lehinde söz 

vertilyorum. 

IMEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyelierü; 

1402 sayiı Sılkıyönetitm Kanununun uygulanması 
esnasında, Silahlı Kuvvetler mensupları arasında 
ortaya çıkan bir durumu izale ötmek halamından, 
Ibizzalt teşhisi yine Silahlı Kuvvetlerin koyması ve bu 
eşitsizliği gilderımleısi huisuısundalkli bu Kanun Tasansı-
ını fevkalade isabetli ıblarak buluyorum ve oyumu be
yaz olarak kullanacağım, 

'Bir eşltîsfeliğliın özleflUıükllle varolduğu hususunu hem 
Kiomfeyon, hem Hülklümıelt açılklılkla belirttiler. Eşjit-
ısizlilk derken, Türk Silalhli Kulvvetlerii zaten bugün 
12 Bylülldlen bu yana Devlet idaresine hâ'kim ve ida
renin normal düzene geçişli hususundaki gayretleri 
'içörilsönldeidMer.! Bu gayrette görev alan Tür'k Silahlı 
Kuvvetleri men'suiplarıının, kendileri tarafından teşhis 
edilmiş (bir eşitsizliği ortadan kaldırma hususundaki 
isteklerine yürekten katılmaktan başlka yapacak bir 
şey yaktım 

ıSaygılarılmla arz öderim. (Alkışlar.) 
IBAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Aydar. 
Kanun Tasarısının tümünü oyUarııunza sunuyorum. 

Kabul eidenlder... KalbuJ eitmleyenter... KanunTasarı-
'sının tümü Danışma Meclisince kalbul edilmiştir, ha
yırlı ve uğurlu olsunı. 

Teşekkür ediyorulm Sayın Balkan, teşekkür ede-
rfim Sayın Komisyon. 

Gündemlimizde bir başka malddıe bulunmamakta
dır. 

iBu Mlbarla, Birlerimi 22 Şulbat 1982 Pazartesi 
günü saat 14.00te toplanmak üzere kapatıyorum^. 

Kapanma Saati : 15.27 

-»«-
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 73 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu. (1 /111) 

TC 
Başbakanlık 29 Aralık 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : KKTD/101 -1145/07123 

ÜANIŞMA IMBCJJM BAŞKANLIĞINA 

Mîlli Savuranla Bafenlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı (Balkanlar Kurulunca 21.12.1981 tarihinde 
ktorarfaştırfan «1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine tl£şlküxt Kanun Ta-
Saüiisı» lifle gerekçesi ekli olarak gönderillmüşitir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
'Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1402 sayılı Kanunim 26/b maddesi gereğince, sıkıyönetim komutanlığı emrine atanan veya "sıkıyönetim 
komutanlığında görev alan personelin eski görev yerleri ile ilişkileri kesilmemekte ve bunlara 6245 sayılı 
Kanuna göre yolluk ve yevmiyeleri verilmektedir. 

Sıkıyönetim hali, mahiyeti itibariyle geçidi bir yönetim olduğundan bu düzenleme yerinde olmakla bera
ber yolluk ve yevmiye ödenmesinde adil olmayan uygulamalara da yol açmaktadır. 

Bu konuda öncelikle eski görev yerleri sıkıyönetim görevini yaptıkları şehir içinde fakat belediye hudut
ları dışında olan personelin durumunun1 dile getirilmesi gerekmektedir. Bu perosndle belediye hudutları 
içinde görevli olan personel arasında mesaiye gidiş - geliş yönünden hiçbir fark bulunmamakta, hatta evi 
veya lojmanının bulunduğu mahal itibariyle sıkıyönetim görevini yaptığı yere, asıl görev yerine göre daha 
kolaylıkla gidip ıgelebilmektedir. Buna mukabil bir de geçici görev yevmiyesi alması hem personel arasında 
eşitsizlik hem de huzursuzluk yaratmaktadır. Örneğin, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına, Etimesgut'taki 
ve Mürted'deki birliklerden atanan personele geçici görev yevmiyesi verilmektedir. Oysa bu personel asıl 
görev yerlerine nazaran sıkıyönetim görev yerine daha kısa zamanda ve rahatlıkla gidip gelebilmektedirler. 
Sıkıyönetim görevi nedeniyle ek bir maddi külfete girmemektedirler. Yani Ankara'da diğer karargah ve bir
liklerden atanan görevlilerle aralarında hiçbir fark bulunmamaktadır. Buna mukabil geçici görev yolluğu ve 
yevmiyesi almak suretiyle ayrıcalıklı bir durum kazanmaktadırlar. 

ikinci olarak sıkıyönetim komutanlığı karargâhının bulunduğu şehir dışından yapılan atamalardaki adil 
olmayan durum açıklanacaktır, 

©azı personel ya daiha başlangıçta bu durumda olmakta ya da sıkıyönetim görevini sürdürürken asıl gö
rev yeri itibariyle yapılan atamalar dolayısıyla bu durumu sonradan kazanmaktadır. 
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İlke olarak asıl görev yerleri, sıkıyönetim- görevini yaptıkları şehir dışında olanlara geçici görev yolluğu 
ve yevmiyesi verilmesi uygun görülmektedir. Ancak, bu personelden birçoğu evlerimi ve ailelerini sıkıyö
netim görevini yaptMarı şehire naklederek kendilerine tahsis edilen lojmanda veya kendilerine ak ya da 
kiraladıkları evlerde birlikte oturmaktadırlar. Asıl görev yerleri ile ilişkileri sadece özlük hakları (maaş ve 
sair istihkakları gibi) yönünden devam etmektedir. Haltta sıkıyönetim görevini yaptıkları şehir içindeki bir 
görevde iken sonradan asıl görev yerleri değiştirilenler sadece kağıt üzerinde yeni asıl görev yerlerine katıl
makta evlerini ve ailelerini nakletmedikleri, aile düzenlerinde en ufak bir değişiklik meydana gelmediği 
halde geçici görev yevmiyesi almaya başlamaktadırlar. Bunlar ile aynı şehir içinde olupta sıkıyönetim göre
vini yapan personel arasında da hiçbir fark bulunmamaktadır. Personelin bir kısmının ise asıl görev yerleri 
sıkıyönetim görevini yaptıkları şehir dışında olmasına ve kendilerine tahsis edilen lojmanlar da bu şehir dı
şında olmasına rağmen lojmanlar sıkıyönetim görev mahalline servis araçları ile gidip gelinebilen bir uzak
lıkta olduğu için şehir içinde oturan personel durumunu kazanmak'tadırlar. Örneğin Donanma ve Sıkıyöne
tim Komutanlığında görevli ve başka yerden atanan personelin bir 'kısmına Karamürsel'de lojman tahsis 
edilmiştir. Bu personel de aynen yukarıda belirtilmeye çalışılan personel durumunu kazandığından bunla
ra da yevmiye verilmemesi gerektiği düşünülmektediir. 

Açıklanan bu uygulamalar personel arasında yarattığı eşitsizlik ve huzursuzluk nedeniyle hizmeti olum
suz yönde etkilemekitedir. Ancak, diğer yerlerden atanan personelden sıkıyönetim hizmetini yaptıkları şe
hir içinde veya servis araçlarıyla gidilip gelinebilen uzaklıktaki mahallerde lojmandan istifade etmeyenlere 
görev yevmiyesi verilmesi uygun görülmektedir. 

Bu nedenle Tasarın'n 1 nci maddesi ile, sıkıyönetim komutanlıklarına aynı şehir içinden atanan personele 
asıl görev yerleri belediye hudutları dışında dahi olsa yolluk ve yevmiye ödenmemesi, asıl görev yerleri sı
kıyönetim görevini yaptıkları şehir dışında olanlardan ise sıkıyönetim görevini yaptıkları şehir içinde veya 
servis araçları ile gidip gelinebilen uzaklıktaki mahallerde lojmandan istifade edenlere yevmiye verilmeme
si amaçlanmaktadır. 

Tasarının ikinci maddesi ile 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile getirilen dü
zenlemeler doğrultusunda 1402 sayılı Kanunun EK-2 ve EK - 5 nci maddelerinde düzeltmeler yapılmakta
dır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. Bu madde ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26/b bendi değiştirilmektedir. Bu değişik
lik ile görevli bulunulan şehir içinde olanlar ile diğer yerlerden atananlardan sıkıyönetim görevinin yapıl
dığı şehir içinde veya servis araçları ile gidip gel in eb ilen uzaklıktaki mahallerde lojmandan istifade edenlere 
yevmiye verilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Sıkıyönetim hizmetinin devamlılık arz etmesi nedeniyle başka 
yerlerden geçici görevle sıkıyönetim görevinin bulunduğu şehre gelen personelin çoğunun evini taşıyarak 
lojmana girmesi nedeniyle bu kişilere geçici görev yolluğu ödememin bir anlamı kalmamıştır. Asıl görev ye
ri sıkıyönetim hizmetinin bulunduğu şehirde bulunan personelle dışardan gelip evini sıkıyönetim görevinin 
'bulunduğu şeihre taşıyan personel arasında mali eşitsizlikler meydana gelmiştir. Bu uygulamanın personel 
arasında eşitsizlik ve huzursuzluk yaraJtması nedeniyle hizmet olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca eski 
görev yerleri sıkıyönetim görevinin yaptıkları şehir içinde fakat belediye hudutları dışında olan personelde 
mesaiye gidiş gel'is yönünden hiçbir ek bir mali külfete 'girmedikleri halde geçici görev yevmiyesi almaları bu 
personeli ayrıcalıklı bir duruma sokmuştur. Diğer personelle aralarında eşitsizlikler doğmuştur. Bu nedenler
le personel arasındaki eşitsizliği kaldırmak için bu kanun maddesinde değişiklik yapma zarureti doğmuştur. 

Madde 2, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile getirilen düzenlemeler doğrul
tusunda 1402 sayılı Kanunun EK - 2 ve EK - 5 nci maddelerinde yer alan «Yüksek Hâkimler Kurulu» ve 
«Yüksek Savcılar Kurulu» deyimleri bu kuruluşların kaldırılması nedeniyle Kanuni dayanaktan yoksun 
kaldığından bu maddelerde yer alan bu deyimler «Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu» olarak değiştiril
miştir. 

Madde 3. Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 4. Bu madde yürütme maddesidir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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MİDİ Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
[Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu 

Esas No. : 1/111 
Karar No. : 30 

17 Şubat 1982 

DANIŞMA MECUM BAŞKANLIĞINA 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve ge
rekçesi ilgili 'Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 

Tasarının 1 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen «(b) fıkrası» tabiri, değişiklik 1402 sayılı Yasanın 
26 nci maddesinin <(b) bendinde yapıldığından «(b) bendi» olarak değiştMlmiştir.. 

Tasarıda uygulanmayacağı belirtilen 6245 sayılı Kanunun 41 nci maddesi, 6245 sayılı Harcırah Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında 2562 sayılı Kanunun 28 nci mıaddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu ne
denle «41 nci madde» deyimi tasarıdan çıkanlarak bu cümle «Bunlar hakkında anılan kanunun 15 nci mad
desi hükmü uygulanmaz» şeklinde değiştinilmişltir. 

Tasarının 1 nci çerçeve maddesi ile değiştirilen 26 nci maddenin (b) bendiniin 2 nci fıkrasında geçen «ya
panlar ile» kelimeleri, fıkranın karışıklığa meydan vermeden uygulanabilmesi için «yapanlara veya», şeklin
de değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Bakanlar Kurulundan igelen şekliyle aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Başkanlığına saygıyla arz olunur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi Banaz 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

A. Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

A vni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

H. İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Hali* ZARBUN 
Üye 

(İmzada Bulunamadı) 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1402 SaıyıBlı Sıkıyönetim Kıainıumıunıuıı Baızı M'addefe-
»ümın Değiştiniiîiesinie tiflilşlklilnı Kamun Tasarısı 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 26 ncı maddesinin (ıb) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«b) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan ve
ya sıkıyönetim komutanlığında görev alan sulbaıy, as
keri memur, astsubay ve sivil personelin eski görev 
yerleri ile ilişkileri kesilmıez. Bunlara 6245 sayıliı Ka
nun esaslarınla göre yolduk ve yevmiyeleri verilir. 
Bunlar hakkında anılan Kanunun 15 ve 41 nci mad
deleri hükümleri uygulanmaz. 

Ancak, Sıkıyönetim görevlerini asıl rnıemuniyet 
mahallilerinde yahut bu mahallere' belediye veya ku
rum taşıt araçları ile gidilip gelinıelbilısn yerlerde ya-< 
panliaır ile, diğer yerlerden aitanaolıardan Sıkıyönetim 
görevlerini yaptıkları şehir içinde veya servis araçları 
ile gidilip gelinelbilen uzaklıktaki mahallerde lojman
dan istifade edenlere yevmiye verilmez.» 

MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun Ek - 2 nci ve Bk 5 nci maddelerimde yazılı «Yük
sek Salvolar Kurulu» v© «Yüksek Hâkimler Kurulu», 
deyimleri «Hâkimlıer ve Saıvcılar Yüksek Kurulu» 
olaraık değişti rilımüştiir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yüriür-
'lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 
Ticaret Bakanı V. 

K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 

Prof. Dr. N. Ayanoğlu 
Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener 
Turizm ve Tanıtma Bakam İmar ve İskân Bakanı 

/. Evliyaoğlu Dr. S. Tüten 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

S. Side 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN IKABUL ETTİĞİ METİN 

14C2 Sayılı Sıkıyöinetljm Kanunumun Baızı MadideBe,-
ıfinin DeğişfHlmıetsSne İlişkin Kialnun Tasansı 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyömetiim Kanunu
nun 26 ncı maddesinin (Ib) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirillmlştir. 

«b) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan ve
ya sıkıyönetim komutanlığında görev allan subay, as
keri memur, astsulbay ve siviil personellin eski görev 
yerleri ile ilişkileri kesilmıez. Bunlara 6245 sayılı Ka
nun esaslarına göre yolluk ve yevmiyeleri verilir. 
Bunlar hakkında anılan Kanunun 15 nci maddesi hük
mü uygulanmaz. 

Ancak, Sıkıyönetim görevlerini asıl1 memuriyet 
mahallerinde yahut bu mahallere belediye veya ku
rum taşıt araçları ile gidilip gellimöbfen yerlerde ya
panlar veya diğer yerlerden atananlardan Sıkıyönetim 
görevlerini yaptıkları şehir içlinde veya servis araçla
rı ile gidilip gelinebilien uzaklıktaki mahallerde loj
mandan istifade edenlere yevmiye verilmez,» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul 'edilmişitlir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Komis-
lyonumuzca aynen kabul, edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

KülDbür Bakanı V. 
'/. Evliyaoğlu 

21 . 12.1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 73) 


