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I. — GEÇEN TU 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : I 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 

Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in, 2485 sa
yılı Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyu
na Sunulması için Hazırlanacak Oy Verme Kütük
lerinin "Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifini gö- | 
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon Başkanlığı- I 
nın, Komisyonun görev bölümüne dair tezkeresi Ge- I 
nel Kurulun bilgisine sunuldu. I 

6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı I 
Kanununun 7359 sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Mad- I 
desinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Hükmünde I 
Kararnamenin görüşülmesi, Hükümet Temsilcisinin I 
Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle erte- I 
lendi. I 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik I 
Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in, 2485 sa- | 

II. — GELEN 

Raporlar I 
1. — 1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo 

Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 
2.10.1981 Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü 
Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkın- I 
da Kanun Hükmünde Kararname ve iktisadî işler ve 
Malî İşler komisyonları raporları. (1/137) (Raporun 
Başkanlığa geliş tarihi : 24.6.1982) (S. Sayısı : 130'a 
1 inci ek) (Dağıtma Tarihi : 28.6.1982) 

2. — 1.4.1933 Tarihli ve 2133 Sayılı Devlet Ki
tapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci 
Maddesine 7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 Sa
yılı Kanunla Değiştirilen ikinci Fıkrasının Değişti- | 

TANAK ÖZETİ 

yılı Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyu
na Sunulması için Hazırlanacak Oy Verme Kütük
lerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifinin, 
Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınarak öncelikle görü
şülmesi onaylandı; teklifin maddeleri ve tümü kabul 
edildi. 

Gündemdeki Kanun Tasarı ve tekliflerini görüş
mek üzere 29 Haziran 1982 Salı günü Genel Kuru
lun toplanmasına dair Başkanlık teklifi kabul edildi. 

29 Haziran 1982 Salı günü saat 14.0Ö'te toplan
mak üzere Birleşime saat 19.20'de son verildi. 

M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

İmren AYKUT Kamer GENÇ 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

KÂĞITLAR 

rilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu. (1/412) (Raporun Başkanlığa ge
liş tarihi : 23.6.1982) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma Ta
rihi :J28.6.1982) 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Muammer Yazar 
ve 10 arkadaşının, 22.4.1962 Tarihli 44 sayılı «Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun»un 56 ncı Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (2/47) (Raporun Başkanlığa geliş 
tarihi : 23.6.1982) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma Tari
hi : 28.6.1982) 

...... 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisi- mizin 112 nci Birleşimini açıyorum. 

ffl. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Hilmi Sabuncu'nun, Para - kredi politikası 
ve 24 Ocak kararlarının bu açıdan değerlendirilme
si konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Sabuncu'nun 
gündem dışı söz isteği var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bugün para - kredi politikası ve 24 Ocak Karar

larının bu açıdan değerlendirilmesine dair bir konuş
ma yapmak istiyorum. Gereğini arz ederim. t 

Saygılarımla. 
Hilmi SABUNCU 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabuncu. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Para ve kredi piyasasının ciddî sorunlarla karşı

laştığı günümüzde, «ufak - tefek bir rüzgâr», ya da 
«Bir yol kazası» şeklinde demeçlerin bendenizde ko
nunun önemsenmemesi gibi bir telaş uyandırması 
nedeniyle huzurunuza çıkma gereğini duydum. 

Gerçekte 220 bin ailede sorun yaratan ve birkaç 
küçük bankanın ancak Merkez Bankası desteğiyle 
ayakta kalabilmesine yol açan ve bu sırada görülen 
bir büyük firmanın faaliyetini durdurması olayı ile 
karşılaştıran olaylar, muhakkak ki genel ekonomide 
yıkıma yol açmaz. Ancak, bir tehlike sinyali, bir ikaz 
anlamıştır. 

Sayın üyeler; 
Siyasal hayatta düzensizliğin, ekonomide plansız

lığın, dengesizliğin, tutarsızlığın ve kargaşanın hâ
kim olduğu 12 Eylül öncesi dönemde, kaide ve pren
siplerin istenilen sonucu vermesi elbette ki mümkün 

olamazdı. Köklü ekonomik değişiklik getiren 24 Ocak 
Kararları da, ciddî Devlet yönetimine kavuştuğumuz 
12 Eylülden sonra istenilen sonuçlan vermeye baş
lamıştır. Bu açıdan, milletimizin Sayın Konseye 
şükran duygulan vardır. 

Ocak 1980'e kadar uygulanmakta olan para-lkredii 
ve faiz politikası, firmaları öz kaynaklarına göre fev
kalade yüksek oranda borçlanmaya, yani kredi kullan
maya itmiştir. Ancak, 24 Ocak Kararlarının bu çar
pıklığı kısa zamanda düzeltme amacıma yönelmesi, fir
maları, finansman politikalarını yeni ekonomi politika
sına uydurmaya fırsat bulamadan, kısıtlı kredi ve yük
sek faiz durumuyla karşı karşıya bırakmıştır. Bu tarih
te önemli oranda yapılan devalüasyon da buna ek
lenince, firmalar aşırı para darlığına düşmüşlerdir. 

İç tüketimin düşmesi yanı sıra, ihracatın üretimi 
karşılayacak miktarda yapılamaması, finansman so
runlarını had safhaya çıkararak, özelikle sanayicinin, 
banlkerin ve bankanın eline düşmesine neden olmuştur. 
Bu şekilde doğan aşırı kredi talebi, çok daiha düşük 
miktardaki kredi arzı karşısında, aşırı derecede yük
seklikteki faiz oranlarıyla firmıalarrn istismarına yol 
açmıştır. Sonradan firmalar, 'bencillik duygusuyla 
gözleri dönmüş bazı banka ve bankerlerin yüksek faiz 
ağında yaşayabilme çabasına düşmüşlerdir. 

(İşte, bu kendilerine göre verimli ortamda «Banker» 
namı altında 'birtakım kişiler türemiş ve (bankaların 
tabi olduğu kısıtlama ve kayıtlamalardan azade bu or
tamı çok iyi değerlendirerek gelmişlerdir. Ancak, iç 
ve dış satışların yüksek maliyetli girdileri (faizler da-
ihil) karşılayamaması neticesinde, firmalara kullandırı-
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lan kredilerin döner sermayede erimesi ve yüksek fa
izli mevduat sertifikasının oldukça pahalıya maloima-^ 
sı nedenliyle, bankerler büyük 'bir nakit sıkıntısına 
düşmüşler ve fakat yıkımlarına yaklaştıklarını bile 
bile günlerimi kurtarma çırpınışına girmişlerdir. Özel
likle yasaklanmış olmasına rağmen, bankerlerin satma
ya devam ettikleri mevduat sertifikası, kredilerin geri 
dönmemesiyle desteklenerek bankerlerin sonunu getir
miş, bazı ^bankaları da sarsarak, ancak destekle ayakta 
kalabilmelerine yol açmıştır. Durumu iyi değerlendir
mek için şu sorulara cevap aramalıyız : 

'1. IKendli özellikleriyle bir sermaye piyasası ku
rulacak idiyse, henüz gerekli niteliklere sahip o istik
rarlı 'bir ortamın oluşmadığı dikkate alınarak, daha baş
langıçta zorunlu düzenlemelerin yapılması ve gerekli 
tedbirlerin alınması gerekmez imiydi?.. 

Kişilerin ekonomik mahzurları taşıyan aşırı büyüme 
burslarının dizginleneibilmesıi için zorunlu bir deneti
min 'başta gerçekleştirilmesi şart değil miydi?.. 

12. (Oturtulmaya çalışılan bankerlik modelinde, en 
liberal ekonomi anlayışının' bile yadırgayacağı bir çap
ta başıboşluk, her olayın doğumundan sonra yeni ek 
düzenlemelerle telafi edilmek istenmiştir. Dürüstlük, 
güvenilirlik, bilgililik ve ulusal 'sorumluluk duygusuna 
sahip olma açılarından herhangi bir incelemeye tabi 
tutulmadan bankerlerin veya o nam altındaki kişilerin 
ekonominin temel unsuru olan para üzerinde işlem 
yapmalarına nasıl müsaade edilmiştir?.. Önemli mik
tarlara varan paranın, hiç özelliği olmayan kişilerde 
toplanması hangi görüşe dayandırılmıştır?.. 

(3. Sermaye piyasasında çalışması gereken ban
kerin mevduat sertifikası satma gibi işlemlerle para 
piyasasına girmesi ve üstelikte biriken fonları gö
rünür (bir biçimde gayrî ekonomik kullanması karşı
sında ne yapılmıştır?.. 

4. (Dünyadaki 'benzerlerinden farklı, geçim sıkın
tısına çözüm bulabilmek amacıyla em yüksek faizi 'ara
mak olan tasarruf sahibimiz, bundan böyle güvence 
unsurunu ön plana alarak büyük bankaları tercih eder, 
bunun 'sonucunda da küçük bankalar sorunu çıkarsa 
ve bunlar da yaşamak için aşırı faiz rekabetine devam 
ederlerse, ne yapılacaktır?.. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
İleri teknik ve iyi niyet kurallarının hâkim olduğu 

bir bankacılık düzeninde, kredi arz ve talebi arasında 
aşırı fark yoksa iyi niyet verebilecek olan faiz ser
bestisi, şjimdiilk kanımızca uygulanmamalıdır ve esa
sında uygulanmamıştır da. Çünkü, bir kısım mevduat 
ve kredi faiz oranının yasal'olarak tespit edimiş ol

ması, reeskont ve faiz farkı iade fonu düzenlemeleriy
le farklılığın getirilmesi, güdümlü toplantılar ve cen
tilmenlik anlaşmaları ile sözde var olan serbestlik, fii
liyatta yok edilmiştir. 

Serbest faiz sistemiyle para piyasasında denge 
oluşması düşünülmüştü; yani serbestçe uygulanacak 
yüksek faiz oranı, başlangıçta büyük fonların toplan
masına neden olacak, aşırı faiz büyük fonlar topla
yacak; ancak kredi faizlerinin maliyetine bu yansı
yacağından ve kredi faizleri maliyeti artacağından, 
kredi maliyetlerinin yükselmesi neticesinde kredi ta
lebi azalacak ve dolayısıyla yüksek faizle toplanan 
fonlar yüksek faizlerle plase edilemeyeceği için, ön
ce kredi, sonra mevduat faizleri düşerek yeni denge 
oluşacaktı. Fakat günümüze kadar bu durum olma
dı; yani kredi talebi ve faizler gerilemedi, üstelik de 
arttij 

Para ve kredi politikasına bir esneklik getirilme
yecek olursa; eski oranda mevduatın toplanamaya
cağı günümüzde, faiz oranları yasal kısıtlamalarla bi
le freni enemeyecek duruma gelecektir. Çünkü, bazı 
bankalar yaşamak için maliyete bakmadan bir aç
maza girmek isteyeceklerdir. 

Sayın üyeler; 
24 Ocak Kararlarının ikinci aşamasına gelinmiş

tir. Bu aşamada vakit geçirilmeden ek düzenlemelere 
ve bazi tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır : 

1. Kısa vadede talebin kısılması ya da fiyatların 
alım gücünün dışına çıkarılması ile enflasyon oranı 
düşürülebilir. Ancak, uzun vadede geçerli bir antı-
enflasyonist politikanın amacı, arzı artırmaktır. Bu 
nedenle, sanayileşmeyi esas alan ve üretimin daha 
da artmasına yol açan bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 

2. Yüksek düzeyde bir ekonomi danışma kuru
lu kurulmalı ve ekonomik gelişmeler dinamik bir de
ğerlendirmeye tabi tutulmalıdır. 

3. Yatırımlar, teşvik formalitelerinin azaltılması, 
hemen üretime ve ihracata imkân verenlerin öncelik
le teşvik edilmesi, yabancı sermayeyi teşvik edici dü
zenlemelerin yapılması, yurt dışında pazarlama üni
teleri kurulması, yatırım ve kalkınma bankalarının 
yeniden düzenlenerek tahvil çıkarmalarının sağlanması, 
araştırma ve incelemelere önem verilmesi suretiyle 
tahrik ve teşvik edilmelidir. 

4. Ekonomik hedefler açık ve kesin olarak be
lirtilmeli ve bu şekilde halkın ve gerektiği şekilde 
tüm devlet teşkilatının katkıları sağlanmalıdır. 
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5. Merkez Bankasının görevini en iyi şekilde ve 
fakat sadece yetkisine giren konularda yapması sağ
lanmalıdır. 

6. Sermaye Piyasası Kurulu derhal ve en iyi şek
liyle teşkilatlandırılmalı ve faaliyete geçirilmelidir. 

7. Para ve sermaye piyasalarında bankaların ve 
diğer kişilerin faaliyetlerinin en iyi şekilde kontrolü 
sağlanmalı, ekonomik hedefler doğrultusunda kural-' 
lardan hiçbir taviz verilmeden finansal kuruluşlar 
disipline edilmelidir. 

8. Her türlü reklam, müstakilen kurulacak bir 
ünite tarafından denetlenerek- halkın, aldatılması en
gellenmelidir, 

9. Maliye Bakanlığı bünyesinde bir bankalar 
genel müdürlüğü kurulmalıdır. 

10. Yurt dışında, o memleketin kurallarına gö
re çalışacak, yüzde yüz Türk sermayeli bankalar 
kurulmalıdır; 

11. 'Mevduat munzam karşılıkları ve disponibi-
lite oranlarının düşürülmesi ve optimum seviyede 
reeskont imkânının yaratılmasıyla bankaların kulla
nabilecekleri kaynaklar artırılmalıdır.' 

12. Zaten uygulanmamakta olan ve dejeneras
yona yol açan faiz liberasyonundan şimdilik vazge
çilmeli ve mevduat faizi, enflasyon oranının biraz 
üzerinde devletçe kontrol altına alınmalıdır. 

13. Mevduat sahibinin daha fazla gelir elde et
mesi için menkul sermaye iradı vergisi ya kaldırılma
lı, ya da bu mümkün olmayacaksa, en çok '% 10 
oranında 'alınmalıdır. Buna karşılık, kredi maliyetinin 
düşmesi için ticarî mevduata faiz verilmeli, banka 
ve sigorta muameleleri vergisiyle faiz farkı iade fonu 
oran», düşürülmelidir. 

14. Bu yıl tahminen 400 milyar dolayında faiz 
tahakkuk ettirilecektir. Eğer bu kaydı para olarak 

' sonuçlanacak, faiz çekilecek olursa, tahminimizce 
bankalar 400 milyar lira ödeme durumunda kalacak
lardır. Çekilmeyecek olursa; faizin mevduat şekline 
dönüştürülmesi nedeniyle banka, yaratılan bu 400 
milyar liralık ek mevduatın '% 30 unu munzam kar
şılık olarak Merkez Bankasına yatıracaktır, bu 120 
milyar lira eder. % 15'ini disponibilite olarak tuta
caktır, bu 60 milyar lira eder. 400 milyar liranın, 
menkul sermaye iradı vergisi oranı değişmediği tak
dirde, 100 milyar lirasını vergi olarak Maliyeye ya
tıracaktır; toplam 280 milyar lira bankaların hazır 
tutması gerekir. Mudilerin bu faizin tamamını çek
meleri halinde 400 milyar lira, çekmemesi halinde 
280 milyar lira bankalardan çıkacaktır veya banka-

| 1ar bunu tedarik etmek zorunda kalacaktır. Her iki 
durum da bankaları ve oiyasayı güç duruma soka
bilir. Antienflasyonist tedbirlerin alınmasıyla, enflas-
yonist etkilerin de engellenmesi gerekir. Bu konuda 
kesinlikle tedbir düşünülmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu konulara diğer ekonomik konularla birlikte 

daha Önceki konuşmalarımda da değinmiştim. Ye
niden huzurunuzu işgal ederek, doğru bildiğim konu
ları Aziz Konseye ve Yüce Ulusumuza karşı kutsal 
bir görev sayarak arz ediyorum. 

Derin saygılarımla .(Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
2. — Kamer Genc'in, son ekonomik olaylar ko

nusunda gündem dışı konuşması. 
BAŞKAN — Sayın Genc'in gündem dışı söz iste

ği var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Son ekonomik olaylar dolayısıyla 29.6.1982 Salı 

günü Mecliste gündem dışı bir konuşma yapmak is
tiyorum. 

Gereğine izninizi saygılarımla arz ederim. 
Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler̂  
Ben de bugün ekonomi üzerinde çok güncelleşen 

ve benden önce konuşan arkadaşın konuşmasına 
paralel bir konuşma yapacağım. Bu konuşmayı dün 
de yapma imkânımız vardı; ancak gündem dışı ko
nuşma olmadığı için bugüne kaldı. 

Geçen hafta Salı günü ekonomimiz bakımından 
çok önemli bir olay oldu. Hepimizin bildiği gibi yur
dumuzda en büyük banker kuruluşu olan Banker 
Kastelli, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında çe
şitli namlarla topladığı paraları aldı, fakat gerçek 
miktarı belli olmayan bu paraların ekonomimizdeki 
etkileri de belli olmadığı halde ve ilgili kuruluşlara 
da gerekli hesabı vermeden kendisi yurt dışına kaçtı 
veyahutta (Olayın gerçek yüzünü bilmediğimiz için) 
kaçırıldı t 

Her ne kadar Danışma Meclisimizin idare ve yü
rütme üzerinde bir denetim yetkisi yoksa da, Mecli
simizin yasaların hazırlanmasında büyük katkısı ol
duğu inkâr edilmeyeceğine göre, gündemlerimizde 
bulunan ve ekonomimizi yakından ilgilendiren yasa 
tasarılarının memleket ekonomisine en uygun hale 
getirilmesinin sağlanması, Yüce Meclisimizin memfe-
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ket ekonomisinde cereyan eden veya onu yakından 
ilgilendiren olayların gerçek yönüyle bilinmesine bağ
lıdır, 

Bu itibarla, öncelikle şunu belirtmek isterim ki, 
bankerlerde ne benim, ne de hiç bir yakınımın parası 
yoktur. Ancak, çok vahim gördüğüm, geçen sene
den beri birçok yurttaşımızın yaşamını derin biçim
de etkileyerek güncelleşen ve son olayla da ekonomik 
yapımızı temelden sarsan, derinden tahrip eden, uzun 
yıllar ekonomimizdeki etkinliğini koruyacak olan bu 
çalkantılı olaya karşı duyduğum üzüntüyü Yüce Hu
zurunuzda dile getirmeyi zorunlu gördüm. 

Sayın üyeler; 
1980 yılından beri ekonomimiz «24 Ocak Karar

ları» ismiyle anılan ve serbest ekonomi düzenini 
esas alan bir ekonomi sistemiyle idare edilmekte ve 
ayrıca «24 'Ocak Kararları»nın benimsediği ekono
mik modellerin başarıya ulaşabilmesi için de demok
ratik yöntemleri kabul eden hiç bir ülkenin ekono
mik önlemlerinin sahip olmadığı şansa sahip bulun
maktadırlar. Çünkü 'bunlar vergi tedbirleri alınsın di
yor, alınıyor; yatırımlar kısılsın diyor, kısılıyor; tü
ketim kısılsın diyor, kısılıyor. Buna rağmen bu ka
dar büyük şansa sahip olan bu ekonomik tedbirlerin 
acaba başarıya ulaştığı söylenebilir mi? 

Bir ekonomik sistem veya model düşününüz ki, 
bunun uvgulandığı ülkenin nüfus artışı dünya ölçek
lerinin çok üstünde, buna karşın üretime yönelik ya
tırımlar azamî derecede kısılmakta, yeni istihdam 
kaynakları yaratılmamakta, hiç bir memur ve işçi 
yeni işe alınmamakta, işçinin kıdem tazminatı, mü-
teahhitin istihkakı, çiftçinin alın teriyle elde ettiğ; 

mahsulün biçilen taban fiyatı enflasyonu körükle
yecek diye vaktinde ödenmemekte; yaşam için za
rarlı olmakla beraber, bugün için en gerekli ihtiyaç
ların karşılanmasından çok uzak, 5 nüfuslu bir aile
nin ancak yalnız katıksız ekmek parasını karşılaya
cak düzeydeki asgarî ücret aynı düşünceyle arttırıl-. 
mazken, yine devlet çarkını döndüren memur maa
şından 10 yıldan beri zoraki olarak kesilen ve enf-
lasyonist etkiler sonucu bugün değer kaybına uğra
yan, hatta sıfıra inmiş derecede bir düzeyde bulunan 
MEY AK kesintilerinin memura iade edilmemesi için 
birtakım gerekçeler aranırken, öte yandan bazı imti
yazlı kişilerin veya birkaç ailenin kurdukları özel ban
kalara, yukarıda enflasyon gerekçe gösterilmek su
retiyle devletin zamanında ödemekten çekindiği ve 
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büyük bir kısmı da devletin tahakkuk eden borcunu 
teşkil eden miktarları kat be kat artan meblağları 
karşılıksız krediler yoluyla ödenmesinin kararlaştırıl
dığını gazeteler yoluyla öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu nasıl bir liberal ekonomik sistem ki, kârları 
işletmecilere ait oluyor da, bazı kimselere ait zarar
lar devlete yükletiliyor. Bendeniz böyle bir sistemin 
sırrını çözemedim. Liberal sistemler uygulanıyorsa 
kâr ve zarar ilgili işletmeciye ait olması lazım. 

Şimdi ekonomimizin politikasını mühendisler yü
rüttüğüne göre, galiba mühendislikle ekonomistlik 
biraz birbirine karıştırılarak yenli, öyle herkesin an
layamayacağı sistemler yaratılıyor. Anlaşılan bundan 
sonra imar planları, binaların projeleri, statik hesap
ları da ekonomistler tarafından yapılacak. 

12 Eylül'den sonra anarşiyle mücadeleyi askerî 
yönetim üstlenmiş; fakat ekonomik faaliyetlerin dü
zenlenme işini sivil yöneticilere bırakmıştır. Bu sivil 
yöneticilerin ve bürokratların büyük çoğunluğu 11 Ey-
lül'de işbaşında bulunduğuna göre ve bir 11 Eylül 
iktidarının oluşturduğu kadro olduğuna göre, ekono
mide yaratılan bu tahribin sorumlusu kim olacaktır? 
Ekonomimizi ağır derecede tahrip eden bu politika 
uygulayıcılarının kanıtlamak istedikleri bazı şeyler mi 
var? Memleket hangi düşüncelerle, nereye götürülmek 
istenmektedir? 

Şimdi, gazetelere intikal eden haberlere göre; 
(Çünkü Danışma Meclisi Üyesi olarak bu memle
kette olup bitenleri ancak gazetelerden öğreniyoruz) 
Hükümetimiz Banker Kastelli'nin sattığı banka sertifi
ka ve tahvil karşılıklarını Merkez Bankası kanalıyla 
bankalara kredi vermek suretiyle ödeyeceklerini açık
lıyorlar. Bugün Banker Kastelli'nin ne miktarda tah
vil ve sertifika sattığı, yurt içinde ve yurt dışında ne 
paralar kazandığı, bu paraların nerede kaldığı belli 
değildir. Malumunuz yurt dışındaki işçilerden Banker 
Kastelli'nin milyarları aşan miktarda döviz topladığı 
bilinen bir gerçektir. 

Yine haricen edindiğimıiz rakamlara göre, Merkez 
Bankası kayıtlarına göre 1 yıl vade ile 1981 yılında 
satılan ve 1982 yılında vadesi gelecek olan mevduat 
sertifikası yekûnu Temmuz'da 44 milyar, Ağustos'ta 
28,8 miyar, Eylül'de 32,4 milyar, Ekim'de 36,4 mil
yar, Kasım'da 38,2 ve Aralık'ta 46,2 milyar olmak 
üzere, toplam 217 milyar liradır. Halbuki bu sertifi
kaların bedellerini bankerler, ilgili bankalara sertifika 
satın alma sırasında ödemişlerdir. Bunlardan yalnız 
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1 - 2 milyarlık bir kısmı karşılıksız çıkmıştır son ga
zetelere intikal eden olaylara göre. Bir özel bankaya 
Banker Kastellıi tarafından veriden 2 milyarlık çek 
karşılıksız çıkmıştır, yalnız fou ödenmemiştir. 

Bugün neden tekrar, bu, daha önce tahsil edilen 
sertifika ve tahvillerin bedelleri devlet tarafından 
ödenmek zorunda kalınmaktadır, bunu anlamak çok 
zor. Kaldı ki, bu sertifikalarda ayrıca faiz de bulun
maktadır. 

Burada Hükümet Banker Kastelli'nin hem borcu
nu ve hem de borç liçin tahakkuk edecek faizlerini 
ödemeyi taahhüt ediyor izlenimini yaratan yayınlar 
vardır; fakat diğer bankerzadelerin anaparaları bile 
ödenmiyor. Bu ayrıcalıkların nedenlerinin izahı ge
rekmez mi? Diğer bankerzadeleır bu milletlin ferdi 
değiller midir? Bunların başı kel midir acaba? 

Bankerden alacaklı olanların parasının devlet ta
rafından ödenmesine kesinlikle karşıyım. Zira bunlar 
bankerlere para yatırmışlar; kâr ve zarar birbirinin 
kardeşidir. Devlet bu yolu seçtiği takdirde, bugün pi
yasada faaliyette bulunan bütün banka ve bankerler, 
nasıl olsa borçlarını devletin ödeyeceğini hesaba ka
tarak her türlü hileye, hileli iflasa ve benzeri davra
nışlara başvururlar ve ödemelerin devlete neye 
malolacağını da bugün için kestirmek çok zor ve 
ve aynı zamanda da tehlikelidir. 

Bugün çeşitli vesilelerle yurt dışına kaçıp büyük 
ticarî faaliyetlerde bulunan, hatta aralarında armatör
lük yapan kişiler var. Bunlar bu serveti nerede bul
dular? Herhalde kaçtıkları devlet bunların kaşlarına, 
gözlerine aşık değildi ve bu devletler bunlara kasa
larından bu paraları vermediler. Bu paralar ıTürki-
ye'den kaçırıldı. Bu devletin gümrüğü, polisi var; 
ama döviz de yurt dışına kaçıyor. Sorumlular ne ya
pıyor, onu da bilmiyoruz? Nasıl oluyor da bu ka
dar servet yurt dışına kaçırılıyor, yönetimde bulunan 
sorumlu kişilerin aldığı önlemler nedir bilemiyoruz. 

Ayrıca geçenlerde bir gazetenin neşriyatından öğ 
rendliğimize göre, Adana'da büyük bir sanayi, banka 
ve banker kuruluşunun üst yöneticisi olan bir kimse, 
evvelce Türkiye'de giriştiği yasalara aykırı işlemler 
sonucu elde ettiği haksız kazançların hesabını ver
meden İsviçre'ye kaçıyor. Buna rağmen buradaki ku
ruluşlardaki yöneticilik görevine devam ediyor, Tür
kiye'deki kuruculuk görevlerine. Acaba bu kişi yurt 
dışında neyle geçiniyor? Kendisine yurt dışına para 
gönderiliyor mu, gönderiliyorsa hangi yollarla? Yine 
suçlu mudur, değil midir? Eğer arandığı halde gele-
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miyorsa, suçluysa buradaki, bu kuruluşlardaki yöne
ticilik görevine nasıl devam ediyor? 

Yine Türkiye'de bankerlerin hileli iflası olayı or
taya çıkmadan çok evvel, «İstanbul'da bir banker 
öldü» diye haber çıkarıldı. Ailesi devlet yöneticilerini 
yanıltıcı biçimde beyanatlar vererek, bulunan cesedin 
bu bankere ait olduğunu söyledüer; fakat şimdi bası
nın yazdığına göre, bu zat İsviçre'de, Türkiye'den 
kaçan ve Türkiye'den döviz kaçıran kişilerle birlikte 
sefa sürmektedir. Yazılanlar doğru ise, kendisi ve 
yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında takibat açılmış 
mıdır?^ 

Ayrıca, bugün Merkez Bankasından özel bankala
ra milyarlarca lira kredi vergiliyor ki, bu Banker 
Kastelli olayı dolayısıyla, bize gerçi ilgili resmî ku
ruluşlar gerçek bilgi vermekten çekiniyorlar; ama 
haricen kulaklarımıza gelen birtakım rakamlara göre, 
mesela bir özel bankaya 15 milyar verildiği söyleniyor. 
Peki bu banka sahipleriyle diğer bankerlerin yurt, 
dışına kaçmaları ihtimali yok mudur? Bunların yurt 
dışına çıkmalarını önleyici önlemler alınmış mıdır? 

Değerli arkadaşlar; 
Bu memlekete ve ekonomisine bu biçimde ağır 

kasıtta bulunan bu kişilerin veya burulara yardımcı 
olanların hiçbir sorumluluğu olmayacak mı? Bu ki
şilerin memleketimize ihanetleri, saldırgan bir düş
man devletin tahribatından daha ağırdır. Bu mem
leketin iktisadî, hayatına kim kastederse yanına kal
mamalıdır. 

Türkiye'de döviz kaçakçılığının, banka kayıtlarının 
incelenmesiyle bulunması mümkündür. Bir bakıyor
sunuz, bir ilin bir kazasının bir köyündeki bir va
tandaşa külliyetli miktarda banka kanalıyla bir ha
vale gitmiş; fakat havaleyi çıkaranla alan birbirini 
tanımıyor, olayı araştırıyorsunuz, (Ki, bunu banka 
kayıtlarından çıkarmak mümkün) bakıyorsunuz ki, 
Türkiye'de havaleyi alan şahsın akrabası yurt dışın
dadır. Türkiye'deki döviz kaçakçısı ve onun adamları 
gidip, yurt dışındaki işçiden döviz satın alıp, yurt dı
şında bırakıyor ve kaçakçılıkta kullanıyor. Devletin 
ekonomik politikasını yürütenlerin bu olaylardan ha
bersiz olmaları mümkün değildir. 

Ayrıca, özel bankerlerin çıkardığı mevduat serti
fikası yasal sınırlar içinde midir?.. Bunlar hangi kıstas
lara göre mevduat sertifikası çıkarmışlardır?.. Yuka
rıda belirttiğim gibi, 217 milyar yalnız 1982 yılında 
ödenmesi gereken banka mevduat sertifikası vardır. 
Bunların bir kurala bağlı olup, olmadığını bilmiyoruz. 
Kaldı ki, alınan ekonomik tedbirlerin himayelerin 
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hukukî düzenlemeleri de yapılmamıştır. Bir banka 
veyahut da benzeri bir kuruluş eğer bankerlik faali
yetinde suiistimale kalkarsa bunun cezası nedir?.. Son 
Sermaye Piyasası Kanunu gerçi birtakım önlemler 
getirmişse de bundan önceki olayların buna göre ce
zalandırılması da esasen mümkün değildir. 

Banka kayıtlarından anlaşıldığına göre, yine banka
lar, piyasadan bu sene 1 trilyon 700 milyar lira para 
toplamışlardır. Bu miktarın 1 trilyon 200 milyar lirası 
kredi suretiyle çeşitli kuruluşlara aktarılmıştır. Bu ha
cimdeki paralar ne ölçüye göre ve hangi kuruluşlara 
kredi olarak verilmiştir? Sonra bu kadar para piya
sada ise, piyasada neden nakit sıkıntısı çekilmektedir? 
Yine özel bankaların yan kuruluşları vardır. Bu özel 
bankalar, bu yan kuruluşlarına devletten tahvil yo
luyla aldığı paraları aktarmaktadırlar. Şimdi, bu ban
kalar iflas ederse o paralar ne olacaktır? Bunları bu
günden düşünmenin zamanı artık gelmiştir. Bu 'itibar
la özel bankaların içine girdiği bu karmaşık olayların 
altından devlet nasıl çıkacaktır?.. Kanaatimizce dev
let bankalara en kısa zamanda el koyarak, daha fazla 
oyunlara bunların girişmesini önlemeli, memleket 
ekonomisine daha fazla tahribata meydan vermemele
rini sağlamalıdır. Esasen bunların birçoğunun ban
kerlerle giriştiği işlemler sonucunda bugün malî du
rumlarınım hangi noktada olduğunu da kestirmek 
'imkânsızdır. 

Bunlara verilen bu paralar eğer yatırıma kaydırı
lma bu memleket hiç olmazsa istihdam sorununu 
halledecektir. Bugün bize binlerce vatandaş müracaat 
etmektedir, yüksekokulu bitirmiş bir, liseyi bitirmiştir; 
fakat iş bulamamaktadır. Kanaatimizce bu 24 Ocak 
kararlarında artık gerekli düzeltmeler yaparak, bu 
memleketin fertlerini refaha ve huzura sevk edecek 
birtakım önlemler almanın zamanı gelmiş ve geçmiştir. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
3. — Beşir Hamitoğulları'nm, üniversite giriş 

sınavı konusunda gündem dışı konuşması. 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları'nın gündem 

dışı söz isteği var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulun 29.6.1982 Salı günü ilk oturumun

da üniversiteye giriş sınavı sorunu üzerinde durup, 
bazı önerilerde bulunmak umuduyla gündem dışı 
söz istiyorum. Gereğini (ilgilerinize arz eder, üstün 
saygılar sunarım. 

Beşir HAMÎTOĞULLARI 

ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları. , 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Danışma Meclislinin değerli üyeleri, konuşmama baş
lamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugünkü konuşma konum, dün yapılan üniversi
teye giriş sınavıyla ilgilidir. Bildiğiniz gibi, dün gün
dem dışı konuşmalara yer verilemediği için ancak 
bugün düşüncelerimizi ifade edebiliyoruz. 

llfc aşaması K2 Nisan 198I2 Pazartesi günü 4CI8 bin 
573 lise mezununun katılmasıyla yapılan üniversiteye 
giriş sınavının ikinci aşaması dün sabah yapıldı. Dün 
21C! bin gencin katıldığı bu itoinci ve son aşama sınavın
dan sonra, 73 bin genç merkezi sisteme göre, 47 bin 
genç ise ön ıkayıt yöntemine göre üniversite veya 
yüksekokul çerçevesinde yükseköğrenim yapma im
kânına kavuşacak:, böylece 120 bin gencimiz yüksek
öğrenim yapma imkânına kavuşturulmaktadır.. Ge
riye açılklıkıla belirdiği gibi 288 bin genç kalmaktadır, 
açıkta bırakılmaktadır ve hazin de olsa israf edil
mektedir., 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Üniversiteye giriş sınavının kendisi ve yöntemi ve 

sonuçlan sadece birinci derecede ona muhatap olan 
40(8 bin gencin ve sadece onlarla (ilişkili olarak 408 
bin ailenin sorunu 'değildir. Bu, iberşeyden önce Ata
türkçü yörüngede eğiten eğitim sistemine bir türlü 
dönüştürülemamiş eğitim sistemimizin önemli bir so
runudur ve Türkiye'mizin geleceğini olumsuz yönde 
maalesef yönlendiren önemli bir sorundur. Bu ne
denle ıkonu üzerinde durmak ve daha yararlı çözüm 
yolları oluşmasına yön verir umuduyla düşünceleri
mizi söylemek gereğini duymaktayız. 

Başlangıçta bir tek aşamadan oluşan üniversıiteye 
giriş sınavı, iki yıldan beri iki aşama halinde yürü
tülmektedir. Bu noktada sınırlanan yenilik, sınavın 
ikinci aşamasına girenler için, iıkıi katma çıkardığı 
eziyet ve masraf kadar bile bir yarar sağladığı söyle
nemez. Ayrıca, sınav soruları düzeyinde nispî bir iyi
leşme olduğu görülmektedir; ama üzülerek belirte
yim ki, bu sınavın temelindeki yanılgı, sakınca ve 
hatta tehlikeler halen devam etmektedir. Zaten bu 
sınav (biçimi ve yaklaşımının doğasındaki yetersizlik 
ve hastalık kendi mantığı içinde kalınarak düzeltile
mez., 

Bu yıl sevindirici olan tek nokta yükseköğrenime 
alınacak öğrencilerin sayısını yüzde yüz oranında ar
tıran yaklaşımdır. Kontenjanları genişleten istek ve 
heyecanı takdir ve saygıyla Ikarşılıyorum, Ancak; 
bu kararın eşlik etmesi gereken eş ağırlıklı gerekli ha-
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zırlılk ve donatımın da sağlandığım ve günü kurtar-' 
maya yönelik geçici 'bir, gösteri niteliğinde olmadı
ğını da içtenlikle temenni etmek istenim. 

Şimdi bu sınavın değeriendirilmesime geçiyorum. 
Olumlu ve olumsuz yanlarıyla çözüm olabilecek ger
çekçi ve mümkün önerilerime geçmeden önce bir 
noktayı açıklamakta zorunluluk duyuyorum. 

Batı dünyası, Doğu dünyası ve az gelişmiş belli 
başlı ülkelerin yükseköğrenime nasıl öğrendi aldıkla
rını, yani başlıca yöntem ve modelleri ayrıntılı bir 
tarzda incelemiş bulunuyorum, ve ıbir karşılaştırma 
yaptıktan ısonra üzülerek şunu görüyoruz : Maalesef 
bugün Türkiye'de üniversiteye giriş sınavı modelinin 
uluslararası alanda ıbir benzerini bulmak ırçümkün 
değildir. Sadece bu nokta, bu sınavın ne kadar an
lamsız olduğunu göstermeye yetmektedir. 

(Değerli arkadaşlar; 
Her sınavım ıbir varlılk nedeni 'bulunmaktadır ve o 

neden de, herkesin bildiği gibi sınava muhatap olan 
kitlelerin en iyilerini, en yararlılarını seçebilmek tir; 
>ama bugün Türkiye'ıde uygulanmakta olan bu üni
versiteye giriş sınavı, sözgelimi bu yıl, bu sınava 
katılan 408 bin gencin en iyilerini, en yeteneklilerini 
seçebilme imkânına ve iktidarına sahip değildir. 

Olumsuz diğer noktalarına ıbiraz sonra geçmek 
üzere, şimdi <bu sınavın sadece ve yalnız iki noktada 
özetlenebilecek olumlu yönüne değinmekte zorunlu
luk var. 

Bildiğiniz gibi, her sınavdan önce basın-yayın or
ganlarından da yararlanarak bu sınavın ne denli 
pratik olduğu dile getirilir. Gerçekten yarım günlük 
bir çalışma mesaisi içinde 400 bini aşkın öğrenci 
aday kitlesini düzenli sayılabilecek bir akış içinde sı
navdan geçirebilmek kolay uygulanan, çok pratik, 
operasyonel bir yöntem gibi savunulabilir, ©u, bu 
sistemin lehinde söylenebilecek iki önemli özellikten 
biridir. Diğer önemli özellik, yükseköğretim kurum
larını, üniversiteleri; her birini ayrı ayrı sınav yap
mak külfetinden (angaryasından) kurtarıyor olması 
'bazı çevreler bakımından olumlu bir özellik gibi or
taya konulabilir; ama aslında bu sınav yönteminin 
uygulanmış oknası Türkiye'ıde eğitim sistemini âdeta 
felç etmektedir. Bu felç oluşun ve olumsuzlukları sa
tırbaşlarıyla bile bu kısa zaman süresi içerisinde yük
sek 'bilgilerinize sunmak imkânım yok. Bunlardan 
ıbirkaç satır başı halinde, kalın çizgilerle bazı örnek
ler vererek yetineceğim. 

Bir kere en olumsuz yanları, başlıca ilki konuda 
somutlaşmaktadır. Birisi, ortaöğrenim düzeyinde; ya
ni geriye doğru liseler düzeyinde, ortaokul düzeyinde 

eğitim sistemini bozmaktadır, ileriye doğru; yani yük
seköğrenim düzeyinde, yüksekokullar veya üniversi
teler düzeyinde eğitim sistemini bozmaktadır. Bunun 
dışında anılması gereken bir diğer önemli husus, 11 
yıl okuttuktan ve üniversitenin kapısına getirdikten 
sonra yüzbinler halinde gençleri sokakta bırakmak
tadır, sahipsiz bırakmaktadır ve öylesine bir yaş ke
simine getirmektedir ki, ıbu gençler isteseler bile bir 
başka mesleğe yönelmek, bir başka zanaat bulmak 
imkânını; ihem fiilen, hem de psikolojik olarak 'bul
mak imkânını Yitirmektedirler; 

Değerli arkadaşlarım; 
&u sınavın dayandığı tek özellik olan ıtestsel me

kanik ile bu öğrenci kitlelerinden en iyilerini seçer
ken sadece ve yalnız bilgi kıstasını ölçü olarak kul-
lanmalktadır ve ıbilgi kıstasını da ölçü olarak alırken 
ıtestsel mekanik özelliği dolayısıyla en 'bilgilileri bile 
seçmek imkânıi'nı sağlayamamaktadır. Çünkü, bildiği
niz gibi ıfen ile sosyal bilimler dalları aynı testsel me
kaniğe uygulanmak imkânına sahip değillerdir. Çün
kü, testsel mekaniğe dayalı biır tek sınav ile yarım 
günde ve bilimin bütün dallarında, fen, sosyal bilim
ler, yabancı dil, vesaire adayların ıbilgi ve yetenekle-
nini gerçekçi boyutları ile seçici bir tarzda ve yete-
rinoe ölçebilecek olanaklara sahip olmak mümkün 
değildir. Hele sosyal bilimlerin kesinlikle sentez ya
pabilme özelliğini ortaya çıkarabilecek yönde testsel 
düzenlemeler tertip etmek ve bununla öğrencileri ölç
mek mümkün değildir. Burada gayet tabiî ki, ayrıntılı 
olarak ve somut misaller vermek imkânına sahip de
ğilim, sadece bu yönünü belirtmekle yetmeyim. 

Oysa arz ettiğim bu I4Ö0I bini aşkın öğrenci kit
lesinden, bu zekâ kaynağından sadece bilgi yönleriy
le değil, bir kimse, bir öğrenci bazı ıbilgileri bilebilir, 
elbette ki, bu önemli bir niteliktir; ama bilginin ya
nında kimi zaman bilgiden de çok daha önemli özel
likler vardır. 'Bu da bir tek sınavla iki aşamalı da 
olsa ki, ıbir kısmı anoak ikinci aşamaya giriyor, bu
nunla bunu saptamak mümkün değildir. 

Öğrencileri, bu önemli 'nitelikleri ile bu anlamlı 
nitelikleriyle tanıyabilecek başka süreçlere ihtiyaç 
vardır. Çünkü, bildiğiniz gibi ıtairçok meslek, bilgi 
dışında başka özelliklere de büyük ihtiyaç duymak
tadır. 'Bunun için, bu yönleriyle de öğrencileri tartan, 
biçen bir sınav tipi ve süreçleri olmadığı zaman maa
lesef bir ülke, sahip olduğu çocuklarının yalnız zekâ 
kaynaklarından, yalnız yaratıcı kaynaklarından, yal
nız sağlıklı niteliklerinden mahrum kalmıyor. Bu sı
navda yapılabilen tek şey ayıklaıma seçme değil 
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maalesef demedir ve işte 'bir sınav yaptık 'bir kısmıma 
kazandınız deniyor, 'bir kısmına da maalesef bunu 
aşmak imkânını bulamadınız diyerek bunları israf 
ediyor. 

(Onun ilcin bu sınav bir skandaldir ve Türkiye 
genelimde eğitim sistemli bakımından da 'büyük bir 
(israftır, zekâ kaymaklarımın (israfıdır, büyük nitelik
lerin israfıdır. Sadece bilgi değil, bilgi kadar [karak
ter de önemlidir, zekâ da önemlidir, başka nitelikler 
de önemlidıir ve bu sınavla, bilgi bile ölçemeyen bu 
sınavla 'bu nitelikleri ortaya çıkanmıaik mümkün de
ğildir; 'bu nedenle 'büyük bir israftır. 'Bu ıbüyülk is
raflarım somut bir örmeğimi küçük bir alanda ver-
tmekle bu konuyu tamamlamak işitiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Öylesine ibir israf içindedir iki bu sistem, bakım 

112 Nisanda 'bininci aşaması Pazartesi günü sabahı ya
pılmıştı. 415 il ile Lefkoşe'de 479 binada tam 17 8213 
salonda 43 bin gözetmenin yömetimimde sınav ya
pıldı. Aranızda çocukları, ıkardeşi, belki torunları, 
belki yeğenleri olanlar vardır. Sabahın erken saat
lerinde Ankara, İstanbul, izmir gibi ibüyük kentleri
mizde ailelerim, imtihana muhatap olan bu gencecik 
çocuklarımızın telaşı, trafik .tıkanıklığımı hepimiz bi
liyoruz; ama sadece pazartesi günü sabahının ya
pılmış olması, memlekete 106 bin ders saatlik bir 
kayıp vermektedir sadece. Tabiî buma sabahleyin er
kenden, ıbiliyorsunuz 09.30'da sınav yapılıyor, okula 
bir saat önce gitmek lazım, evden çıkmak durumu
nu da göz önüne alırsanız, ailelerin perişanlığını, 
gençlerimizin perişanlığını anlamak güç olmaz. 

Tabiî bu kayıpları, aslında biraz önce daha bü
yük boyutlarda oluşan israfın 'haykıncı bir yansıma
sı olarak anıyorum ve o kadar basiretler 'bağlanmış
tır ki, <bu sınava katılan biraz önce arz ettiğim 43 
bin gözetmene ödeme de yapılmaktadır ve anlayamı-
yoruım, bunu kavramak mümkün değil, niçin pazar 
günü yapılmaz bu sınav ve öğlenden sonra yapıl
maz?.. Anlayamıyorum. Sadece pazar günü yapılsa 
bu arz ettiğim küçük israf ortadan kalkar; aıma maa
lesef sistemin tümü israfa dayandığı için 'bu küçük, 
aslında küçük değil 'ama 'diğer büyük israf yanında 
küçük kalan israfları önlemek mümkün değil. 

Bu sistemlin en haykıncı bir diğer sonucu da eği
timde fırsat ve imkân eşitliğini sağlayacak sosyal ada
lete yer vermiyor olmasıdır. Aslında ıbu konudaki 
adaletsizlikler çok iyi bilinmektedir; ama 'ben bumu 
'vurgulamak içim Millî Eğitim Bakanlığımızın yaptır
dığı bir araştırmaya göre bir, litki örmek vermekte ya

rar görüyorum ve zannedildiği gibi, bu sistemde ada
letsizlik sadece Türkiye'mizin doğusuyla (batısı ara
sında değildir. Size Ankara'mın içindem toir örnek ver
mekle yetineyim. 

lEf endim, Ankara'da, biraz Önce arz ettiğim gibi, 
sadece 'bilgi ölçmeye dayanan bu üniversiteye giriş 
sınavı ve skandali aslımda bilgiyi de ölçemiyor ama 
birkaç liseye göre 'biçimlenmiş ve diğer .bütün öğren
cilerimizi bu liselerin verdiği ıbilgiye göre testten ge
çirmektedir. Bakın Ankara'da 'bulunan Fen Lisesin-
ıdem mezun olan bütün öğrenciler yıllardır üniversite
ye girdiği halde, yalnız Ankara'mızın Delice, 'Büyük 
Yağlıca, Haymana ve Sincan liseleriyle Polatlı Ak
şam lisesinden 'hiçbir öğrenci üniversiteye gireme-
makfcedir. Bırakın Ülkemin doğusunu, batısını, orası
nı burasını; sadece Ankara'da bile daha liseler dü
zeyinde eşitlenememiş eğitim seviyesinin bir sonucu 
olarak 'bu ıhaykırıcı adaletsizlik ortaya çıkmaktadır. 
Onun için bu başlıbaşına bir israftır, başlı başıma bir 
skandaldir ve eğitim sistemlimizi hem geriye doğru, 
ortaöğretime doğru, hem lileriye doğru bozmakta, 
hem de Türkiye'nin giderek daha nitelikli insanlara 
ihtiyaç duymasına karşın, bu 'nitelikte, ıbu zekâda, bu 
yaratıcılıkta olan gençlerimize yolları maalesef tıka
makta ve zekâları âdeta kısırlaştırmaktadır getirdiği 
adaletsizlikler yanında. 

ıŞimdi üneımli som noktaya geçiyorum : Bunu de
ğiştirmek mümkün müdür?.. Elbetteki mümkündür, 
Biraz önce arz ettiğim gibi, Atatürk'çü dünya görü
şüne iltifat gösterilirse bumu da çözmek mümkündür; 
ama maalesef bugün Türkiye'de eğitimde, eğitim ala
nında bir eğittim mukavelesi yoktur. (Tabiî eğitim 
mukavelesimin ne olduğunun üzerinde durmak imkâ
nına sahip değilim; ama bilenler 'bilir) Bırakım burnum 
uygulamaya intikalimi, daha eğitim mukavelesi, dü
şünce düzeyinde bile eğitsel bir şuur olarak bile maa
lesef görülememektedir. IBu görülemediği içim, öğre
nebilme kapasitesi, bilgileri 'hazmedebilme, sindire-
ibilme süreçleri, öğretim ile eğitim arasında 'birbirini 
tamamlayan diyalektik ve buna benzer ibütün şuur
lar, bilinçler maalesef ortada görülememektedir. Bu 
medenle emtellektüel randıman ve verimden söz açmak 
mümkün değildir. Zaten eğitimin yoğunlaşması ol
gusu bile bu konumun me denli farkında olmadığı
mızın bir diğer haykıncı örneği olmaktadır. 

Değerli 'arkaıdaşlaom; 
Konu üzerinde (lîzninizle söylüyorum, övünmek 

için değil) yürüttüğüm çalışmalar sonucumda şöyle 
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bir kanaate vardım. Tabiî ben bunun doğru olduğu 
kanısındayım, tartışmaya açıktır gayet tabiî, başka
ları yanlış da 'bulabilir, o da normal. 

Üç aşamadan oluşan bir eğitsel süreçle bu soru
nu ortaokul ve lise düzeylerinde, üniversite 'düzeylinde 
çözmek mümkündür. Kısaca özetliyorum. 

Örgün eğitimi oluşturan bu üç ayrı 'aşama, orta
okul, lise ve üniversite açamalarıdır, 

Şimdi, ortaokulu aslında 'liselerimizin gerçek eği
tim müesseseleri halline getiremediğimiz için, özel
likle bu son yıllarda, bunlar biliyorsunuz anarşi yu
vaları haline geldi. Niçin?.. Çünkü, üniversiteye giriş 
artık lisede, ortaokullarda edinilen bilgi formasyonu
na ve diğer niteliklere göre yapılmıyordu, onun için 
buralarda büyük bir gevşeme, gerçekleşmesinin en 
önemli nedenlerinden biri budur. Bu nedenle daha or
taokul bittikten sonra liselere geçiş sınavla olmalıdır 
diyorum. Orada anlamlı bir baraj getirMirse hem 
ortaöğretimin ortaokul aşaması daha verimli bir ha
le gelir, hem de öğrenciler liseye geçebilmenin gay
reti içine girerler. Burada gayet tabiî 'bilgi değil, ay
rıntılarına giremiyorum, her öğrenci için tutulan kar-
neleme, dosyalama içerisinde, öğreoilerimizin diğer 
özellikleri de bilgiye eşlik ederek devreye girecektir. 

Lise bittikten sonra, eskiden bir olgunluk türevi 
sınavı geçirildi, ona benzer bir sınavla üniversiteye 
gidebilecekler elenecektir. 

Üçüncü aşamada ise, her üniversiteye ve yüksek 
okula, ihtiyaç duyduğu öğrenciyi seçebilme imkânı 
verebilmek için o düzeyde bir ayıklama imkânı ve
rildiği takdirde, zannediyorum ki, bu sorun daha 
iyi çözülebilir, çözülebilme imkânına sahiptir. 

Bu sistem içinde maalesef gençlik sahipsiz kal
maktadır, üniversiteye giriş sınavını düzenleyen mer
kez maalesef bu yeni çözümleri iletememektedir. Bir 
memlekette eğer gençlik sahipsizse, eğpr gençliğe sa
hip çıkılamıyorsa, bu gençlerin sorunu değildir, as
lında büyüklerin bir sorunudur, aslında yöneticilerin 
bir sorunudur ve şu anda bu sorunu da içerecek tarz
da maalesef büyüklerin bir sorunuyla, yöneticilerin 
bir sorunuyla karşı karşıyayız. 

Zamanımızı biraz aştığım için çok özür dilerim. 
ilginize teşekkür ederim. Saygılar mnarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğlu 
Değerli üyeler, gündeme geçiyoruz. 

4. — Trafik Kanunu Tasarısını görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyon Başkanlığının, Komisyo
nun görev bölümüne dair tezkeresi. (3/396) 

BAŞKAN — Sunuşlarda, Karayolları Trafik Ka
nunu Tasarısını inceleyen Geçici Komisyon Başka
nının bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 21 Haziran 

1982 tarihli 108 inci Birleşiminde, Karayolları Trafik 
Kanunu Tasarısı için kurulan Geçici Komisyon, 24 
Haziran 1982 günü yapmış olduğu toplantıda, Ko
misyon Başkanlığına ibrahim BARANGtL'i, Baş-
kanvekilliğine Fahri ÖZTÜRJK'ü, Sözcülüğe ismail 
Hakkı DEMtREL'i, Kâtipliğine de Feridun GÜ-
RAY'ı seçmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 
ibrahim BARIANGIL 

Geçici Komisyon Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

5. — Komisyon Başkanlarının, Anayasa Komis
yonu tarafından hazırlanan Anayasa metninin Genel 
Kurul'da müzakeresinden önce üyeler tarafından in
celenebilmesi ve gerekli hazırlıkların ikmali için 12 
Temmuz 2 Ağustos 1982 tarihleri arasında Genel 
Kurul ve Komisyon çalışmaları (çalışmalarını sür
dürmede zorunluluk duyan komisyonlar hariç) ya
pılmaması hakkındaki tekliflerinin 29 Haziran 1982 
tarihli Başkanlık Divanı Toplantısında da uygun gö
rüldüğüne dair Başkanlık tezkeresi. (3/397) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi var, 

okutuyorum. 
Genel Kurula 

Komisyon Başkanlarının Anayasa Komisyonu 
tarafından hazırlanan Anayasa metninin Genel Ku
rulda müzakeresinden önce üyelerimiz tarafından in
celenebilmesi ve gerekli hazırlıkların ikmali için, 12 
Temmuz 198İ2 - 2 Ağustos 1982 .tarihleri arasında 
Genel Kurul ve komisyon çalışmaları yapılmaması 
hakkındaki önerileri, çalışmalarını sürdürmede zo
runluluk duyan komisyonlar hariç olmak üzere uy
gun karşılanmış ve bu hususun Genel Kurula arzı
na 'Başkanlık Divanının 29 Haziran 1982 tarihli top
lantısında karar verilmiştir. 

Arz olunur. 
Fenni ÎSLİMYELİ 

Başkanvekili 
(Danışma Meclisi Başkanı 

Vekili 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bilindiği üzere, Temmuz ayının ilk haftasında 

Anayasa Meclisimize, Genel Kurulumuza gelmiş bu-
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lunacaktır. Anayasanın sayın üyelerce tetkikini mü
teakip görüşülmesine başlanması en isabetli ve doğru 
bir yol olarak düşünülmüştür. Bu itibarla sayın üye
lere Anayasayı inceleme fırsatını verebilmek için ko
misyon başkanlarımızın müştereken teklif ettikleri 
12 Temmuz 1982 günüyle 2 Ağustos 1982 günleri 
arasında hem Genel IKurul, hem komisyon çalışma
larının yapılmaması önerilmiştir. Başkanlık Divanı-
mızca bu öneri uygun görülmüştür. Bu hususu bu
gün yüksek kararlarınıza sunacağım. Bu teklifi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... («Üzerinde gö
rüşelim» sesleri). 

Efendim, eğer bu konu üzerinde bir görüş beyan 
etmek isteyen sayın üye varsa, söz verebilirim. (Ko
nu gayet açık olduğu ve bilindiği için hemen oya 
sundum; ama bir sayın üyemiz görüşmek istiyorsa, 
söz almak istiyorsa verebilirim. 

ıBuyurun Sayın Devrimsel. 
FDKRİ DEVRİMSEL — (Sayın Başkanlıkça aca

ba, bunun Danışma Meclisinin tatile girmesi ve izin 
yapması şeklinde olmadığı, Danışma Meclisinin bu 
şekilde bir ara vermesinin; ancak Anayasa metnini 
incelemek gibi bir ara vermeye girdiği ve izin kullan
madı şeklinin özellikle belirtilmesini ben istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... Bu
yurun Sayın Peköz. 

ATAUAY PEKÖZ — (Sayın Başkanım, bu tarih
ler şöyle ifade edilmelidir: «12 Temmuzdan 30 Tem
muza kadar» denilmelidir. «2 Ağustos» olarak ifade 
edilmesinde bir hata olduğunu zannediyorum; bu 
hususu bir görüş olarak arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 Ağustos akşamı, sayın üyeler Ankara'da olur

lar ve 2 Ağustos günü Pazartesiye tesadüf etmekte
dir, Pazartesi günü Genel Kurul çalışmalarımıza ve 
hayırlısıyla Anayasayı müzakereye başlayabiliriz. 

«2 Ağustos» denilmekteki maksat, 1 Ağustos ak
şamına kadar bu çalışma dönemine ara verilmesi ko
nusunu belirlemek içindir. 

'MUSTAFA YÜCEL — Sayın Başkanım, müsaa
de eder misiniz?. 

BAŞKAN — Buyurunuz ıSaym Yücel. 
MUSTAFA YÜCEL — Efendim, bu takvim ta

biatıyla Anayasanın Genel Kurula geldiği suretle 

alınmalıdır, ancak Anayasanın Genel Kurula hangi 
tarihte geleceği tarafımızdan kesin olarak bilinme
mektedir. 

Bu hususta Başkanlık Divanının açıklama yap
ması mümkün olur mu?. 

BAŞKAN — Arz edeyim. 

Hem ıSayın Komisyon Başkanları ile yapılan top
lantıda, hem Başkanlık Divanında, Anayasa Komis
yonumuzun ISayın Başkanı, Temmuzun 7 sine ka
dar Anayasayı Genel Kurula getireceklerini açıklık
la ifade etmişlerdir. O itibarla, sayın üyeler 112 Tem
muzdan sonra Anayasa metnini 7 veya 8 Temmuz
da almak suretiyle, bu süre zarfında tetkik etmek im
kânını bulacaklardır. 

Başka efendim?.. Buyurunuz Sayın Güven. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, bir ko
nuyu öğrenmek istiyorum: Bu verdiğimiz tatil, ara 
verme değil malum. Peki, yeni yasama yılı başlangı
cı sayılacak mı sayılmayacak mı? İçtüzük gereği ma-
lumâliniz 1 Eylülde yeni yasama yılı başlayacaktır, 
oysa burada alınacak kararla Ağustosun 2 sinde de
vam edecektir. Bu, 1981 - 1982 Yasama Yılı dediği
miz yıl, bunun içinde mi geçecek acaba? 

BAŞKAN — Gayet tabiî. Ara değil efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, müsaade

nizle bir şey açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — İlk maddedeki ifade bence 

yerindedir, yani «2 Ağustos'a kadar» yerine, «30 Tem 
muza kadar» denirse buna ara diyemeyiz; çünkü, 10 
günlük bir ara olmaz İçtüzüğümüze göre. 30 Tem
muz dersek, o zaman sanki 31 Temmuzda toplan
ma mecburiyeti varmış gibi olur, gerçi o gün Cu
martesi günüdür; ama tereddüt hâsıl olabilir; çünkü. 
Pazar günü de olsa toplanmak mecburiyetindeyiz. 
Bu itibarla, o teklif yerindedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Esasen bu düşünceyle «12 Temmuz - 2 Ağustos» 

denmiştir. 

Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/., — Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasa
rısı Ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyo
nu raporu. (11410) (S. Sayısı : 151). 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Başkanlığının bir tez
keresi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanun Tasarısı ba

sılmış ve sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Anılan Tasarının önemine binaen, gündemdeki 

bütün işlerden önce görüşülmesini saygılarımla arz 
ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Komisyon Başkanı
nın bu teklifini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... 

AKİF ERGİNAY — Dün kabul ettiğimiz kanun 
dolayısıyla halen gündemde bulunan bir Ek ödenek 
Tasarısı var, lütfen onu daha önce çıkaralım; çün
kü, dünkü kanun tasarısına bağlıdır, onunla beraber 
çıkarılır, zaten küçük bir şeydir, eğer Sayın Akıncı 
müsaade ederse ondan sonra onu görüşelim derim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, bu Tasarıyı mütea
kip onu da görüşeceğiz. Biz, Hükümet temsilcilerine 
de bu tarzda haber verdiğimiz için evvela bu Kanunu 
alıyoruz, ondan sonra onu görüşeceğiz. 

CEMİL ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım!.. 
BİAIŞKAN — Buyurunuz Sayın Çakmakçı. 
CEMİL ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, bu 

cümlenin 2 nci maddesindeki ek ödenek konusunda
ki ivedilik kararı esasen bulunmaktadır ve konuya 
ilişkin Hükümet temsilcileri de iki gündür buraya 
gelip gitmektedirler. Lütfen bu hususun dikkate alı
narak oya sunulmasını ve teklif sahiplerinin anla
yış göstermesini rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim şimdi, bu 2 nci maddedeki konuyu bu

gün ivedilikle görüşeceğimizi arz ettim. (Bu itibar
la, bu maddede görüşeceğimiz konunun.,.. 

OBMİL ÇAKMAKÇI — Bu daha uzun, diğeri 
sadece iki maddedir zaten efendim. 

BAŞKAN — Görüşeceğiz, bugün görüşeceğiz. 
Değerli üyeler; ben oyunuza sunayım: İki teklif 

var, her ikisini de bugün görüşeceğiz, yalnız öncelik
le Bütçe Kanununa Bağlı Değişiklik Tasarısının gö
rüşülmesinin daha önceye alınmasını arkadaşlarımız 
teklif ediyorlar, eğer oylarınızla belirlerseniz evvela 
bunu görüşürüz, ondan sonra diğerlerini görüşürüz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Ana

yasanın 64 üncü maddesi, kanun kuvvetindeki karar
namelerin öncelikle görüşülmesini emreder. O bakım
dan, eğer Hükümet Temsilcisi olmasa dahi, 6623 sa
yılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Hakkında
ki Kanunun önceden görüşülmesi ve Meclise sunul
ması gerekiyor, sonra diğerlerini ivedilikle inceleye
lim. 

BAŞKAN — Efendim arz edeyim: O Tasarıyla 
ilgili Hükümet Temsilcisi geç gelecektir. O itibarla, 
müsaade 'buyurursanız onların hazır bulunduğu sıra
da görüşmemizde fayda ,var. Gene hepsini bugün 
görüşeceğimiz için ortada büyük bir fark olmayacak
tır. 

SELÇUK KANTARCIOÖLU — Başkanlık Di
vanı 1 inci maddede yer alan bu konuyu daha önce 
açıklamış olsalardı ben bu teklifi öne sürmezdim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akıncı, buyurunuz efendim. 
EŞREF AKINCI — Efendim, Bütçe Kanunun 

önce görüşülmesinde bizim için bir sakınca yoktur. 

İBAŞKAN — Oldu efendim. 
Oylarınıza sunuyorum1: IKabul edenler... IKabul 

edilmiştir. 
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2. — 2628 Saydı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanu
nuna Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/431) (S. Sayısı : 143 ve 143'e 
1 inci ek) (1), (2) 

BAŞKAN — İDeğerli üyeler; 2628 Sayılı 1982 
Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvel
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
nın görüşülmesine başlıyoruz. 

Tasarıyla ilgili raporun okutulması hususunu oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 
(İBütçe - !Plan Komisyonu raporu okundu). 
BALKAN — Değerli üyeler; 
Hükümet Temsilcisi Sayın Biltekin Özdemir ((Ma

liye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel (Müdürü) 
hazırdırlar; yetki belgeleri Başkanlıktadır. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

'Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2628 Sayılı 1982 Malî Yılı (Bütçe 
IKanununa bağlı i(A) işaretli cetvelin Maliye İBakan-
lığı kısmının 930 (Malî Transferler) programının 09 
ı(Diğer Malî Transferlerle İlgili Ödemeler) alt prog
ramının 3 ödenek türü 309"(Yedek Ödenek) faaliye
tinin altındaki açıklamanın üçüncü paragrafı aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«(2 000 000 000 lirası 14.4.1341 tarih ve 618 sa
yılı Kanunun 21.10.1935 tarih ve 2829 sayılı Kanun 
ile değişik 7 nci maddesi gereğince yürütülecek hiz
metlere ilişkin kullanılmak üzere bu tertipte yer alan 
ödeneğe 4 000 000 000 lira; ayrıca 1982 yılı içinde 
yapılması planlanan seçmen kütüğü yazımı ve Ana
yasanın Halkoyuna sunulması giderleri için kullanıl-

(1) 143 S. Sayılı basmayazı 21.6.1982 tarihli 108 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

(2) 143'e 1 inci ek S. Sayılı basmayazı bu Birle
şim Tutanağının sonuna eklidir. 

j mak üzere bu tertipte yer alan ödeneğe 3 363 000 000 
lira ilave edilerek toplam ödeneğin 7 363 000 000 li
raya çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir.)» 

I BAŞKAN — (Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
,Kabul edenler.. (Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

I İkinci maddeyi okutuyorum. 

'MADDE 2. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet Baş
kanlığı kısmının sonunda bulunan «1982 Malî Yılın
da Satın Alınacak Taşıt Listesi» ne ilişkin (1) sayılı 

I cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

I BALKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — !Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. IKabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

I Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanunu Devlet Başkanlığı 

I Genel Sekreteri ile IMaliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
I bul edenler... (Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte veya aleyhte ko-
j nuşmak isteyen sayın üye?.. Buyurunuz Sayın Do

ğu. 
AHMET SENVA<R DOĞU — Efendim, söz 

hakkım mahfuzdur, lehinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AH/MIET iSENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Sıkışık günlerde çalıştığımızın bilincinde olarak 
sözü fazla uzatmayacağım. Yalnız 1981 ve 1982 Büt
çemizin gelişmeleri üzerinde bazı endişelerim vardır, 
fırsat düşmüşken onları dile getirmeyi faydalı bul
dum. 

Efendim, 1981 Bütçesiyle ilgili olarak Sayın Ma
liye Bakanının basına intikal eden bir beyanatı var
dır, bir sureti elimdedir. Kendileri «1981 Bütçesinin 
30 milyar açıkla kapandığını» ifade etmişlerdir; fa
kat üzülerek ifade edeyim ki, bu yanlış bir ifadedir. 

J 1981 Bütçesinin henüz kesin olmayan açığı, kesin-
l leşen bütçe gelirleri tahsilatına göre 76 milyar lira-
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dır sayın arkadaşlarım. Bunun artma ihtimali var
dır; fakat azalma ihtimali hemen hemen hiç yok gi
bidir. 

1981 Bütçesindeki bu açığı dile getirirken gelmek 
istediğim nokta var: Arkadaşlarım hatırlayacaklar
dır, 1982 Bütçesini yaparken, 1981 (Bütçesindeki tah
silat tahminlerine göre hareket noktamızı tespit et
miştik ve o zamanki hareket noktamız, şu idi: 1981 
Bütçesi vergi gelirleri 1 trilyon 307 milyar olarak ger
çekleşirse, bunun yüzde 110 fazlası 1 trilyon 449 
milyar lira ediyordu; fakat üzülerek ifade etmek la
zımdır ki, 1981 vergi gelirleri ümit ettiğimiz şekilde 
1 trilyon 327 milyar olmamış; 1 trilyon 189 milyar 
lirada kalmıştır. !Bu rakam kesiti rakamdır sayın ar
kadaşlarım. 

Demek ki, -yaptığımız varsayımdan hareket etti
ğimizde, 1982 Bütçesinde 200 milyardan aşağı ol
mayacak bir kaynak açığı söz konusudur. 

Huzurunuza gelen ek ödenek talebinde, gerekçe
de gördüğünüz üzere, herhangi bir kaynak düşünül
memiştir; sadece bunun bütçe tasarrufundan karşı
lanacağına dair hükümler vardır. 

Benim Hükümetimize tavsiyem, 1982 Bütçesinin 
1 trilyon 804 milyarlık büyüklüğünden daha aşağı
daki bir harcama performansına sahip olmasıdır. Bu 
da gerçekçi şekilde 200-250 milyardan aşağı olma
malıdır değerli arkadaşlarım. Eğer 1 trilyon 804 mil
yarlık bütçeyi bile bizim Hükümetimiz harcayacak 
olursa, bu istikrar tedbirlerinin büyük bir kısmını ta 
baştan handikape edecektir; endişelerim bu nokta
da toplanmaktadır. ıBütçe açıkları bu sene korkunç 
boyutlara varma istidadındadır.. 

Mesele böyleyken biraz da bizi iyimserliğe iten 
bir uygulama var ki, onu da dile getirerek moralleri
nizi biraz düzeltmeyi uygun bulurum. 

'Efendim, 1981 Bütçesi ek ödeneklerle birlikte 
1 trilyon 700 milyarlardan fazla bir rakamdı. Mem
nuniyetle gördük ki, uygulamacı arkadaşlarımız bu-, 
nu 1 trilyon 538 milyar seviyesinde tutabildiler. Ha
kikaten, bu alman ek ödeneklerle birlikte varılan 
nokta, bütçedeki bir tasarrufu simgelemektedir. Ay
nı performansı bu sene de idarenin göstermesi söz 
konusu olursa, bütçe açığını minimum seviyede tut
mamızın mümkün olacağını ifade etmek sanırım pek 
hatalı olmayacaktır. 

Demek ki, 1982 Bütçesinde çok akılcı ve rasyo
nel olmak; başka bir deyişle 1 trilyon 804 milyarlık 

ödenek tavanının en az 200-250 milyar lira aşağısın
da bir harcama performansına inilmesinde zaruret 
vardır. 

Huzurunuza gelen ek ödenek talebi, 7 milyar li
rayı biraz geçen bir ek ödenek talebidir. Karşılığı, 
demin de söylediğim gibi, tasarruflardan karşılana
caktır. Bu nedenle, hizmet yerleri dolayısıyla bir de
faya mahsus olmak üzere belki, kaynak arayışı için
de olmamanın mazur görülebileceğini huzurunuzda 
ifade etmek isterim. Hakikaten referandumun para
sını getirdik, yeni kurduğumuz vergi mahkemelerinin 
çalışmalarına imkân hazırlayacağız, Devlet Başkan
lığının çok lüzumlu bazı ihtiyaçlarına bu suretle ce
vap vermiş olacağız. 

Bu nedenle, Tasarının lehinde oy verilmesinin uy
gun olacağını yüce takdirlerinize saygılarımla suna
rım efendim. (Alkışlar). 

BAİŞKJAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. Baş
ka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarıyı açık oyunuza sunuyorum. Oy kupaları 
sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

iMatbu oy pusulası olmayan sayın üyeler, mühür
lü beyaz kâğıtlara ad ve soyadlarını yazdıktan sonra 
lütfen imzalasınlar. 

112 nci maddenin son fıkrasına göre imzasız oy
lar geçersiz sayılıyor, bu hususu hatırlatmak isterim 
efendim. 

(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oyunu 'kullanmayan sayın üye var 

mı?.. Yok. Oylama işlemi tamamlanmıştır. 

Değerli üyeler; 
Açık oylamaya 100 sayın üye katılmış; 1 ret ve 

99 kabul oyu ile 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı Danışma Meclisimıiz-
ce kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

/. — Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyo
nu raporu. (1/410) (S. Sayısı : 151) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Başkanının teklifini demin okutaıuş; fa
kat oylatmamıştım. Tekrar okutuyorum, sonra oyla
rınızla sunacağım, 

(1) 151 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanun Tasarısı ba

sılmış ve sayın üyelere dağıtılmıştır. Anılan Tasarının 
önemıine binaen gündemdeki bütün işlerden önce gö
rüşülmesini saygılarımla arz ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri Komisyonu 

Başkam 

BAŞKAN — Teklifli oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kaibul edıilmıişıtir. 

Değerli üyeler; 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısını gö

rüşmeye başlıyoruz. 
Sayın Komisyonun ve Hükümet Temsilcilerinin 

yerlerini almalarını rica ediyorum. 
Hükümet Temsilcilerine ait iki tezkere var, bu 

tezkereleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi gündeminde bulunan Sahil Gü

venlik Komutanlığı Kanun Tasarısının müzakeresi sı
rasında Bakanlığımızı aşağıda isimleri yazılı persone
lin yetkilendirilmiş olduğunu arz ederim. 

Selaihaıttin Ç'ETÎNER 
İçişleri Balkanı 

Adı Soyadı : Vahit Rüştü HEPER (Müsteşar Yar
dımcısı) 

Bahattin ABLUM (Hukuk Müşaviri) 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi gündeminde bulunan Sahil Gü
venlik Komutanlığı Kanun Tasarısının müzakeresi sı
rasında Bakanlığımızı aşağıda isimleri yazılı persone
lin yetkilendirilmiş olduğunu arz ederim'. 

Selaihaıttin ÇETİNER 
içişleri Bakanı 

Adı Soyadı : Ayhan ALPAS 
Görev unvanı : Kıdemli Albay 
BAŞKAN —• Değerli üyeler; 
Bu Tasarıyla ilgili Raporun okutulması hususunu 

oylarınıza sunuyorum,. Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 

üyeler lütfen işaret buyursunlar... 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, (müsaade eder

seniz bir soruım var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Efendim, «imara aykırı faali

yetler...»! Bizim deniz kenarlarında imara aykırı faali
yetler imar Yasasıyla yasaklanmıştır. Bu Kanun kap
samı içine imara aykırı faaliyetler de giriyor mu, gir
miyor mu?.. Sayın Komisyondan öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. Sorunuza ce
vap alalım. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, Yasa hakkında Komisyon adına kısa 
bir bilgi"'sunmak isterim. 

BAŞKAN — Yasa hakkında bilgi sunmak üzere 
buyurun Sayın Müftüoğlu. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısının 
Yjicie Mecliste görüşülmıesinde hem üstün 'katkıları
nızı sağlamak, hem de daha iyi değerlendirilmesine 
yardımcı olmak amacıyla huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Bu Kanunla, demin gerekçe ve raporda da belir
tildiği gibi daha çok izlenen, amaçlanan husus şu
dur : Hepinizin bildiği gibi, üç tarafı denizlerle çev
rili olan ve 7 ıbin kilometreyi aşkın kıyısı bulunan 
ülkemizin sahil ve karasularımızın korunması, gü
venliğinin sağlanması ve deniz yoluyla yapılan ka
çakçılığın önlenmesi gibi çok .mühim hizmetleri yü
rütmek, ayrıca ulusal ve uluslararası hukuk kuralları 
gereğince hükümranlık hakkına sahip olduğumuz de
nizlerde (ki, karasularımızın ötesinde de) bu hak ve 
menfaatlerimizin korunmasını sağlamak amacıyla 
güçlü 'bir güvenlik teşkilâtının kurulmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

Bu güvenlik teşkilâtı İçişleri Bakanlığına bağlı 
olarak personeli; yani rütbeli personeli Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı tarafından verilmek suretiyle ku
rulacaktır. «Sahil Güvenlik Komutanlığı» olarak ku
rulacak olan bu teşkilat, demin ifade ettiğim gibi 
İçişleri Bakanına bağlı olacaktır. 

Bu teşkilat, demin arz ettiğim görevler yanında 
diğer bazı görevler de yüklenecektir. Akla şu gelebi
lir : Acaba bu kıyılarımızın ve karasularımızın ko
runması görevi yapılmamakta mıydı?.. Hepinizin bil
diği gibi, bu görev esasımda 6815 sayılı Kanunla İç
işleri Bakanlığına verilmiş ve 1956 yılından beri Jan
darma Genel Komultanliğı tarafından bu görev ifa 
edilmekteydi. Ancak, Jandarma Genel Komutanlığı-
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ııın kara santiarına göre yetişmiş olması, deniz birlik
lerine ve bilhassa deniz aracılarına yeteri kadar sahip 
olamaması ve hatta elindeki araç ve gereçlerin ona
rım ve balkımanı bizzat yapamaması bu hizmetin ya
pılmasında istenilen düzeye ulaşılamamıştır. 

Bu Kanunla ayrıca, iç sulanınız olarak kabul edi
len istanbul, Çanakkale Boğazı ve Marmara 'Denizin
de yapılan tüm kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, 
izlleramesi görevıi de bu teşkilata verümektedir. Bu 
ifade ettiğim ıgörev ise Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
tarafından bugüne kadar ifa edilmekteydi; ama de
min arz etmiş olduğum Jandarma Genel Komutan
lığının bazı imkânsızlıkları Gümrük ve Tekel Bakan
lığında fazlasıyla mevcut olmuştur. Dolayısıyla o 
hizmet de belki tam istenilen düzeyde yapılamamış
tır, 

İşte bu amaçlarla kurulacak olan Sahil Güvenlik 
Komutanlığına ayrıca çeşitli kuruluşlara denizlerde 
bazı görevler tahmil eden (ki, Kanunumuzun 3 üncü 
maddesinde mevcuttur) bazı kanunların hükümlerine 
aykırı hareketleri bu kuvvet yine önlemeye çalışacak, 
izleyecektir ve yine bu kuvvet, bahsettiğim gibi, sa
hillerde, karasularımızda ve yine hükümranlık hak
larına sahip olduğumuz denizlerde gerekirse genel gü
venlik kuvvetlerinin müdahalesini gerektiren olayla
ra müdahale edecek, izleyecek veya karada başlayıp 
denizde devam eden suçlara müdahale edecek, izle
yecek ve ilgili makamlara teslim edecektir. 

Bu şartlar içerisinde bu Komutanlığın kuruluşu 
öngörülmekte, Kuruluşun görev ve yetkileri belirlen
mektedir. 

Tasarının diğer bölümlerinde ise, özlük işleri, 
kadrosu, atanması, bütçe ve ihtiyaçların sağlanması 
ve diğer bazı geçici hükümler yer almış bulunmak
tadır, 

Bahsettiğimiz Komutanlık (geçici hükümler ara
sında) 1985 yılma kadar Jandarma Genel Komutan
lığına bağlı olarak görev ifa edecektir, ondian sonra 
tamamıyla müstakil olarak İçişleri Bakanlığı bünye
sinde Sahil Güvenlik Komutanlığı; yani askerî, si
lahlı genel güvenlik kuvveti niteliğinde bir Komu
tanlık olarak görev yapacaktır. 

Maddelere geçildiği zaman sorulacak olan soru
larda açıklama yapmaya hazır olduğumu arz eder, 
katkılarınızı beklerim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğ-

lu. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. 
HİDAYET UĞUR — Bir soru rica edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uğur. 
HİDAYET UĞUR — Sahil Güvenlik Komutan

lığına kati lüzum olduğu kanaatindeyiz. Ancak, bu
raya verilecek personel Deniz Kuvvetlerinden alına
cağı için, orada hâsıl olacak boşluğun nasıl doldu
rulacağı, ne kadar zamanda ve nasıl temin edileceği 
hususu üzerinde de kısa bir bilgi lütfederlerse mem
nun oluruz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Bu Komutanlığa, halihazırda bu görevi kısmen 
ifa etmekte olan Jandarma Genel Komutanlığının 
bünyesinde bulunan araç, gereçler ve yine Deniz 
Kuvvetlerinden temin edilmiş olan personel devre
dilecektir ve bu devir işlemi belli şartlar içinde ya
pılacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı müteakip 
yıllar içerisinde teşkilatını tamamlayacaktır. 

Acaba Deniz Kuvvetleri Komutanlığında açıklık 
olursa nasıl karşılanacağı hususunu da müsaade eder
seniz gerekli görürse Hükümet Temsilcisi ifade bu
yursunlar. 
• BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğ
lu. 

Buyurun Sayın Heper. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 
RÜŞTÜ HEPER — Sayın Başkan; 

926 sayılı Kanunun öngördüğü kadrolara ilave 
kadrolar alınması öngörülüyor Tasarımızda. O ba
kımdan vıikuu muhtemel açığın kapatılması önceden 
öngörülmüştür. O bakımdan 1985'e kadar bu husus 
temin edilecektir, herhangi bir sakınca mütalaa edil
memektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Heper. 
Değerli üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum. 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kamun Tasarıısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç ve Kapsam 
Amaç : 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; İçişleri Ba

kanlığınca bağlı silahlı ve askerî genel bir güvenlik 
kuvveti niteliğinde Sahil Güvenlik Komutanlığı 'ku
rulması suretiyle, sahil ve karasularımızın korunma
sı, güvenliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası hu
kuk kuralları gereğince hükümranlık haklarına sahip 
olduğumuz denizlerde, bu hak ve yetkilerin kulla
nılması, deniz yolu ile yapılan 'kaçakçılığın önlenme
si, izlenmesi, kovuşturulması ve !bu kanunda yazılı 
görevlerin yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKAl BAYER — Ufak bir daktilo 
hatası var zannederimi. «Içişileri Bakanlığınca», değil, 
«İçişleri Bakanlığına»! olacak; maddî hatadır efen
dim., 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNt MÜFTÜOĞLU — 
Doğrudur Sayın Başkan; burada daktilo hatası var, 
«İçişleri Bakanlığınca» deniyor, «Bakanlığına»! ola
cak. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu; siz de işaret 
'buyurdunuz;. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aynı şeydi efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Buyuran Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Madde içinde iki 

yerde «sağlanması»! 'kelimesi geçiyor. Sonunda «sağ
lanması») diye bağlandığı için üçüncü satırdaki «gü
venliğin temini» şeklinde olabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; Sayın Komisyon
dan ve Sayın Hükümetten soracağım!. 

Değerli üyeler; 1 inci maddeyle ilgili Komisyona 
gönderemediğimıiz, hemen şimdi gelen bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 151 sıra, sayılı Kanun Tasa

rısının 1 inci maddesinde yer alan «ulusal ve ulus
lararası»! deyiminin «millî ve milletlerarası», olarak 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Çünkü, bu de
yimler konuşulan Türkçeye uygun değildir. 

Saygılarımla. 
Erdoğan BAYIK M. Nedim BİLGİÇ 

Turgut YEĞENAĞA Zeki YILDIRIM 
Atalay PEKÖZ 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; bu önergeye ka
tılıyor musunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Biz aynı kelimelerin kullanılmakta olduğunu muhte
lif ıkanunlarda da görüyoruz. Esasında bu şekilde 
kalmasında ibir mahzur mütalaa etmiyoruz; fakat Yü
ce Kurul eğer takdir ederse o şekilde de düzenleme 
yapılabilir. Yüce Kurulun takdirine sunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcimiz; katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 

RÜŞTÜ HEPER — Komisyon Sözcüsü Arkadaşın 
ifadesine aynen katılıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKAl BAYER — Efendim, önerinin 

aleyhinde konuşacağını. Kanunlarımızda bu tlip te
rimler vardır, yeniden eskiye dönüşe lüzum yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederini. 
Sayın Komisyon; Sayın Yarkın'ın üçüncü satır

daki «sağlanması» kdlimesinin değiştirilmesi teklifi
ne katılıyor musunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Kabul etmiyoruz. Çünkü, arada hir cümlecik daha 
vardır. O bakımdan önem arz etmemektedir, katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcimiz katılı
yor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 
RÜŞTÜ HEPER — İki deyim arasında uzun ifade
ler var, o bakımdan tekerrür niteliğinde görmüyoruz 
ve hiçbir sakınca mütalaa etmiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

katılmamaktadırlar, takdirimi Genel Kurula bırak
maktadırlar. Bu itibarla önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; maddeyi birinci satırdaki «İçişleri 
Bakanlığınca»ı yerine, «İçişleri Ba!kanlığına»ı şeklinde 
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yapılan değişiklikle oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmeyenler... 1 inoi madde kabul edilmiş-
tir, 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam : 
MADDE 2. — Bu Kanun, Sahil Güvenlik Ko

mutanlığının, iç sularımız olan MARMARA Denizi, 
İSTANBUL ve ÇANAKKALE Boğazlan ile liman, 
sahil, körfez ve karasularımızda, ulusal ve uluslara
rası hukuk kuralları gereğince hükümranlık hakları
na sahip olduğumuz denizlerdeki görevlerini ve teş
kilat, personel ve lojistik ile ilgili hususları 'kapsar. 

Gümrük teşkilatı bulunan limanlarda Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının yetkileri saklıdır, 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, 
«^Marmara» kelimesi ile «istanbul ve Çanakkale»! ke
limelerinin büyük yazılmasına gerek ydk. Bu kelime
lerin baş harfi arı büyük olmak üzere aynı şekilde 
yazılabilir. \ 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 
RÜŞTÜ HEPER — Doğrudur. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNl MÜFTÜOĞLU — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. Tamam değil rni efendim?.. 
Evet. 

Değerli üyeler; 
Bu maddede «Marmara»), «İstanbul» ve «Çanak

kale» kelimelerinin yalnız baş harfleri büyük olmak 
üzere maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
İKÎNOt KISIM 

Görev ve Yetkiler 
Görevler :' 
MADDE 3. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 

görevleri şunlardır : 
A) il. Deniz yoluyla yapılan ve kanunların ka

çakçılık olarak nitelediği iüm eylemleri, 
2. Liman sınırları dışında; 
a) 19.4.1926 tarih ve 1815 sayılı Kabotaj Kanu

nuna aykırı eylemleri, 
b) 9.4.1937 tarih ve $222 «ayılı Telsiz Kanunu

na aykırı eylemleri, 
c) 10.6.1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve 

Mal Koruma Hakkında 'Kanun ile can ve mal gü
venliğine ilişkin uluslaraıjası anlaşmalara sözleşme
lere aykırı eylemleri, 

d) 24.4.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıfzı
sıhha Kanununa aykırı eylemleri, 

e) 3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların 
Sağlık Zabıtası Hakkında Kanuna aykırı eylemleri, 

f) 15.5.1957 tarih ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele 
ve Ziraî Karantina Kanununa aykırı eylemleri, 

ig) 22.3.1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanununa aykırı eylemleri, 

h) Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki tesis
lerden yapılacak her türlü kirletmeleri, 

ı) Seyir güvenliği ile demirleme, bağlama, av
lanma, dalgıçlık ve turizmle ilgili hükümlere aykırı 
eylemleri, 

i) 15.7.1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Ka
nunu ile 15.7.1950 tarih ve 5683 sayılı Yabancıların 
Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna 
aykırı eylemleri, 

3. 25.4.1973 tarih ve 1710 «ayılı Eski Eserler 
Kanununa aykırı eylemleri, 

4. 18.12.1981 tarih ve 2565 sayılı Askerî Yasak 
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı ey
lemleri, 

özel kanunlarındaki hükümlere göre, önlemek, iz
lemek, suçluları yakalamak ve işlenen suçlar hakkın
da gerekli işlemleri yapmaik, suçluları ve suç vasıta
larını ilgili makamlara teslim etmek. 

Bu konularda özel kanunlara göre görevli ve yet
kili 'kılınmış makamların görev ve yetkileri saklıdır. 

B) Deniz ve kıyılarda görülecek başıboş mayın, 
patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yok edilmeleri 
hakkında 17.5.1948 tarih ve 5202 sayılı Kanunun uy
gulanmasında gerekli koruma tedbirlerini alarak il
gililere haber vermek; 

C) Deniz seyir yardımcılarınm, ilgili hükümlere 
göre çalışma durumlarını, yetkili kuruluşlarca konu
lan deniz engelleri ile batık işaretlerinin sürekliliğini 
izlemek, kontrol etmek, görülen aksaklık ve noksan
lıkları ilgililere bildirmek; 

D) Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma 
sözleşmesinin öngördüğü düzeyde arama ve kurtar
ma (SAR) görevlerini icra etmek; 

E) Karasularımıza giren mültecileri silah, mü
himmat ve sair harp vasıtalarından arıtmak ve 'bu 
mülteciler ile onların nezdindeki silah, mühimmat ve-
sair harp vasıtalarım ilgililere teslim etmek; 

F) Yukarıda belirlenen haller dışında ve görev 
alanları içinde genel güvenlik kuvvetlerince takibi ge
rekli suçlarla karada başlayıp denizde devam eden 
suçların izlenmesinde ve suçluların yakalanmasında 
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güvenlik kuvvetlerine yardım etmek, gerektiğinde bu 
suçlara el koymak ve suçluları yakalayıp 'ilgili ma
kamlara teslim etmek. 

G) Sahil güvenlik komutanlığının görevleri ile 
ilgili konularda valilerin intikal ettirecekleri ihbar ve 
şikâyetleri değerlendirilerek sonuçtan 'bilgi vermek, 

H) Sahil Güvenliği ve kaçakçılık olayları hak
kında ilgili valiye gerekli bilgiyi vermek. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde bir değişiklik 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Sahil Güvenlik Komu

tanlığı Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesinin (A) 
fıkrasının 2/b bendindeki «3222 sayılı Telsiz Kanu
nu»! ile 3 numaralı bendindeki «1710 sayılı Eski 
Eserler Kanunu»^ tamamen değiştirilmiştir. İleride 
yeniden değişiklik yapılmaması ve zorluklarla karşı
laşılmaması için bu iki bendin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sdlçuk KANTARCIOĞLU 

2/b - 9.4.1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanu
nuna veya bu Kanunu değiştiren kanunlara aykırı 
eylemleri, 

3. 25.4.1973 tarih ve 1710 sayılı Eski Eserler 
Kanununa veya bu Kanunu değiştiren kanunlara ay
kırı eylemleri, 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, açıklama mı 
yapacaksınız?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Açıklama ya
pacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 

Bundan 15 - 20ı gün kadar önce Eski Eserler Ka
nunu, 1710 sayılı Kanun, Millî Eğitim Komisyonun
da tamamlandı; son şeklini almak üzere. Artık Eski 
Eserler Kanununun adı da değişmiştir, «Kültür Var
lıkları» veya «Kültür ve Doğa Varlıkları»! diye bir 
Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. İleride bir problem 
çıkmaması bakımından bu bölümde bu adın genel 
mahiyette yer almasında 'büyük fayda vardır. 

Ayrıca, daha geçen hafta Telsiz Kanunu, 3222 
sayılı Telsiz Kanunu tamamen değişmiş, Danışma 
Meclisinden çıkmış ve Güvenlik Konseyine gitmiştir. 
Bu bakımdan bunların değuştirilmesıinde fay*da var
dır, bunun için bür önerge vermiş bulunuyorum'. 

Bir de ayrıca, bu (B) fıkrasında 5202 sayılı Ka
nunun numarası sona yazılmış, adı başa geçmiş; fa
kat ad olduğu kesin belli değil. Burada, «Deniz ve 
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kıyılarda görülecek başıboş mayın, patlayıcı madde 
ve şüpheli cisimlerin yok edilmeleri hakkında...», bü
tün bu kelimelerin başları büyük harfle olması gere
kiyor. Önergede bu yoktur yalnız, onu da şjifa'hi ola
rak arz ediyorum. Bu küçük bir redaksiyondur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın Kurtoğlu, buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 

Tetkik etmekte olduğumuz Tasarının söz konusu 
3 üncü maddesi, kanun yapma tekniği bakımından 
bana pek münasip görünmedi. 

Filhakika, «Madde 3. — Sahil Güvenlik Komu
tanlığının görevleri şunlardır :» denmektedir, kanun
da «Şunlardır» ifadesi kullanılmaz. Açıklayıcı eser
lerde «Şunlardır» diye tadat edilir. «Şunlardır» kalk
malı, «...görevleri : A.» diye başlamalı, en sonunda 
«...etmektir.» diye bağlanmalıdır. Bir bu var. 

Bir de, Kanunun düzenlenmesinde hukuk tekni
ği bakımından «Kazüistik Metot» dediğimiz metoda 
riyaet edilmiş, birtakım kanunların isimleri zikredil
miş; fakat sanki Kanun bugünkü,mevzuat içerisinde 
tatbik edilecekmişcesine gibi bir düzenleme getirilmiş
tir. Yarın sahil güvenliğini temin maksadıyla yeni bir 
kanun çıkarsa, bu kanun muvacehesinde, bu yeni ka
nun bu kanunun icabı olan teşkilat tarafından ifa 
edilmeyecek manası çıkacaktır. Binaenaleyh, «...ile 
deniz güvenliğine, sahil güvenliğine ilişkin diğer ka
nunlardaki görevleri yapar» şeklinde bir genişletici 
madde koymak gerekirken, bu fıkrayı koymak unu
tulmuştur. Bu fıkranın da eklenmesi lazımdır. 

Bunun dışında, yine ifade bakımından «...teslim 
etmek.» diye biten basılı sıra sayısının 15 inci sayfa
sında birinci fıkra gibi görünen, «özel kanunlarındaki 
hükümlere göre, önlemek, izlemek, suçluları yakala
mak ve işlenen suçlar hakkında gerekli işlemleri yap
mak, suçluları ve suç vasıtalarını ilgili makamlara 
teslim etmektir.» denmesi lazım. 

«Bu konularda özel kanunlara göre görevli ve 
yetkili kılınmış makamların görev ve yetkileri saklı
dır.» 

Ancak bu takdirde mana kazanır bu saklı hüküm; 
yoksa ifade bakımından «...etmek.» diye kalan cüm
leden sonra «...dır.» diye bağlanması şu ifadenin de 
sakat olduğunun başka bir delilidir. 



Danışma Meclisi B : 112 29 . 6 . 1982 O : 1 

Bunu arz etmek için gelmiştim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Aşkın, buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Sayın Kur-

toğlu'nun açıklamasından sonra söz hakkımı geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Burada kullanılan bir tabirin, tatbikat bakımın

dan ve hukukîlik yönünden yerinde olmadığı görül
mektedir. Bu da şudur : Şimdi ikinci fıkrada «...suç
luları ve suç vasıtalarını ilgili makamlara teslim et
mek.» > deniliyor. «İlgili» olmaz, «Yetkili» olur. İlgili 
ne demek? İlgili, yuvarlak bir tabirdir, «...yetkili ma
kama teslim etmek.» olarak değiştirilmesi hukukî ba
kımdan uygun olur. 

Ayrıca, (E) bendinde de «...mühimmat vesair harp 
vasıtalarını ilgililere teslim etmek;» deniliyor. Bura
da da «Yetkili» tabiri kullanılırsa uygun olur. 

Nihayet, (F) bendinin sonunda «...suçlara el koy
mak ve suçluları yakalayıp ilgili makamlara teslim 
etmek.» deniliyor. Burada da «Yetkili» denilirse mev
zuatımıza, hukuk esaslarına uygun olur. Bunu Sayın 
Komisyonun da tasvip edeceğini tahmin ediyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
TURHAN GÜVEN — İzin verir misiniz Sayın 

Başkan?.. 
BAŞKAN — Sayın Güven buyurun. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, müsaade 

ederseniz bir başka konuyu arz etmek isterim. 
Bu maddede ve diğer maddelerin bazılarında «Sa

hil Güvenlik Komutanlığı» küçük harflerle yazılmış, 
bazılarında büyük harflerle yazılmış ve iki değişik 
şekilde ifade edilmiştir. Eğer özel isim kabul ediliyor
sa ki, öyledir «Sahil Güvenlik Komutanlığı» ifadesin
de baş harflerin büyük olması gerekir. 

Bundan başka, (H) fıkrasında da «Sahil Güven
liği» denilmiş ve burada «Güvenliği» büyük harfler
le yazılmış, gereksizdir. Burada «Sahil güvenliği ve 
kaçakçılık olayları» diye bir anlatım içerdiğine göre, 
buranın da küçük harf olması gerekir. 

Ayrıca, bir de cümle düşüklüğü bize göre var. 
(G) fıkrasında «Sahil Güvenlik Komutanlığının gö
revleri ile ilgili konularda valilerin intikal ettirecek
leri ihbar ve şikâyetleri değerlendirilerek sonuçtan bil
gi vermek,» deniliyor. «Değerlendirilerek» değil de, 
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«Değerlendirerek» diye düzenlenmesi daha iyi olur. 
Şikâyetlerin değerlendirilmesi söz konusudur burada, 
«...değerlendirerek sonuçtan bilgi vermek,» şeklinde 
düzenlenmesini teklif ediyorum. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Komisyon, değerli üyelerin bu isteklerini 

ve noksan gördükleri konuları tek tek tespit edebil
diniz mi?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Tespit edebildiğimiz kadarı ile arz etmek iste
rim. Telsiz Kanunu ve Eski Eserler Kanunu ile ilgi
li değişikliğe katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesi
ne katılıyor sunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümetten de sorayım... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 

RÜŞTÜ HEPER — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz; evet. Buyurun efen

dim., 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
(B) bendindeki, «Deniz ve kıyılarda görülecek başı
boş...» ifadesinin büyük harflerle olması gerekmekte
dir; ona katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Hangileri efendim?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
(B) Bendinde efendim, 15 inci sayfada «Deniz ve 
kıyılarda görülecek başıboş mayın, patlayıcı madde 
ve şüpheli cisimlerin yok edilmeleri hakkındaki Ka
nun» ifadesinin, kanun olduğu için, büyük harflerle 
yazılmasına katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Müftüoğlu (D) 
bendi midir (B) midir?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
(B) deki efendim, 15 inci sayfadaki (B) deki «Deniz 
ve kıyılarda görülecek başıboş mayın, patlayıcı mad
de ve şüpheli cisimlerin yok edilmeleri hakkında 
17.5.1948 tarih ve 5202 sayılı Kanunun uygulanma
sında...» deniliyor; bu kanun ismi olduğu için, o ke
limelerin baş harflerinin büyük olmasına katılıyoruz 
efendim-
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«Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş Mayın, 
Patlayıcı Madde...» diye devam eden ifadedeki keli
melerin baş harflerinin hepsi kanun ismi olduğun
dan büyük olması fikrine katılıyoruz efendim. 

Yine 15 inci sayfanın birinci paragrafındaki, 
«Özel kanunlarındaki hükümlere göre, önlemek, iz
lemek, suçluları yakalamak ve işlenen suçlar hakkın
da gerekli işlemleri yapmak, suçluları ve suç vasıta
larını ilgili makamlara teslim etmek,» ifadesinde 
«... ilgili....» yerine, «yetkili» kelimesinin konulma
sına katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sonundaki «... teslim etmek.» ola
rak mı kalacak?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNÎ MÜFTÜOĞLU — 
«... etmektir.» olarak; ona katılırız. 

BAŞKAN — «... etmektir.» Evet efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
(F) fıkrasında geçen «... ilgili makamlara...» ifade-
sindeki «.... ilgili...» kelimesinin değiştirilmesi fikri
ne katılmıyoruz. 

BAŞKAN — «... ilgili makamlara...» ifadesi kal
sın diyorsunuz?. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Pardon efendim, (E)'dekine katılmıyoruz, (F)'dekine 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — (E)'dekine?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
(E) fıkrasındaki «... ilgililere teslim etmek;» ifadesi 
kalacak, (F)'deki «... ilgili makamlara...» ifadesinde-
ki «... ilgili» kalacak, «... yetkili makamlara...» ola
cak, 

(G) bendindeki «... değerlendirerek sonuçtan bil
gi vermek,» şeklinde olacaktır, orada da bir düzen
leme hatası olmuştur. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, «... değerlendi
rerek...» diyorsunuz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Evet efendim. 

(H) bendindeki (Sayın Güven'in buyurduğu) 
«Sahil Güvenliği..» ifadesinde «Sahil» den sonra ge
len «Güvenliği» nin küçük harfle başlaması gereke
cektir, onu düzeltiriz efendim. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Madde metnine ileri

deki mevzuata genişlik vermek için, ilerideki mev
zuatı da içine alacak bir ifadeye katılacaklar mı?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Efendim, bizim (F) bendimizde «Yukarıda belirle
nen haller dışında ve görev alanları içinde genel gü
venlik kuvvetlerince takibi gerekli suçlarla...» dedi
ğimiz için, genel güvenlik kuvvetlerine görev tah
mil ettiği takdirde ve bu görev de Sahil Güvenlik 
Komutanlığının görev alanları içerisinde olduğu tak
dirde, onları da, ileride yapılacak olan şeyleri de kar
şılayacaktır-

SERDA KURTOĞLU — Nereden çıkarıyoruz 
efendim, kanun yapıyoruz Tefsirle o maddeyi, ile
ride sözü edilebilir, diye koyamayız. Kanunda açık 
hüküm olmadıkça, ya ileride yapılan maddede bu 
hususta bir kanun tatbik edilecektir demek lazım; ya 
her yeni kanuna bu maddeyi koyacağız veya bura
ya ileride çıkacak özel kanunlarla bu teşkilatın gö
revlerini belirleyeceğiz. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Kurtoğlu'na bir daha 
lütfen cevap verir misiniz?.. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Efendim, bizim (F) bendinde «Yukarıda belirlenen 
haller dışında ve görev alanları içinde genel güven
lik kuvvetlerince takibi gerekli suçlarla...» tabirini 
koymakla, eğer çıkacak olan kanunlar güvenlik kuv
vetlerine birtakım görevler tahmil edecekse, dolayı
sıyla bu fıkradan yararlanarak Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı tarafından da ifade edilecektir. Aksi tak
dirde, müteakiben çıkacak olan kanunlarda, eğer o 
kanunlar görev veriyorsa belirtecektir. 

O bakımdan biz katılamıyoruz Sayın Kurtoğlu' 
nun önerisine. 

'BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
SERDA KURTOĞLU — İzin verir misiniz efen

dim?., 
BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, siz bir istekte bu

lundunuz. Komisyon Sözcüsü cevap verdi. İsrar edi
yorsanız bir önerge vermeniz lazım ki, muameleye 
koyayım. Aksi halde karşılıklı görüşmeden bir fay
da olmayacak, Çünkü, ikinci defa isteğinizin yerin
de olmadığı şeklinde cevap verdiler. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim bir sual so
racağımı 
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BAŞKAN — Hay hay sorun, buyurun rica ede
rim., 

SERDA KURTOĞLU — Güvenlik kuvvetleri 
tarafından, Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından ta
şınması lazım gelen kurye var. Çıkan özel kanunda; 
bunu Güvenlik Kuvvetleri yapacak mı?.. 

ileride çıkacak bir kanun bir kısım kuryenin ta
şınmasını öngörüyor, kim taşıyacak? Bu kurye Sahil 
Güvenlik Kuvvetleri ile ilgilidir, bu kurye şu kanun 
hükmünden, şu düzenlemeden hangi madde ile bunu 
Sahil Güvenlik Kuvvetlerine taşıtacağız? 'Bunu sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIStŞLERt 

KOMİSYONU ADINA AVNt MÜFTÜOĞLU — 
Bizim kanımıza göre, çıkacak olan herhangi bir ka
nun, böyle bir görev tahmil ederse o zaman yapa
caktır; fakat daha şimdiden, ileride çıkacak olan ka
nunların ne getireceğini bilmediğimizden, başka bir 
hüküm ilavesine lüzum görmüyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Efendim, 3 üncü maddenin 

(a) fıkrasının muhtelif bendlerinde yasalara aykırı 
olarak hareket edenleri, 15 inci sayfada da görev 
olarak «önlemek, izlemek, suçluları yakalamak ve işle
nen suçlar hakkında gerekli işlemleri yapmak, suçlu
ları ve suç vasıtalarını ilgili makamlara teslim et
mek...» denmektedir. 

Burada, «Suçlar hakkında gerekli işlemleri yap
mak» tabiri kullanılıyor. Buna göre bu Yasanın bazı 
cezaî müeyyidelerini de saptaması gerekir. Halbuki, 
(F) fıkrasında bunun doğru şekli geçmiş; «Güvenlik 
kuvvetlerine yardım etmek, gerektiğinde bu suçlara el 
koymak ve suçluları yakalayıp ilgili makamlara tes
lim etmek.» diyor. Dolayısıyla benim önerim şu
dur : 15 inci sayfanın birinci cümlesinde «.. yaka
lamak ve işlenen suçlar hakkında gerekli işlemleri 
yapmak üzere suçluları ve suç vasıtalarını yetkili 
makamlara teslim etmek.» olarak değiştirilmesini öne
ririm, Sayın Komisyon her halde buna katılırlar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Efendim, biz buna katılmıyoruz. Çünkü, bu sayılan 
kanunlardaki bütün kanuna aykırı eylemleri izlemek, , 
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önlemek ve gerekli İşlemleri yapmak... Ne gibi iş
lemleri yapabileceği belki ileride düzenlenecek olan 
bir yönetmelikle tayin edilecektir. 

İkincisi, sadece yakalayıp ilgili makama teslim 
etmek değildir konu. Belki orada bir zabıt tutacak
tır. 'Bu işlemi kendisi yapacaktır. Belki bir iki kişi
nin o anda sorgusunu yapacaktır; yani, bu işlemleri 
kendisi yapacaktır. Bu itibarla, biz, geldiği şekliyle 
aynen kabulünü isteriz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 
Kırcalı* 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Sayın Komisyonumuz, kendilerinin düzenlemiş 
olduğu birtakım şeylerden kolayca vazgeçmekteler. 
Ben bunu isabetli bulmuyorum. Bir kere, öncelikle 
Sayın Kurtoğlu'nun önerdiği, «Sahil Güvenlik Ko
mutanlığının görevleri şunlardır :» dedikten sonra, en 
sondaki «Etmektir.» şeklinde bitmesini uygun bul
muyorum; çünkü şimdiki yazılış haliyle düzgün gibi 
geliyor bana. Hatta şöyle söyleyelim; «Sahil Güven
lik Komutanlığının görevleri şunlardır :» dedikten 
sonra «'Etmektir» şeklinde böyle «Teslim etmektir... 
görevleridir.» şeklinde söylersek, arkasını, görevleri
ni böyle getirirsek, «Etmektir... görevleridir» oluyor; 
eğer «Etmektir» kelimesini kabul edersek. Böyle bir 
şey olamaz. Bu deyiş son derece hatalı. «Şunlar
dır : » demiş ve baştan itibaren şu, şu, şu olmak üze
re fiil halinde «Etmek» şeklinde bitirmiştir. Bu se
beple onun değiştirilmesini isabetli bulmuyorum. Ni
tekim, «Şunlardır : » kelimesini en sona getirirsek, 
«Etmektir... görevleridir.» şeklinde olur ve bu yanlış 
bir deyim olur. Bu sebeple bunu kabul etmemek ge
rekir. Bu bir. 

İkincisi; gene sayın arkadaşlarımızın önergesi 
var; «Çıkmamış olan' kanunların buraya isimlerini 
koyalım. Müstakbel kanunlar ne ise, o kanunların 
buraya isimlerini yazalım» diyorlar. Sayın Kantarcı-
oğlu'nu örnek olarak söylemek isterim. O kanunlar 
daha çıkmamıştır, yürürlükte değildir, isimlerinin ne 
olacağı belli değildir. Bunu, o kanunların çıkmasın
dan sonra ancak yapabiliriz. O kanunların ne za
man çıkacağı belli değildir. O sebeple, biz burada 
«Biz bunları evvelce kabul ettik, biliyoruz.» düşün- -
cesiyle bugün yürürlükte bulunan kanunların yeri
ne sanki onlar varmış gibi, bunları yazamayız. Bu
nu, yarın inceleyecek olan Konseye, sanki, «Siz bun
lara dikkat etmeyebilirsiniz, biz işte bunlara da işa-
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ret ettik.» gibi bir hatırlatma mahiyetindedir. Hiç 
isabetli bulmuyorum. Bizden çıkmış olan kanun, 
kanunlaşmış olsa ve numara alsa idi bu söz doğru 
olurdu; ama numarası olmayan bir kanundur. Belki 
ismi değişecek, belki içinde birtakım hükümler ola
cak. O sebeple onun da isabetli olmadığına kani-
yim, 

(G) ve (H) fıkraları arasında, valiye verilecek bil
giler ve valiye, şikâyetlere cevap vereceği hususunda, 
Sahil Güvenlik Komutanlığının sanki vilayetten ayrı 
bir makam varmış tepede, oraya gidecek, oradan ce
vap verecek, ayrı bir bilgi verecek, bir de sahil gü
venliği ve kaçakçılık olayları hakkında ilgili valiye 
gerekli bilgiyi vermek... Zaten valiye bilgi veriyor, 
ayrıca şikâyetler hakkında valinin oraya intikal et
tireceği, o intikale onların cevap vereceği yolundaki 
bir hükme hiç gerek olduğuna kani değilim <G) fık
rasında. Valinin otoritesini zaten, (H) fıkrası ve ti 
idaresi Kanunu tescil etmiş bulunuyorlar. Bu sebep
le burada bu şekilde bir ikileme hiç gerek yok. 

Daha öteye, bilmiyorum arkadaşlarımız işaret et
tiler mi; (F) fıkrasında «>.. Suçluların yakalanmasın
da güvenlik kuvvetlerine yardım etmek,» şeklinde 
bir söz var. Ben Kanunun ismine bakıyorum, Sahil 
Güvenlik Komutanlığının Kanunu. Zaten bizatihi 
güvenlik teşkilatı bu. Yani şimdiye kadar mevcut 
olan güvenlik kuvvetlerini, kendisinin dışında bir teş
kilat olarak düşünmemesi gerekir. 

Dün emniyet teşkilatı vardı, belediye hudutları 
içerisinde polis teşkilatı vardı yani; kır emniyeti için 
jandarma teşkilatı vardı; bugün ihtiyaç hissettik, 
deniz emniyeti için bu Komutanlığı kuruyoruz Jan
darma Komutanlığının karşısında belki bir süre ge
çer, hava emniyeti için Hava Komutanlığı kurarız, o 
da bir güvenlik kuruluşudur, eğer Allah bize nasip 
ederse, uzayda da belki bir güvenlik kuvveti kurarız, 
onu da temenni ederiz. v 

Şimdi bu durum karşısında, «... suçluların yaka
lanmasında güvenlik kuvvetlerine yardım etmek, ge
rektiğinde...» diyor. Diğer güvenlik kuvvetlerine 
olabilir. Bu, bir işbirliğini sağlamak ifadesidir. Ayrı
ca, bilmiyorum işaret ettiler ,mi, «İlgili makamlara 
teslim etmek,» sözü de burada gene «Yetkili» ola
rak (B) fıkrasında değiştirilmesi gerekir. Benim şim
dilik söyleyeceğim bu kadar. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Krrcalı. 

Buyurun Sayın Vardal 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, (A) fıkrasının 

2 nolu kısmında (c) bendinde «Anlaşmalara sözleş
melere» şeklinde yazılmış. Halbuki bunun «Anlaşma
larla sözleşmelere» şeklinde düzeltilmesi gerekir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bir konuyu bun
dan evvelki birleşimlerde de arz etmiştim, tekrar ha
tırlatmak zaruretini duyuyorum. 

Yapılacak değişiklikler, eğer yazılı önergeler şek
linde verilmediği takdirde, metinler, sizlerin bura
da ifadeniz, Komisyonun veya Hükümetin kabulün
den sonra, bizim Başkan olarak burada tashihleri ya
pıp, tekrar size ifade ederek oya sunmamız sonun
da, metin, tutanakta vazifeli arkadaşlar tarafından 
tam tashihleriyle birlikte alınamıyor ve o itibarla, 
mutlaka, bilahara bu tasarılar basıldığı zaman ye
niden birçok hatalarla yüklü olarak çıkacaktır. 

O itibarla tekrar rica ediyorum; bu tashihleri ve 
değişiklikleri; kelime değişikliği, kelimelerdeki ilave
leri, kelime ilavelerini mutlaka yazılı olarak lütfedin 
ki, Kanunlar Müdürlüğüne de, burada aldığınız ka
rarlardan sonra yazılı değşiklik önergeleri gider ve 
onlar üzerinde işlem yapılır, çünkü biz burada kabul 
edilen önergelerin zaten üzerine, «Kabul edilmiştir» 
diye de yazıyoruz, bu suretle maddeler, metin sıh
hatli olarak yazılmış olur. 

Bunu bir kere daha bilgilerinize arz edeyim. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan; benim önerdi
ğim konu bir maddî hatanın düzeltilmesi olduğu için 
şifahî olarak arz ettim. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, tabiî bu açıklamam 
yalnız şahsınıza mahsus değil. Çünkü bakınız, aşağı 
yukarı yarım saatten beri bütün satırlarında bu mad
denin çeşitli değişiklikler oldu. Esasen maddenin bu 
şekilde altından çıkılması mümkün olamayacağı için, 
Sayın Aydar'ın bir önergesi var, maddeyi bizzarrur, 
Komisyona iade edeceğiz, Komisyon, Sayın Kantar-
cıoğlu'nun birazdan oyunuza sunacağım, ki Hüküme
tin ve Komisyonun kabul ettiği önergesini, o deği
şiklik ve diğer değişiklik talepleriyle yeniden yazsın, 
Genel Kurula getirsinler; ama bu arada iki arkada
şımıza daha söz verdikten sonra, Komisyonun sizlerin 
istekleriniz hakkındaki görüşlerini ve Sayın Hükü
metin görüşlerini alacağım. 
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Sayın Kantarcıoğlu ile Sayın Uyguner söz iste- I 
diler, Sayın Kantarcıoğlu daha evvel söz istemişti; 
buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Geçen sene, yine yaz günlerinde Bakanlar Kuru
lunda bu konu görüşülürken bendeniz de bulunmuş 
idim. Deniz Kuvvetlerimizin bir takdimiyle gayet 
güzel olarak bu Tasarı Bakanlar Kuruluna sunulmuş 
idi. 

Çok kısa olmasına rağmen, Bakanlıklar kendi yet
kilerine müdahale edildiği gerekçesiyle, kanun nu
maralarından da bahsedilmek suretiyle, sadece, bun
ların kaçakçılıkla ilgili olan, güvenlikle ilgili olan 
hususlarının eyleme geçen taraflarını ellerine alma 
bakımından bunlar sıralandı ve gayet de iyi oldu, çün
kü ileride bunlarla ilgili bir yetki çatışması; mülkî 
amirle, jandarmayla, ilgili kuvvetle, Sağlık Bakanlığı 
ile, Ulaştırma Bakanlığı ile, Tarım Bakanlığı ile hat
ta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yetkiler konusunda 
bir çatışma olacaktı. O bakımdan, maddelerin sıra
lanmasında büyük isabet vardır, bunu evvela arz et
mek isterim. 

Benim teklifime gelince : Galiba Sayın Kırcalı 
arkadaşım, teklifimin sonunu veya teklifimin mahiye
tini dinlememiş olacaklar ki, ben, 3222 sayılı Telsiz 
Kanununa veya onun yerine geçecek veya değişik
liklerle ilgili olarak ki, hep böyledir; 3222 sayılı Ka
nunun belki on tane eki çıkmıştır, değişikliği çıkmış
tır, ama burada yoktur. Onları da yürürlükte kılmak 
lazımdır. Arkadaşım hukukçu olduğuna göre ve Da-
nıştayda da bunlarla ilgili yüzlerce dava görüldüğüne 
göre benden iyi bilmesi lazım bunları. 

1710 sayılı Eski Eserler Kanunu şimdi değişmiş
tir. Bunu değiştiren kanunların da yeniden ilgili şeye 
yetki vermemek için açıklığında büyük fayda vardır 
veya bunun yerine geçecek bir kanun; kanunun adı 
yok. Bunun yerine geçebilecek bir kanun olması bakı
mından isabet vardır, derim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan; 

Sayın Kantarcıoğlu'na buradan küçük bir cevap arz 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Kırcalı. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 
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Müzakeresini yaptığımız tasarının 3 üncü mad
desi, evvela çok karışık bir sistematik içerisinde dü
zenlenmiştir. Bu sistematiği izleyecek uygulamacının 
durumunu düşünüyorum, mesela; «Madde 3» de
miş, «Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri şun
lardır» demiş, «(a-1)» demiş, «(a-2)» demiş, bu 
defa, «(2 - a, b, c...)» şeylerine ayırmış; faraza bu (2) 
rakamı altında ifade edilen (d) bendini ele alırsak, 
«3 üncü maddenin, ikinci bendiyle ilgili (b) pozisyo
nunun şu şeyine göre bu böyledir...» şeklinde, uygu
lamacı, bir şeyi ifade etmek isterse yazışmasında bü
yük bir müşkülata maruz kalacaktır. Yani kanunlar
da yer almaması gereken bir sistematik burada uygu
lanmıştır. 

İkinci olarak; 15 inci sayfanın üçüncü satırında, 
mesela getiriyor, «şunu yapmak, bunu yapmak» da
ha evvelki bentlerde ve burada da, «Özel kanunla
rındaki hükümlere göre önlemek, izlemek, suçluları 
yakalamak ve işlenen suçlar hakkında gerekli işlem
ler yapmak, suçluları, suç vasıtalarını ilgili makama 
teslim etmek» diyor ve bir nokta koymuş kesmiş. 
Ondan sonra, «Bu konularda özel kanunlara göre 
görevli ve yetkili kılınmış makamların görev ve yet
kileri saklıdır» diyor. Bir kesinti de orada yapmış. 
Ondan sonraki," (B), (C), (D) harfleriyle getiriyor ge
ne, «vermek, bildirmek, icra etmek, teslim etmek» gi
bi, «-mek» mastarlarına devam ediyor arkasından. 
Halbuki bir maddenin bütünlüğü içerisinde bu şekil
de kesintiler olmaz. İleride uygulamada uygulamacı
lara ifade güçlükleri yaratır. 

Bu bakımdan, Kanunun bu maddesi hakkında pek 
çok fikirler ileri sürüldü, birçok da değişiklik öneri
leri verildi veya sözlü olarak temennilerde bulunuldu. 
Bunlar elbette ki, not edilmiştir. Şayet bunlar değer-
lendirilecekse, Komisyonun maddeyi geri alması öner
geye uygun olarak ve sistematiğinin de bu öneriler ve 
temenniler arasında yeniden gözden geçirilmesi ve 
mümkün olduğu kadar, (A), (B), (C) ve onun içeri
sindeki 1, 2, 3 rakamlarmdan kaçınılmak suretiyle 
sade bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Ayrıca arada 
kesinti yapılmaması için eğer mana bakımından bir 
sakınca yoksa (mümkün olursa) 15 inci sayfanın 
3 üncü satırındaki «Bu konularda özel kanunlara gö
re görevli ve yetkili kılınmış makamların görev ve yet
kileri saklıdır» hükmünün maddenin en sonuna getiril
mesi büyük fayda sağlayacaktır. Çünkü orada kesin
ti göze çarpacak derecede bir duraksama yapıyor. 

Uygulayıcı zorlayıcı bir metin hazırlanmış; o ha
va var. Bu hususların nazarı itibara alınmasını ve 
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maddenin Komisyonca geri alınarak yeniden düzen
lenmesini takdirlerinize arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Başbuğ, buyurun. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Bu maddede sayılan görevlerin büyük kısmı, kara

da başlayıp denizde devam eden veya denizde başla
yıp karada devam eden görevlerdir. Şu halde bu üni
tenin sorumluluk sahası kıyıda bittiğine göre, kıyı
dan sonra veya kıyıdan evvel ya jandarmanın ya po
lisin veya gümrüğün ve diğer birliklerin, ünitelerin, 
makamların sorumluluk sahasına girmiş olacaktır. Bu 
yüzden bu ünite ile bahsettiğim üniteler arasında, ku
ruluşlar arasında daima sürtüşmelerin olması müm
kündür. Polis nerede teslim alacak, jandarma nerede 
teslim edecek? Örneğin bir kaçakçı, denizde takip 
edilmiştir, ama yakalanamamıştır, yakalansaydı tes
lim edilecekti. Yakalanamadığı için karada takibi ge
rekir. Şu halde bu işin jandarmaya intikali gereke
cektir. 

Bu bakımdan, maddelerin en sonuna bir (i) fık
rası eklenerek, «Yukarıdaki görevlerin yürütülmesin
de ilgili makam ve güvenlik kuvvetleriyle işbirliği 
yapmak diye bir madde eklenirse, bu sürtüşmeleri 
önleyici bazı tedbirlerin alınmasına, daha başlangıç
tan alınmasına vesile olur kanaatındayım, eğer Ko
misyon uygun görürse. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Değerli üyeler; gelen önergeleri evvela oylarını

za sunacağım. Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesine; 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmışlardır. 
Bu itibarla Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesini kesin 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Kırcalı'nın bir önergesi var. Burada açıkla
dılar. 3 üncü maddgnin (f) fıkrasında; «Güvenlik kuv
vetlerine yardım etmek» sözünden önce, «diğer» sö
zünün eklenmesi. Bü bir. Bir de; (G) fıkrasının tama
men çıkarılmasıdır. 

Sayın Komisyon katılıyorlar mı efendim?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Mümkündür efendim. Esasında bizim burada kastı
mız zaten güvenlik kuvvetleri dediğimiz; gerek jan
darma, gerek polis veyahutta bu konulaıda görevli 
kılınmış güvenlik kuvvetleridir. 

BAŞKAN — «Diğer» kelimesinin eklenmesini ka
bul ediyorsunuz Komisyon olarak. 

Sayın Hükümet de kabul ediyorlar mı?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 

RÜŞTÜ HEPER — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet de kabul ediyorlar. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, yalnız (G) fıkrasının çıkarılmasına ta
raftar değiliz. Buna katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — (G) fıkrasının kaldırılmasına katıl
mıyorsunuz. 

Değerli üyeler; Sayın Kırcalı'nın; (f) fıkrasına, 
«güvenlik kuvvetlerine yardım etmek» ten evvel «di
ğer» kelimesinin eklenmesine Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmaktadırlar. Bu itibarla bu tek
liflerinin bu kısmını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; (G) fıkrasının kaldırılmasına Sa
yın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. Dik
kate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Çakmakçı'nın daha evvel ifade ettikleri ve 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet tarafından ka
bul edilen; Sahil Güvenliği Komutanlığı kelimeleri
nin baş harflerinin büyük harflerle yazılması husu
sundaki şifahî görüşlerine Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet katılmışlardı efendim. Bunu kesin oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Kurtoğlu'nun, bu maddedeki fıkraların en 
sonuna bir (i) fıkrası olarak bir değişiklik önergesi 
göndermek suretiyle bir ek yapmak istiyorlar. O fık
ra aynen şu : «Diğer kanunların Sahil Güvenlik Ko
mutanlığına verdiği görevleri yerine getirmektir» şek
lindedir. Bunu soru olarak sormuşlardı. Sayın Ko
misyon katılmamıştı, fakat şimdi yazılı önerge olarak 
gönderiyorlar. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılıyorlar 
mı efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 
RÜŞTÜ HEPER — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met katılmıyorlar. Dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 
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Değerli üyeler; maddeyi bu önergelerle birlikte 
yeniden yazılıp gönderilmek üzere Komisyona iade 
ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başk?*n, kesin olarak... 

BAŞKAN — Şimdi bakınız burada pek çok deği
şiklikler ve tashihler oldu. Bir kısmını sayın üyeler 
sözlü olarak bildirdiler, bir kısmını önerge olarak 
gönderdiler. Benim bunları teker teker burada ifade 
etmem, tutanaktaki görevli arkadaşların tespitine yet
meyecektir. Metin olarak gelirse, esasen o metin Ka
nunlar Dairesine verilecektir. Bu şekilde tutanaktaki 
noksanlardan dolayı madde tasarıda kusurlu olarak 
çıkmayacaktır. 

4 üncü maddeyi okutuyorum... 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 

özür dilerim 5 inci maddede söz almam gereken bir 
husustu, 3 üncü maddeyle ilgili olduğu için geç de 
olsa arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, Sayın Çakmaklı buyurun efen
dim. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sahil Güvenlik 
Komutanlığının, 5 inci maddede kuruluşuna dair sa
rahat var. 3 üncü maddede «kurulduktan sonra» ola
cak; görevleri sayılmış. 4 üncü maddede yetkileri sa
yılmış. Halbuki kuruluş ve bağlılık 3 üncü madde, 
görevlerinin 4 üncü madde, yetkilerinin de 5 inci 
madde olmak üzere düzenlenmesi kanun tekniğine 
daha uygun olur diye düşünüyorum. Komisyon bu 
teklifime katılırsa 3 üncü maddeyi yeniden ele alsın. 
5 inci madde 3 üncü madde olarak, «kurulmuştur», 
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ondan sonraki maddeler «Görevleri şunlardır» diye 
başlarsa daha doğru olacaktır. 5 inci maddeyi 3 üncü 
madde olarak kararlaştırmış olacağız. O itibarla za
mansız söz aldım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Komisyonla Sayın Hükümetin görüşlerini 

rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 
RÜŞTÜ HEPER — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılıyorlar. 

Sayın Çakmakçı, teklifinize göre 5 inci madde 
3 üncü madde olarak. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
evvela tanzim edelim... 

BAŞKAN — 3 üncü madde 4 üncü madde ola
rak, 4 üncü madde de 5 inci madde olarak düzelti
lecek. 

Sayın Komisyonla, Sayın Hükümete hatırlatmak 
isterim; kısım değişiyor tabiî, başlık değişiyor. Bu iti
barla, 3, 4, 5 inci maddeleri lütfen geri alın ve yeni
den düzenleyerek getirin. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMtSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Peki efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Birleşime 20 dakika 
ara veriyorum. 

Kapanma saati ^ 16.50 

.,<... 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.15 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KÎTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER: Mehmet PAMAK, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 112 nci Birleşimimi
zin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının Komisyona gön
derdiğimiz 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri Başkanlığa gel
miştir. Bu sıralamaya göre 3 üncü maddeyi okutuyo
rum. 

İKİNCİ KISIM 

Kuruluş, Bağlılık, Görev Alanları ve Yerleşme 
Yerleri 

Kuruluş ve Bağlılık : 
MADDE 3. — Bu Kanunda belirtilen görev ve 

hizmetleri yapmak üzere Sahil Güvenlik Komutan
lığı kurulur. Sahil Güvenlik Komutanlığı görev ve 
hizmet bakımından İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Savaş Halinde ve Olağanüstü Durumlarda Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı Emrine Girme : 
MADDE 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığı : 
a) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya De

niz Kuvvetleri Komutanlığı emrine, 
b) Olağanüstü durumlarda, Genelkurmay Başka

nının isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı harekât komutasına veya 
emrine, 

Girer. 
Bu takdirde Sahil Güvenlik Komutanlığına bu 

Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi sorum
luluğu da bir kesimi ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına geçer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Tasarının 6 ncı maddesinin (b) bendinde «olağan

üstü durumlarda» denmiştir. Halbuki, olağanüstü du

rumlar için Hükümetçe bir Olağanüstü Haller Ka
nun Tasarısı hazırlanmış ve fakat bu tasarı henüz 
kanunlaşmamıştır; fakat ileride tabiî kanun haline 
gelecektir. 

Bundan ayrı olarak bir de sıkıyönetim durumu 
vardır. Sıkıyönetim bir olağanüstü haldir; fakat her 
olağanüstü hal sıkıyönetim değildir. Bu sebeplerle, 
zaten teklif de yazılı, takdim ettim, «olağanüstü ve 
sıkıyönetim durumlarında», bir ilave yapılması tat
bikatı kolaylaştırır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Gözübüyük, sizin verdiğiniz değişiklik öner

gesi 6 ncı madde ile ilgili olarak vermişsiniz. Şimdi 
bu 6 ncı madde yeni düzenlemeye göre 4 üncü mad
de oldu. 

Sayın Gözübüyük'ün 4 üncü madde ile ilgili öner
gesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Madde 6. — Bu maddenin (b) bendinde aşağıda

ki değişikliği arz ve teklif ederim. 
A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 

b) Olağanüstü ve sıkıyönetimin ilanı durumların
da Genelkurmay Başkanının isteği üzerine bir kısmı 
ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hare
kât Komutasına veya emrine girer. 

Gerekçe : Sıkıyönetim ve olağanüstü hal ayrı ay
rı kavramlardır. İleride Sıkıyönetim Kanunu gibi bir 
olağanüstü hal kanunu kabul edilebilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Gözübüyük'ün 
önergesi üstünde... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Biz buradaki olağanüstü durumlarda tabirinden, 
olağanüstü hali kabul etmiyoruz. Olağanüstü hal ayrı 
anlamda, olağanüstü durumu ayrı anlamda; daha çok 
olağanüstü durum, askerî bakımdan seferberlik öncesi, 
seferberliğe hazırlık öncesi durumlar olarak alınmak
tadır. Bu itibarla sıkıyönetim hali zaten ayrıdır. Bura-

— 328 — 



Danışma Meclisi B : 112 29 . 6 . 1982 O : 2 

daki tabirimiz, buradaki olağanüstü hal demekten ka
çmışımızın nedeni, olağanüstü durumu ayrı bir du
rum olarak telakki ediyoruz. O bakımdan uygun gör
müyoruz. Bu kullandığımız olağanüstü durum daha 
geniş ve askerî alana taallûk etmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — önergeye katılmıyorsunuz?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 

RÜŞTÜ HEPER — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Gözübüyük'1 

ün değişiklik önergesinin dikkate alınmasını oylarını-
sa sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — 4 üncü 
maddeyle ilgili bir teklifim var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, siz eski metne 
göre 4, 5, 6 dediniz. Mesela demin verdiğiniz öner
ge 6 ncı maddeyle ilgili olarak demiştiniz. Halbuki 
o 6 ncı madde şimdi 4 üncü madde oldu. Onun için 
yeni bir önergeniz var. Bu ikinci önergeniz 7 nci 
maddeyle ilgili. Sırası geldiğinde arz edeceğim. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri : 

MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 
görev alanları, üsleri ve yerleşme yerleri Genelkur
may Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakan
lığınca belirlenir. 

Komutanlığa bağlı askerî personel, gemi, uçak, 
helikopter ve araçlar özel işaret taşırlar. 

BAŞKAN — Sayın Gelendost, siz 5 inci madde 
ile ilgili bir teklif vermişsiniz. Bunu eski metne göre 
mi verdiniz? 

HALİL GELENDOST — Eski metne göre efen
dim. Onun için tekriri müzakere talebinde buluna
cağım. Çünkü Komisyon da kabul ediyor benim tek
lifimi. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Bunu görüşelim 
de ondan sonra. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Aydar, buyurun. 

MEHMET AYDAR — Ben madde için değil de, 
şimdi maddeler arasında bir takdim tehir olduğu için 
karıştırdık. Lütfeder beyanda bulunursanız hangi mad
de ne şekilde numaralandı... 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim. Sırayla söy
lüyorum : 3 üncü madde 6, 4 üncü maddıe 7, 5 linçi 
madde 3, 6 ncı madde 4, 7 inci madde de 5 oluyor. 

5 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yoktur. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir de kısımlar 
değişti. 2 nci kısım 3 üncü kısım oldu, 3 üncü kısım 
2 nci kısım oldu. 

BAŞKAN — Evet, 2 nci kısım 3 üncü kısım oldu, 
3 üncü kısım 2 nci kısım oldu. 

6 ncı maddeyi değişiklik önergeleri, kabul edilen 
ve dikkate alınan önergelerle birlikte ve sayın üyele
rin sözlü olarak yaptıkları düzeltmelerle birlikte Ko
misyona iade etmiştik. Komisyondan gelen metni 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 5. 6. 7 nci maddeleri 

3. 4. 5 inci maddeler olarak, 3 üncü madde, 6 ncı 
madde, 4 üncü madde 7 nci madde olarak yeniden 
redakte edilmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Eşref Akıncı 
Başkan 

Remzi Banaz 
Kâtip 

Abbas Gökçe 

Avni Müftüoğlu 

Ali Dikmen 

İsmail Hakkı Dem 

Namık K. Yolga Adnan Ersöz 
İKİNCİ KISIM 

Kuruluş, Bağlılık, Görev Alanları ve Yerleşme 
Yerleri 

Kuruluş ve Bağlılık : 
MADDE 3. — Bu Kanunda belirtilen görev ve 

hizmetleri yapmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı 
kurulur. Sahil Güvenlik Komutanlığı görev ve hiz
met bakımından İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 

Savaş Halinde ve Olağanüstü Durumlarda Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Emrine Girme : 

MADDE 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığı : 
a) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine, 
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b) Olağanüstü durumlarda, Genelkurmay Baş
kanlığının isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile De
niz Kuvvetleri Komutanlığı harekât komutasına veya 
emrine, 

Girer. 
ıBu talkdirde Sahil Güvenlik Komutanlığına bu 

Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi sorum
luluğu da bir kesimi ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına geçer. 

Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri : 
MADDE 5. — Tasarının 7 nci maddesi Komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Görev ve Yetkiler 

Görevler : 

MADDE 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 
görevleri şunlardır : 

A) 1. iDeniz yakıyla yapılan ve (kanunların ka
çakçılık; olarak nitelediği tüm eylemleri, 

12. 'Liman sınırları dışında; 
ıa) 19.4:1926 ıtariıh ve 815 sayılı Kabotaj Ka

nonuna aykırı eylemleri, 
ıb) 9.4.19ÎS7 tarih ve 31222 sayılı Telsiz Kanunu

na veya bu kanunu değiştiren ıkanunlara aykırı ey
lemleri, 

c) 10.6.1946 tarih ve 492İ2 sayılı Denizde Can 
ve Mal Koruma Hakkında Kanun dite can ve mal gü
venliğine ilişkin uluslararası anlaşmalar, sözleşme
lere aykırı eylemleri, 

d) ı24.4.193Q tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıfzı
sıhha Kanununa aykırı eylemleri, 

e) 3.5.19(28 tarih ve 11234 sayılı Hayvanların Sağ-
lılk Zabıtası Hakkında Kanuna aykırı eylemleri, 

'f) 15.5.19157 ıtarih ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele 
ve Ziraî karantina Kanununa aykırı eylemleri, 

g) 22.3.19171 tarih ve 13801 sayılı Su Ürünleri 
Kanununa aykırı eylemleri, 

!h) Demiz ve hava araçları ile denizlerdeki te
lislerden yapılacaik her türlü kirletmeleri, 

ı) iSeyir güvenliği ile demirleme, bağlama, av
lanma, dalgıçlık ve turizmle ilgili hükümlere aylkını 
eylemleri, 

d) 15,7.1950 tarih ve 516812 sayılı Pasaport Ka
nunu ile 115.17.1950 tarih ve 5168(3 sayılı Yabancıların 
Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna 
aykırı eylemleri, 

,3. 125.4:1973 tarih ve H71Ö sayılı Esıki Eserler 
•Kanununa veya bu ikanunıu değiştiren Ikanunlara ay-
tkırı eylemleri, 

4. (Il8.il2.1981 tarih ve ,25105 sayılı Aslkerî Yasak 
'Bölgeler ve Güvenli'k Bölgeleri Kanununa aykırı ey. 
leri, 

özel Ikanunlarındaki hükümlere göre, önlemek, iz
lemek suçluları yaikalamak ve işlenen suçlar hakkıın-
da gerekli işlemleri yapmak, suçludan ve suç vası
talarının yetkili makamlara teslim etmek, 

ıBu konularda özel Ikanunlara göre görevi ve yet-
ıkili Ikılınmış malkamların görev ve yetkileri salklııdır. 

)B) ıDeniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş Ma
yın, Patlayıcı 'Madde ve Şüpheli Cisimlerin Yok 
Edilmeleri Hakkında .17.5.19418 tarih ve 5İ20I2 sayılı 
ıKanunun uygulanmasında gerekli ikoımma tedbirlerini 
alarak ilgililere haber vermek; f 

IC) Deniz seyir yardımcılarının, ilgili hükümlere 
göre çalışma durumlarını, yetkili kuruluşlarca 'ko
nulan deniz engelleri ile batılk işaretlerinin sürekliliği
ni izlemek, kontrol ötmek, görülen alksakluk ve nok
sanlıkları ilgililere bildirmek; 

İD) (Uluslararası (Denizde Arama ve Kurtarma 
sözleşmesinin öngördüğü düzeyde arama ve kurtarma 
'(SAR) .görevlerini icra etmek; 

IE) Karasularımıza giren mültecileri silah, mü
himmat ve sair harp vasıtalarından arıtmak ve bu 
mülteciler ile onların mezdindeki silah, mühimmat ve-
sair harp. vasıtalarını ilgililere teslim etmek; 

İF) Yukarda beliklenen haller dışında ve görev 
alanları içinde genel güvenlik kuvvetlerince talkibi 
gereikli suçlarla. İkamda başlayıp denizde devam ©den 
suçların izlenmesinde ve suçluların yaikalanmasında 
diğer güvenlik Ikuvvetlerime yardım 'etmek, gerekti
ğinde bu suçlara el koymak ve suçluları yakalayıp 
yetkili makamlara teslim etmek. 

G) Sahil Güvenlik Komutanlığıınm görevleri ile 
ilgili 'konularda valiliklerin intikal ettirecekleri ihbar 
ve şikâyetleri değerlendirerek sonuçdan 'bilgi vermek, 

(H) Sahil güvenliği ve kaçakçılık olayları hak
kında ilgili valiliğe gerekli bilgiyi vermek, 

Yetkiler : 
MADDE 7. •— Salhil Güvenlik Komutanlığı men

supları, kendilerine ıbu 'kanun ile verilen görevlerin 
yapılmasında : 

a) Diğer (kamuların güvenlik kuvvetlerine " ta
nıdığı bütün halk ve yetkilere sahiptirler. 

Ih) Liman sınırları dışında Türkiye Cumhuriyeti 
Mahkemelerinin yargı yetkisine tabi gemi ve tek
nelerde işlenen suçlara, ilgili kanun hükümlerine göre 
el koyarlar, 
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c) ıSuçıın denizde başlayıp karada devam etmesi 
ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili 
güvenlik kuvveti olaya el Ikoyuncaya kadar, suç de-
illerinlin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önle
mek amacıyla yetkilerini karada da sürdürürler. Du
rum en kısa sürede gerekli imkânlar kullanılarak ma
hallî müıl'kî amire bildirilir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Komisyondan gelen 
bu metni oylarınıza sunuyorum.... 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkanım, 
ufak bir redaksiyon hatası var (C) fıkrasında; «De
niz seyir yardımcılarının, ilgili hükümlere göre» mi, 
«hükümlerine göre» mi olacak? Bu birincisi. 

İkincisi... 

BAŞKAN — Bir dakika bunun cevabını bir ala
lım. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
«İlgili hükümlere göre» efendim. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — (F) fıkrasında Sa
yın Kâtip Arkadaşımız «Yukarıda belirtilen» diye 
okudular, halbuki bizim elimizdeki yazıda «'belirlenen» 
şeklindedir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
«Belirlenen» Olacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; ben doğrudan 

doğruya madde, fıkra, bent ve alt bentlerin işaretlen
mesi bakımından bir hata olduğu kanısındayım. Me
sela; 3 üncü kısma aldığımız eski 3 üncü madde, ya
ni şimdiki yeni 6 ncı maddede fıkralar büyük harf
lerle gösterilmiş ve bentler rakamlarla 1 - 2 diye gös
terilmiş. Alt bentler de küçük harflerle gösterilmiş. 
Açıyoruz sayfayı, 7 nci maddede fıkralar küçük harf
lerle gösterilmiş. 

Bir kanunun yapısı içinde değişik işaretlemeler 
mümkün değildir. Dolayısıyla kanunun tümü bir birlik 
içinde olması gerekir, maddelerin buna göre yeniden 
tanzim edilmesi icap eder. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Fırat, maddeyi Komisyona 

iade etmeden evvel neden bunu hatırlatmadınız? 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, 7 nci mad

deye şimdi geldik, farklılığı şimdi görüyorum. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 

Sayın Aksoy, buyurun^ 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, benlim

de arz edeceğim redaksiyona ait idi. Sayın Bayer 
Arkadaşımız izah «ittiler. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAİ BATURALP — Gene 6 ncı maddede bü

yük harfle (A)'dan sonra (1) var, parantez açdmış 
orada.... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Düzelttik efendim onu, (A)'dan sonra parantez ka
pattık, (l)'den sonra nokta koyduk. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, ben bu 

söylenenlerin hepsini redaksiyondan evvel hatırlattım; 
geldim kürsüye açıkladım, izah ettim, fakat hiç birisi 
nazarı dikkate alınmadı, yine aynı metin geldi. Lütfen 
bunu Komisyon geri alsın, sistematiğini düzenleyip, 
getirsin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Aydar, buyurun. 
MEHMET AYDAR — Bendeniz malumunuz bir 

önerge verdim; redaksiyonun yeni baştan yapılabilme
si için. Ancak Başkanlık Divanı bizzat bu meseleyi 
hallettiği için bu önergemin Genel Kurula sunulmasına 
gerek kalmadı. Eğer, önergem okunsa idi, buradaki 
birtakım noksanlıklara da işaret etme imkânını bula
caktım. 

Şimdi şu anda, mesela (h) fıkrasında, «Deniz ve 
hava araçlarıyla denizlerdeki tesislerden yapılacak her 
türlü kirletmeleri.» «Eylemleri.» «eylemleri.» «eylem
leri.» deniyor, arkasından «kirletmeleri» deniliyor. 
«Kirletme eylemleri» denilebilir, bir. 

Yalnız orada «Denizlerdeki tesislerden yapılacak» 
denildiği zaman; denizlerdeki tesis gemiler midir, yok
sa başka tesisler midir, kıyılardaki teslisler midir?.. 
Bu açıklığa kavuşmalıdır Eğer kıyılardaki tesislerin 
denizi kirletme olayı ile bu teşkilat mücadele edecek
se, o bambaşka bir alan bulur. O bakımdan bunun 
açıklığa kavuşturulmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Şimdi elimdeki Tasarının 

15 inci sayfasından okuyorum aynen. Burada birinci 
cümlenin sonunda «Teslim etmektir» diye Okundu. 
Ondan sonraki (B), (C), (D) cümlesinde cümle son
ları hep «etmek, etmek» şeklinde okundu. Yani bun
ların hepsi «etmektir» ise o zaman «şunlardır»ın 
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kalkması lazımdır. Yani «Sahil Güvenlik Komutanlı
ğının görevleri» dedikten sonra, iki nokta üst üste ko
yup, ondan sonra geleceklerin hepsi «etmek» «etmek» 
sökünde olabilir; ama «şunlardır» deyince, biri «et
mektir,» biri «etmek» şeklinde olmaması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Evliya, Divan Üyesi Arkada
şım «etmek» olarak mevcuttur; «etmektir» değil, di
yor. 

HALlL EVLİYA — Ama okurken öyle okudu Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Yani «tir» yok orada. 
ıSayın Komisyonun arkadaşlarımızın bu redaksi

yonla ilgili; esas üzerinde bir değişiklik istenemez sa
yın üyelerce, yalnız redaksiyon bakımından ileri sür
dükleri konuları tashih etmemiz mümkündür. 

Buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU - -
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Bu maddede fıkra, bent ve bir hayli alt bentler 
olduğu için, tabiatıyla dliğer maddeyle müteaazır bir 
şekilde düzenlenmemiş olacaktır. Diğer maddede dik
kat buyurulduğu takdirde, fıkra ve bentler mevcuttur. 
Burada ise alt bentler mevcut olduğu için bu şekilde 
düzenlemek ihtiyacı doğmuştur. Biz doğru olduğu ka
nısındayız. Bu yönden görüşümüzü arz ediyoruz. 

İkinci husus Sayın Aydar'ın belirtmiş olduğu, de
niz ve hava araçlarıyla ve yine bir de denizlerdeki 
tesislerden yapılacak olan kirletmeleri önleyecektir. 
Bu konuda bilgi olarak sunmuş oluyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Değerli üyeler; 
Sayın üyelerin yaptıkları bu açıklamalar sonunda 

tabiî karar Yüce Meclisindir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Evet Sayın Kantarcıoğlu, sözümü 

yarıda bırakıyorum. Buyurunuz. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Ko

misyonun açıklamış olduğu hususu arkadaşlarıma 
başka yönde arz etmek istiyorum. Yani, yerinde oldu
ğu şeklinde. 

BAŞKAN — Yani Komisyonun açıklamasının ye
rinde olduğu şeklinde? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Ben de şunu ifade edecektim; cüm

lemi tamamlayayım: İşaret edilen konularda ısrar 
©derseniz gayet tabiî Yüce Meclis maddeyi kabul et
mez ve madde yeniden önergelerle birlikte Kurulu
muzca üzerinde gereken değişiklikler yapılmak sure

tiyle tekrar oylanabilir. Bunu açıklayayım ve Sayın 
Kantarcıoğlu'nun da ilave edecekleri konuyu dinle
yelim. 

Buyurunuz. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 

«Madde», «kanun», «sözlük» gibi metinlerde her 
biri başlıbaşma bir hüküm ya da bir konu bildiren 
bölümdür. Fıkra; kanun maddelerinin kendi içlerinde 
satırbaşıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri, 
birer paragraftır. Bent; birçok fıkralardan oluşan met
nin her bir fıkrası. 

Bent veya fıkra illa büyük (A) ile başlayacak, 
küçük (a) ile başlayacak, (I) rakamı ile başlayacak, 
küçük (1) ile başlayacak, Romen rakamı ile başla
yacak diye bir kaide yoktur. O, kanun koyucunun 
veya hazırlama tekniklerindeki bir sisteme bağlıdır 
daha doğrusu; yani tutarlılığa bağlıdır. 

Şimdi, bütün elimizdeki bulunan kanunlar da aynı 
şekilde hazırlanmıştır. Örneğin; 657 sayılı DeVlet Me
murları Kanunu. 

Şimdi, arkadaşlarımız burada getirdikleri sistemde 
evvela, 6 ncı maddede (madde belli; 6 ncı madde) 
(A) burada fıkradır, (A) büyük harfle gösterilmiştir. 
(A) kısmında 1 ve 2 nci bentler vardır. (1) ve (2) ra
kamlarıyla yazılı bentler vardır. Ayrıca (2) numaralı 
bendin küçük (a), küçük (b), küçük (c) ile gösterilen; 
(e), (f), (g) (h), (i)'ye kadar gelen alt bentleri var
dır. Tekrar 3 üncü ve 4 üncü bent vardır. Sonra, bu
ra, burada maddenin tekrar yeniden 2 noi bir fıkrası 
vardır ki, özel kanunlardaki hükümlere göre başla
mıştır. Bu da ayrı bir sistem. Burada büyük (B) baş
lamıştır, (C) başlamıştır. Yalnız buradaki fıkra, 
1 inci fıkranın, büyük (A) ile gösterilen fıkranın bir 
devamıdır. Büyük (B), büyük (C), büyük (D), büyük 
(E), büyük (F), büyük (G), büyük (H) tıpkı (A)'da 
olduğu gibi birer fıkradır. 

Bu bakımdan endişe etmemize gerek kalmasın. 
Çünkü öyle ayarlamışlar. Bunu yazı teknikleriyle ve 
Başbakanlığın yapmış olduğu genelge ile karıştırma
mak gerekir. Sayın Baturalp arkadaşım da aynı şeyi 
söyleyince; daha önce bu konu görüşülmüştü çünkü; 
yazı tekniği başka, kanundaki sıralama başka. Burada 
bir gün fıkra olan, başka bir kanunda benttir, başka 
bir kanunda da alt benttir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Kantarcıoğlu. 
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Buyurunuz Sayın Başbuğ, 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Kantarcıoğlu gayet 

güzel 'izah ettiler, 6 ncı maddede fıkrayı büyük (A) 
'ille başlattılar. Halbuki bizim kabul ettiğimiz 4 üncü 
maddede fıkra küçük (a) ile yazılmış. Yani Kanunun 
içinde bir uyum yoktur. Yani, 6 ncı madde için doğru 
ıise arz ettikleri husus, 4 üncü madde için yanlıştır. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim, efendim. 
Buyurunuz Sayın Baturalp. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkanım; 
Ben de Sayın Başbuğ'un belirttiği hususu aynı se

kilide ifade edeceğim. 
Bir kanunum içerisinde çeşitli şekillerde tatbikat 

olmaz. Bir madde bu şekilde fıkra lile şekillendirilir, 
diğer madde- başka türlü olmaz. Bunları büsbütün 
birbirine karıştırırsaık, bundan sonra huzura gelecek 
kanunlarda da aynı işi yapacak olursak, buradan hiç
bir şey doğru dürüst çıkmaz. Ama buyurdukları doğ
rudur, o kanunda ortaya çıkmış olan hususlar ilk 
maddesinden son maddesine kadar öyle gider. Fakat 
bir maddede bu tatbikar, diğer maddelerde bu tat-
bikar olmaz kanaaltündeyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
EGendim konuya hangi yönüyle bakarsak muhak

kak düzeltilmesi gereken bir durumu ifade ediyor. 
Şöyle ki: 

Bir yasanın bir maddesinde, malumunuz olduğu 
üzere; maddeler fıkralara, fıkralar bentlere, bentler alt 
bentlere, alt bentler de cümlelere ayrılır. Bu genel 
kaildedir. Bir yasanın bir maddesinde eğer birden faz
la mühim 'kısım varsa bunlar fıkralarla ayrılır. Her 
mıülhim kısmın kendi içindeki ayrıntıları da bentlerle 
olur. Her benltin kendi içindeki ayrıntıları alt bent
lerle olur; onlar da cümlelerle ifade edilir. Bir yasa
nın bir maddesinde böyle, bir başka maddesinde fark 
İt bir izah tarzı mümkün değildir. 

KaldıM, Yüce Meclisimizden çıkacak olan her ya
sada biz bütünlüğü korumalıyız. Buna dikkat etmek 
gerekir. 

Ben istirham ediyorum Sayın Komisyondan. Bu 
basit bir şeydir, bu uyumu sağlasınlar ve Yasa tü
müyle tutarlı bir halle gelsin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Barangil buyurunuz efendim. 
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İBRAHİM GARANGİL — Sayın Başkan; 
Sayın Kantarcıoğlu, maddedeki harfleme ve numa

ralama kısımlarımı gayet güzel bir şekilde izah ettiler; 
ama maddedeki uygulama bu izaha uygun değildir ve 
diğer konuşmacı arkadaşlarımın da ifade ettikleri 
gibi, diğer maddeler de birbirleriyle uyum halinde 
değildir.: 

Binaenaleyh, ben kendilerine bir müsvette takdim 
ettim. Madde yazışma usullerine ve maddenin fıkra-' 
lara ayrılması aşina 'bir ekip tarafından hazırlandığı 
anlaşılıyor. Ancak, Başbakanlıktan nasıl geldi, onu 
görmedik; fakat komisyonlardan, matbaadan, daktilo
dan, ıtabdan geçerken aslımdan çok daha değişik bir 
şekle ve anlaşılmaz hale gelmiştir. Sistematik doğru; 
fakat buradaki büyük harf, küçük harf ve fıkra ve 
bentlere ayırma çok yanlış bir hale gelmiş ve tenkit
ler bunlar üzerinde toplanıyor. Eğer Muhterem Ko
misyon, kendilerinle takdim ettiğim müsvetteye uygun 
olarak maddeyi düzenlerlerse, zannediyorum madde
nin sistematiği hakkındaki tenkitler ortadan kalkmış 
olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet; sayın üyeler 

bu maddedeki fıkralar ve diğer işaretlemelerde çok 
hassasiyetle duruyorlar. Bu konuda Sayın Gökçe mi 
açıklama yapacak?.. 

Buyurunuz Sayın Gökçe. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

Gerçekten bu fıkra, bent, alt bent hususu yüksek 
huzurunuzda çok tartışıldı ve sürdü gitti. Her zaman 
da, öyle görülüyor ki, tartışılıp gidecektir. 

Sayın Kantarcıoğlu, gerçekten burada büyük bir 
vukufla durumu huzurunuzda açıkladılar ve gerçeği, 
olması lazım geleni izah buyurdular. Gerçekten, bir 
madde içerisinde fıkralar var, fıkralar içerisinde bent
ler var, bentler içerisinde de alt bentler vardır. 

Şimdi, yeni tedvin şekliyle 6 numara alan mad
demizde alt bentler ve bentler olduğu için, zarurî ola
rak orada başlattığımız satırbaşına büyük (A) de
dik. Yoksa, değişen bentleri küçük (a) ile, (b) ile, (c) 
dle ifade etmek mümkün idi. Nitekim diğer madde
lerde de öyle oldu; yeni şekliyle 7 nci maddede de 
küçük (a), (b), (c) diye devam ediyor. Ancak, burada 
da (a), (b), (c) gibi devam etmiş olsa idik, bu sefer 
alt bentleri ifadede imkânsızlık olacaktı, güçlük ola
caktı. Bu bir teknik husustur, hiçbir fark yaratmaz, 
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bir bendi ifade etme şeklidir. Ancak, biz rahatlık ı 
olsun diye büyük harfle gösterdik, ondan sonra alt 
bentlere küçük harf ve rakamları koymayı yeğledik, 
tercih ettik. I 

Gerçekten bir de bunun gelen şeklini görseydiniz 
işin lifinden çıkılması mümkün değildi. Biz bu hale 
getirinceye kadar inanın çok ter döktük. 

Durum bundan ibarettir ve burada bir halta yok- I 
tur. Takdir Yüce Kurulundur. I 

Saygılar sunarım. I 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, bir sual so

rabilir miytim?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, yeni 6 ncı 

maddenin büyük (A) ile başlayan kısmına ne diye- ! 
ceğiz?.. (A) bendi mi diyeceğiz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇÎŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — (A) fık-
rasıdır efendim. Fıkradır (A).... 

AYHAN FIRAT — PeM efendim 4 üncü mad
denin; yani yeni 7 nci maddemin küçük (a) i e ifade 
ettiğiniz kısmına ne diyeceğiz?.. 

MlLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Benttir 
efendim. 

AYHAN FIRAT — Olur mu efendim?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Olur 
efendim, olur.... v 

AYHAN FIRAT — Olmaz efendim.... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Karşılıklı «olur, 

olmazı» lütfen.... 

MlLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Böyle
dir; burası benttir, öbürleri satırbaşıdır ve fıkradır. 

AYHAN FIRAT — Fikra olmadan bent olmaz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Efen- I 
dim, takdir Yüce Kurulundur. Yüce Kurui değiştirir
se biz saygıyla karşılarız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Efendim, soru soran sayın üyelerin cevabı bekle

meleri, cevap verildikten sonra tekrar eğer görüşmek 
icap ediyorsa görüşlerini belirtmelerini temenni ede
rim. Karşılıklı «olur, odmaz» şeklinde hitaplar doğ
ru görülmemektedir. 

Değerli üyeler; 
Yapılacak şudur: Maddeyi oylarınıza sunacağım. 

Bütün bu görüşmelerden sonra kabul ederseniz, esa- | 

sen madde kabul edilmiş olacaktır, geçecektir. Kabul 
etmediğiniz takdirde, maddeyi tekrar Komisyona gön-
deremeyeceğiz; Genel Kurul olarak bu maddeyi biz 
tekrar görüşerek, bütün görüşülmüş önergeleri tekrar 
ele alarak maddeye yeni bir şekil verip, bir neticeye 
«bağladıktan sonra tekrar oylama durumuna geçece
ğiz, 

O itibarla bu maddeyi bu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.... Kabul etmeyenler.... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7'yi okutuyorum. 
Yetkiler : 
MADDE 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığı men

supları, kendilerine bu kanun ile verilen görevlerin 
yapılmasında : 

a) Diğer kanunların güvenlik kuvvetlerine tanı
dığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler; 

b) Liman sınırları dışında TÜRKİYE CUMHU
RİYETİ Mahkemelerinim yargı yetkisine tabi' gemi 
ve teknelerde işlenen suçlara, ilgili kanun hükümlerine 
göre el koyarlar; 

c) Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi 
ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili gü
venlik kuvveti olaya el koyuncaya kadar, suç delileri
nin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek 
amacıyla yetkilerini karada da sürdürebilirler. Durum 
en kısa sürede gerekli imkânlar kullanılarak mahallî 
mülkî amire bildirilir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu madde ile ilgili 2 değişiklik önergesi! var; bi

risi Sayın Aydar'ın, birisi Sayın Gözübüyük'ün. On
ları okutayım, ondan sonra söz isteyen üyelere de söz 
vereyim* 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 151 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 7 nci maddesiriin (c) bendindeki son cüm
lenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ederim. 

Mehmet AYDAR 

Gerekli imkânlar kullanılarak durum en kısa za
manda o yer mahallî mülkî amirine bildirilir. 

Başkanlığa 
7 nci maddenin (b) bendinde, aşağıdaki şekilde 

değişiklik yapılmasını arz ve teklif ederim. 
b) Liman sınırları dışında ülkenin kara sularında 

Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yargı yetkileri
ne tabi gemi ve teknelerde işlenen suçlara, ilgili ka
nunlar hükümlerine göre el koyarlar. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
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BAŞKAN — Sayın Aydar'ın önergesinde son 
cümlenin «Gerekli imkânlar kullanılarak» kelimeleri
nin başa alınması isteniliyor. Buna katılıyor musu
nuz?.. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım bir açıkla
ma yapmak istiyorum?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET AYDAR — Şimdi, denizde başlayan 

bir harekât gerektiği takdirde karaya da intikâl ede
bilecektir. Bu harekât sırasında, karaya intikâl eden 
harekâttan ilgili mülkî amirin haberdar edilmesi ge
rekecektir. Bu iki içe sınırı arasında olabilir. O yer 
mülkî amiri neresi ise oraya bildirmek lazımdır; ilçe 
ise .hir kaymakama hildirilebilir, bir valiye bildirile-
bilir. O yer neresi ise o yer mülkî amirine bildirmek 
lazım, önemlli olan husus budur zannediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Efendim, arz edeyim müsaade ederseniz. Burada 
«mahallî mülkî amire» demekle aynı kastı taşıyoruz. 
O yer mülkî amirini buradaki mahallî mülkî amir 
ifade etmiş oluyor. 

BAŞKAN — Evet Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Efendim, mülkî amir bir 

kavram olarak bugün kendi idarî hayatımıza geç
miştir; «Mülkî amir» denir, «Mülkiye amiri» denir. 
«O yer mülkiye amirine bildirmek» demek ayrıdır, 
«Mülkî amire bildirmek» demek ayrıdır, tamamen 
ayrı, farklı durumlardır. 

Bu bakımdan Komisyondan istirham ediyorum, 
ileride bir yanlışlığa mahal bırakılmaması için, ko
laylıklar getirmesi açısından bu önergeyi verdim efen
dim.: 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
IBEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım, aynı 

konu üzerinde durmak istiyorum. Şimdi Komisyon 
geç kaldığı için cevapta, müdahale etmek zoruında 
kaldım. 'Bilahara cevap verdiler Sayın Müftüoğlu. 

Şimdi «... :suç delililerinin (kaybolmasını ve suç
luların kaçmasını 'önlemek amacıyla yetkilerini kara-
da da sürdürebilirler.» Sürdürebilirler çıktıkları ka
rada mahallî mülkî amir oradaki mülkî amirdir. 
«Mahallî mülkî amire» tabiri içerisinde oradaki mül
kî amiri vardır. 

Bu itibarla böyle bir değişikliğe, ilâveye mahal 
yoktur, 

I ıBAŞKAN — Teşekkür ederim;, 
Sayın Tosyalı, Sayın Hazer, Sayın Kantarcıoğlu 

bu önergeyle ilgili midir?.. 
SELÇUK KANTAIRCIOĞLU — Benim redaksi

yonla ilgili. 
'BAŞKAN — Onu alırım bilahara, 
(Bu önerge ile ilgili midlir görüşme arzunuz, is

teğiniz?.. 
ıLÜTFULLAH TOSYALI — Redaksiyonla ilgili 
'BAŞKAN — Ayrıca redaksiyon için bilahara 

alırım. Evvela 'bu önergeyi neticelendirelim rica ede
yim. 

MEHMET HAZER — /Benim ki esas hakkında..^ 
BAŞKAN — Esas hakkında; bu önerge ile ala

kalı değil. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
MEHMET AYDAR — Önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Redaksiyonla ilgili görüşlerden evvel ikinci öner

geyi de müsaade ederseniz değerlendirelim; Sayın Gö-
zübüyük'ün önergesi. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Mü
saade: eder misiniz açıklayayım?. 

»BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Yaptığım teklif, Kanunun kolaylıkla anlaşılması 

ve tatbikatında herhangi bir tereddütle karşılaşılma
ması maksadını gütmektedir. 

Şimdi burada eski 4, yeni 7 nci maddenin '(b) 
bendimde '«Liman sınıfları dışında...» diye gidiyor. 
liman sınırları dişi çok yuvarlak bir tabirdir. Onun 
için buraya «Liman sınırları dışında ülkenin kara
sularında» dersek, Iher türlü tereddüt önlenmiş olur. 
Nitekim, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 
esasları da bu şekilde tanzim edilmiştir. Orada, ka
rasularında gemlerde işlenen suçlarda hangi mah
kemenin, hangi makamın yetkili olduğu teferruatıyla 
tespit edilmiştir. Bu bir. 

ılkinci maruzatım, «Türkiye Cumhuriyeti M;abJke-
melerinin yargı yetkisine tabi gemi ve 'teknelerde iş
lenen suçlara, ilgili kanun hükümlerine göre el ko
yarlar;» deniyor. Yüksek malumları, Türkiye Cum
huriyetinin kanunlan 10 bini aşmıştır. Onun için 
«ilgili kanun» deyimi yine tereddüıte yol açabilir, «il
gili kanunlar hükümlerine» dlenirse, tatbikatta ko
laylık sağlar, 
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Maruzatım 'bundan ibarettir. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
iSaym 'Komiisyon ile Sayın Hükümet, Gözübüyük'-

ün önergesine katılıyor musunuz?.... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNıt MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; , 

'Burada yalnız karasuları içerisinde değil, kara
suları 'dışındaki açık denizde de Türkiye Cumhuriyeti 
mahkemelerinin yargı yetkisine ıtabi gemilerde işle
nen suçlara da elkoymasını uygun görmektedir, mad
de bunu amirdir. O yönden, biz Sayın Gözübüyük'ün 
önergesiime katılamıyoruz. 'Katıldığımız takdirde, sa
dece karasularımız içerisindefcileıre müdahele edebi
lecek; halbuki karasularımız dışında kalan açık de
nizlerdeki gemilerdeki bu kabil şeylere müdahale 
edemeyecektir. Onun için Komisyon olarak katıla
mıyoruz. 

Arz ederim. 

İBAŞKAN — Sayın Hükümet. 
IİÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 

RÜŞTÜ HEFBR — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
M. FEVZİ UYGUNEİR — Sayın Başkan, mü

saade eder misiniz? 
'BAŞKAN — Bu önerge üzerinde, buyurun Sayın 

Uyguner. 

M, FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, şayet 
bu önerge kabul edilecek olursa, bu takdirde kara
sularımız dışına çıkma başarısını elde eden herhangi 
ıbir tekne takibattan kurtulmuş olacaktur; yani sahil 
muhafaza ve güvenlik kuvvetleri tekneye müdahale 
edemeyecek gibi bir sınırlama getiriyor (bunların yet
ki lalanma ve görev alanına. 'Bu önerge kabul edil
diği takdirde, karasularını aşan herhangli bir kaçak
çı teknesi takibattan kurtulma imkânı ıbulacaktır. 'Bu 
önergenin aleyhindeyıim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
(Değerli üyeler, Sayın Gözübüyük'ün önergesine 

Sayın Konnisyom ve Sayın Hükümet katıılmamaikta-
dırlar. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler, Sayın Fırat ile Sayın 'Parlak, lifci 
değişiklik önergesi veriyorlar. Vaktinizi almamak için 
okumuyor, yalnız açıklıyorum : a, <b, c harflerinin, 
A, B, C harfleriyle değiştirilmek suretiyle 6 inci mad

deyle bir 'beraberlik sağlanmasını teklif ediyor iki sa
yın üyemiz. 'Bu konuda Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümetin görüşlerini rica ediyorum. 

I- MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MıÜFTÜOĞLU — 
Efendim katılamıyoruz bu düşünceye; çünkü o za
man 4 üncü maddeyle de bir uyumsuzluk sağlar. O 
'bakımdan katılamıyoruz. 

İİÇİŞUERİİ 'BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 
RÜŞTÜ HEIPER — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu iki önergeye Sa
yın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamaktadır. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz kısaca açıklamada bulunacağım. 

BAŞKAN —• Buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlar; 

Üzülerek huzurunuza geldim; ancak Komisyo
nun bu kadar katı olmasını anlayamıyorum. Demin 
bir sayın arkadaşımız 7 nci maddenin a, b, c fıkra
larından bahsederken, «bent» tabirini kullandı, bir 
arkadaşımız da «alt bent» dediler; çünkü haklılar, 
ne diyeceklerini şaşırıyorlar. Fıkrası olmayan bir 
maddenin bendi olmaz, bendi olmayan 'bir maddenin 
alt bendi olmaz, alt bendi olmayan bir maddenin 
cümlesi olmaz. Bize daha önce, bir ay önce 'Başkan
lık Divanından bir tamim yapıldı. Benim gibi birçok 
p.rkadaşın gayesi, çıkacak bir yasada uyumu sağla
maktır; yoksa, Sayın Komisyona bir zorluk teşkil 
etmek değil. Arz ediyorum; «Çok zorluk çektik» de
diler, çekilen zorluk yok. Şu anda 7 dediğimiz mad
dede, A, B, C deseydik ve 4 numarayla geçen mad
dede de, eski 6'da, A, B deseydik, tüm yasa uyum 
içinde olacaktı. Bu kadar kolaydı; ama Sayın Gök
çe çok büyük zorluk çektiklerini söylediler, ben bu
nu anlamakta zorluk çekiyorum. Özür diliyorum; 
Yasa kendilerinin eseri olacaktır; ama Yüce Mecli
sin de katkılarıyla çıkıyor, onun için tekrar arz edi
yorum; bunu düzeltmek bu Meclisin görevidir. 

I Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Söz is
tiyorum Sayın Başkan/ 

BAŞKAN — Tekrar, buyurun Sayın Gökçe. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 
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«Çeşmi insaf gibi kâmile mizan olamaz, 
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz.» Biz nok

sanımızı her zaman biliriz. Sayın Kırcalı, biraz evvel 
Komisyonumuzun çok yumuşak olduğunu ve her şe
yi hemen kabul eder olduğumuzu söylediler. Sayın 
Fırat'ın burada dürbünün tersiyle bakması gerçek
ten üzücüdür. Biz bağnaz değiliz, bağnaz bir komis
yon değiliz. IKomisyonumuzdaki hava budur, her za
man hatamızı gördüğümüz yerden dönüyoruz, dön
dük de. 

Burada «Bilmiyorlar, anlamıyorlar» şeklinde, bu 
mealde konuşması, gerçekten tanıdığım Fırat'a ya
kıştıramadığım bir konuşma. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, ben öyle bir 
kelime kullanmadım. 

MİLLÎ SAVUNMA, tÇÎŞLERt VE DIŞİŞLERt 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Ben, 
nasıl onun meslek grubuna fazla müdahale edip ko
nuşmuyorsam, o da lütfen hukuka saygılı olsun, hu
kuk Lügatında yazılı olanlara lütfen saygılı olsun. 
Lütfen açsın Hukuk Lügatinin 213 üncü sayfasını 
okusun; Türk Hukuk Lügatinin 213 üncü sayfasını 
okusun, orada yazar. Bir kanunda madde var; her 
satırbaşı bir fıkradır, bu 'böyle. Fıkraların içerisin
de bentler var, bentler a, b ile başlar, 1 ile, 2 ile baş
lar, şifromenle başlar. Arap harfleriyle başlar, elif
le başlar, b ile başlar. Maksat, bir sistemi ortaya 
koymaktır; yoksa burada şekil üzerinde durup da Yü
ce 'Huzurunuzu işgal etmek değil,. Yüce Huzurunuzu 
uzun çıkmazlara sokmak değil. 

Değerli arkadaşlar; 
Burada söyledim; fakat demin bir hata yap

mışım, onu üzülerek düzelteyim. Buradaki A da 
benttir, satır başları fıkradır; yani 6 ncı maddedeki 
(lütfen istirham ediyorum Sayın Fırat iyice dikkat 
etsin, altını çizerek konuşuyorum) «Sahil Güvenlik 
Komutanlarının görevleri şunlardır : » Bu fıkra, iki 
noktadan sonra satır başı ve bent başlıyor. Fakat biz 
bu bendi küçük harfle ifade etme imkânını bulama
dık, diğer maddelerde kolay; çünkü alt bent yok. Ne 
yapalım?.. Tuttuk, büyük harfi koyduk buraya. 
Dedik ki, «Deniz yoluyla yapılan ve kanunların ka-
.Çakçılık olarak nitelendirdiği tüm eylemleri...» a'ntn 
birinci alt bendinde bunu dedik; «2, Liman sınırları 
dışında» dedik, bunun alt bentleri de A, B, C diye 
sıraladık; 

Diğer maddelerde kolaylıkla (a, b, c) saymak su
retiyle altbentleri ifade edebildik. Burada ifade ede
medik. Şekil üzerinde bu kadar durup Yüksek Hu-
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j zurunuzu bendeniz de işgal ettiğim için özür diliyo-
j rum. Takdir Yüce Kurulundur, istediği şekilde de

ğiştirsin, Komisyon olarak saygılıyız. 
Saygılar sunarım. 

BAJŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Sayın Gökçe 
konuşmasına başlarken, «Bilmiyorlar» gibi bir tabir 
kullandığımı söyledi. Ben hayatımda öyle bir tabiri 
kullanmadım ve burada da kullanmadığımı zanne
diyorum. Lütfen düzeltsinler, ben öyle bir ifade, 
«bilmiyorlar, anlamıyorlar» şeklinde bir ifade kullan
madım, katı olduklarını söyledim. Bunun haricinde 

böyle bir ifade kullanmadım, kullanmadığım bir şe
yi bana atfetmesinler. 

Teşekkür ederim. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Kul-
lanmadıysanız, söz size ait değil; tutanaklardaki ya
zılı sözler size ait. 

'BAŞKAN — Sayın Gökçe, demin de rica ettim. 
Lütfen sayın üyeler birbirleriyle karşılıklı görüşme
sinler, rica edeyim, bir daha tekerrür etmesin. 

ABBAS GÖKÇE — Özür dilerim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Baturalp buyurunuz efendim. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, 7 nci 

maddenin sondan ikinci satırında, «sürdürebilirler» 
deniyor. Demek ki sürdürrrieyebilirler. O zaman mü
dahale ettiği vaka elden gider. Bunun «sürdürebilir
ler» değil, «sürdürürler» olması lazım geleceği ka-
naatındayım, 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, Sayın Komisyonla Sayın Hükümetin bu hu

susta görüşünü rica edeyim. 
Değerli üyeler; Sayın Komisyonla Sayın Hükü

met bu konuyu görüşünceye kadar, ben, bu (a), 
(A), (b), (B), (c), (C) konusundaki önergeleri demin 
oylarınıza sunuyordum; bilmiyorum Sayın Tosyalı 
söz talebiniz bu fıkralarla mı ilgilidir, yoksa başka bir 
konu mu? Başka ise bunu oylatalım, zaman kazana
lım-

MEHMET HAZER — Sayın Başkanım, benim 
daha önce esas hakkında söz talebim vardı. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, bunlarla mı ilgili? 
MEHMET HAZER — Hayır efendim, teferruat

la ilgili değil benimki. 
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BAŞKAN — Oldu, hayhay, söz vereceğim. 
Sayın Parlak'la Sayın Fırat'ın önergelerinin dik

kate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul ede
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz deminki soruya ce
vap verelim. 

BAŞKAN — Evet, onu rica edeyim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Efendim, burada, «sürdürebilirler» şeklinde kalması 
gerekir; çünkü deniz ve gemilerin şartları icabı ken
dilerine bu imkân tanınmak istenmiştir. «Sürdürürler» 
olduğu takdirde, mecburî bir hal getirilecektir, hal
buki belki gemiyi bırakmaması, deniz ve havanın 
şartları itibarıyla terk etmemesi gerekir. O bakım
dan ihtiyarî olarak konulmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet aynı görüşte mi?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 
RÜŞTÜ HEPER — Aynı görüşteyim. 

BAŞKAN — Aynı görüştesiniz. 
Sayın Hazer buyurunuz efendim. . 
MEHMET HAZER — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 

Ben bir tereddüdü, bir endişeyi dile getirmek ihti
yacını duydum. 

Malum olduğu üzere, ülkenin emniyet ve asayi
şinin korunması İçişleri Bakanlığına verilmiş bir gö
revdir. İçişleri Bakanlığı bu görevini, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Teş
kilatı aracılığıyla yerine getirmektedir. 

Şimdi bir üçüncü kuvvet, bir üçüncü teşkilat ku
ruluyor. Okuyabildiğim kadarıyla elimizdeki Kanun 
Tasarısında, bu teşkilatın hemen hemen tamamıyla 
özel kanunlarına tabi askerî bir teşkilat olduğu gö
rülüyor. Yani, ne Jandarma gibi, ne Emniyet gibi 
bir kolluk teşkilatı niteliği görülmüyor. Tayinleri, 
nakilleri, yer değiştirmeleri, terfileri tümüyle kendi 
özel kanunlarına tabi olacak, Halbuki bilindiği gibi, 
Jandarmanın ve diğer kolluk kuvvetlerinin terfilerin-
de, tayinlerinde, sicillerinde, sivil idarenin, mahallî 
mülkî amirlerinin görüşleri ve reyleri alınmaktadır. 
Bu, askerî bir teşkilat; 4>azı ihtiyaçlar bunu zarurî kıl
mıştır,' doğrudur; fakat bu haliyle buna acaba, (Ko
misyondan soruyorum) bir kolluk kuvveti diyebile
cek miyiz?., İfa ettiği hizmet mahiyeti itibarıyla kol

luk hizmeti görünüyorsa da, teşkilatın bağlılığı ba
kımından bu vasıfta görülmüyor. 

Sahillerde kaçakçılığı önlemek gibi ciddî tedbirler 
isteyen bir dönemdeyiz. Bunun için de tedbirler al
mak lazımdır. Kanaatimce bu tedbir, ayrı bir askerî 
teşkilat kurarak değil, Jandarma Genel Komutanlı
ğına bağlı bir teşkilat olarak bu vazifeyi yürütmek, 
ileride çıkacak ihtilafları ve ihtilatları önlemek ba
kımından yararlı olacaktır. Görülecektir ileride, bu 
bir kehanet değil; tatbikattan edinilen tecrübelere 
istinaden arz ediyorum, birtakım ihtilaflar olacaktır; 
sivil idarelerle ihtilaf olacaktır, askerî kolluk kuv
vetleri arasında ihtilaflar olacaktır. 

Vaktiyle, bazı arkadaşlarım belki hatırlarlar, or
man muhafazasını askere vermiştik, öyle bir kanun 
çıkmış, öyle bir teşkilat vazifelendirilmişti; bir uy
gulamadan geçti, 'başarılı olamadı, tekrar eski hale 
dönüldü. Orada büyük bir sıkıntı çekildi ve biraz 
da iyi olmadı. 

Bu tatbikat da başında tam tutulmazsa, bağlılık
ları, işleyişi diğer kuruluşlarla ahenkli hale getiril
mezse, ihtilaflar olacaktır, şikâyetler olacaktır ve as
kerî teşkilat da bundan zarar görebilir, hatta göre
cektir. O bakımdan, Komisyondan ve Hükümetten 
açıkça öğrenmek istiyorum; bu, pür, açık bir kolluk 
kuvveti mi, yoksa bir askerî teşkilat mıdır, geçici bir 
dönem için bu görevde kullanılacak mıdır?.. Bu, ileri
deki endişeleri de giderebilir, zabıtlara geçmesinde 
fayda görüyorum. Bunu cevaplandırırlarsa memnun 
olurum -

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Tosyalı söz istemiştiniz. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 

maddenin (c) fıkrasında, «suçluların karaya geçmesi 
hallerinde» ibaresindeki, «geçmesi» kelimesinin yeri
ne, «çıkması» kelimesinin konulması yolunda bir 
önergemiz vardı, o hususu takdirlerinize arz ediyo
rum., 

BAŞKAN — Yazılı bir önergeniz mi vardı? 
LÜTFULLAH TOSYALI — Evet efendim. 
BAŞKAN — Herhalde madde numaralan değiş

tiği için sizin 4 üncü madde olarak yaptığınız bu de
ğişiklik önergesi, 4 üncü madde görüşüldüğü için 
kaldırılmış; fakat şimdi elimize geldi. 

Değişiklik önergenizi okutuyorum : 

'Sayın 'Başkanlığa 
Görüşülmekte' olan; 151 S. Sayılı Sahil Güvenlik 

Komutanlığı Kanun Tasarısının 7 nci madde (c) fık-
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rasının ilk satırında «suçluların karaya geçmesi hal
lerinde» diye geçen ibaredeki, «geçmesi» kelimesinin, 
«çıkması» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede-
riz. 

Saygılarımızla^ 
A. Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Efendim, biz buna katılmıyoruz. «Geçmesi» kelime
si daha geniş anlamdadır, yalnız bir gemiyle veya 
bir tekneyle geçmesi değil, icabında hava vasıtaların
dan yararlanması halinde de, «çıkması» denemez, 
onun için «geçmesi» tabiri bu yönden de kullanıl
mıştır. Komisyonun görüşü budur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Hükümet katılıyor 

mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSt VAHİT 

RÜŞTÜ HEPER — Katılmıyoruz efendim. 
'BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Kuzuoğlu ile Sayın Tosyalı'nın önergeleri

nin dikkate alınması konusunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Redaksiyonla 

ilgili bir hususu arz etmek istiyorum Sayın Başkan. 
Burada Türkiye Cumhuriyeti tamamıyla büyük 

harfler kullanılarak yazılmış; oysa (T ve C) harfle
rinin büyük, diğerlerinin küçük olması kanun yazı
mı bakımından daha uygundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Komis
yon?. , 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, kabul ediyoruz bu düzeltmeyi efen
dim, 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, buyurunuz. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, (a) ben

dindeki «... diğer» kelimesinin lüzumu yoktur ka
naatindeyim, arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet?,. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, kalmasında yarar görüyoruz. «Bu Ka
nunun dışında diğer kanunların güvenlik kuvvetleri-
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ne yüklediği bütün hak ve yetkilere sahiptirler...» 
denilmektedir ki, bu Kanundaki yetkilere sahip olma
nın dışında, diğer kanunların güvenlik kuvvetlerine 
tanımış olduğu hak ve yetkilere sahiptirler; o anlam
da konulmuştur. 

BAŞKAN — Hükümet de aynı görüşte midir? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSt VAHİT 

RÜŞTÜ HEPER — Evet, aynı görüşteyiz. 
BAŞKAN — Aynı görüştesiniz. 
Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAÎ BATURALP — Müsaade buyurursanız 

«sürdürebilir» kelimesi üzerinde bir önerge verece
ğim; demin izah etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Baturalp, çok zaman kaybe
diyoruz. Biz, önergenizi bize gelmiş gibi kabul edi
yoruz, lütfen yazınız, önergeyi, yani teklifinizi ya,-
zılı bir önerge olarak ben sayın üyelere sunacağım, 
lütfen gönderiniz; fakat zaten üzerinde görüşülen 
bir konudur. 

Sayın Baturalp önergelerinde, «Sürdürebilirler» 
kelimesinin «Sürdürürler» sekinde değiştirilmesini 
teklif ediyorlar. 

Bu teklife Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet... 
RECAİ BATURALP — İzah edeyim de, ondan 

sonra oya koyunuz, daha faydalı olur efendim. 
BAŞKAN — Demin görüşüldü Sayın Baturalp, 

demin izah etmiştiniz. 
RECAİ BATURALP — Deminki izahatıma ce

vap verdiler; fakat ben bu cevabı tatminkâr bulmu
yorum* 

BAŞKAN — Peki bir daha lütfen, rica edeyim. 
RECAİ BATURALP — Efendim şimdi, «Sürdü

rürler» dendi mi, vazife kendisine ciddiyetle verili
yor demektir. O kişi bulunduğu şartlar dolayısıyla bu 
vazifeyi yapamıyorsa, bunu tevsik eder ve ben bun
dan dolayı yapamadım diye komutanlığına bildirir. 
Komutanlıkça herhangi bir görevliye, «istersen yap, 
istemezsen yapma» diye bir emir verilmesi askerlikle 
bağdaşmaz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Sayın Baturalp'in bu. teklifine Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılmamaktadırlar. Dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önerge kabul edilmiştir. Yalnız, tabiî dikkate alın
mak üzere; kabul edilmiştir, bu itibarla.., 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz bunu tekabbül edi
yoruz. «Sürdürebilirler» kelimesini, «Sürdürürler» ola
rak düzenleyebiliriz, o şekilde oylanabilir. Takdirle
rinize arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili önergeyi evvela kesin olarak 

oylarınıza sunayım. Sayın Baturalp'in önergelerine 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmaktadırlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, (b) fıkrasındaki «TÜRKİYE CUMHU
RİYETİ» ibaresinin sırf başharflerinin T ve C'nin 
büyük olması, diğerlerinin küçük olması; 

(c) fıkrasındaki «Sürdürebilirler» kelimesi yerine 
de «Sürdürürler» kelimesinin konulması suretiyle de
ğişik bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci maddeyi okutuyorum : 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kadro, Kaynak, Atama ve Yer Değiştirme 
Kadro : 
MADDE 8. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 

personel kadroları, bu kanunda öngörülen hizmet ge
reklerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan 
prensiplere göre, bu Komutanlık ile Deniz Kuvvet
leri Komutanlığınca müştereken hazırlanarak Genel
kurmay Başkanlığı ve içişleri Bakanlığının uygun 
görmesiyle saptanır. Sahil Güvenlik Komutanlığının 
kadroları 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 41 ve 49 uncu maddelerinde gösterilen 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kadro oran ve miktar
larına ilâve edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Dokuzuncu maddeyi okutuyorum : 
Kaynak : 
MADDE 9. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 

8 inci madde belirlenen kurallara göre saptanan kad
rolarında görev yapacak olan amiral, subay, astsu
bay, erbaş ve erler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
tarafından, sivil memur ve işçiler Sahil Güvenlik Ko
mutanlığınca karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, «8 inci mad

de» değil, «8 inci maddede» olacak efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Bu değişiklikle mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Onuncu maddeyi okutuyorum : 
Atamalar : 
MADDE 10. — Sahil Güvenlik Komutanlığına 

bir tümamiral atanır. Bu atama Deniz Kuvvetleri 
Komutanının lüzum göstermesi, Genelkurmay Başka
nının teklifi, içişleri Bakanının inhası üzerine Başba
kanın imzalayacağı ve Devlet Başkanının onaylaya
cağı kararname ile yapılır. 

Bu komutanlığın diğer kadrolardaki amiral, su
bay ve astsubay atamaları Sahil Güvenlik Komutan
lığının görüşü de alınmak suretiyle Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanunu ile Atama ve Yer Değiştir
me Yönetmeliği esaslarına göre yapılır. 

Sivil memur atamaları ve işçilerin işe alınması 
Devlet Personel Kanunu ile tş Kanunu ve bu konu
larda mevcut yönetmelik esaslarına göre Sahil Gü
venlik Komutanlığınca yapılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde iki tane değişik
lik önergesi var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 151 S. Sayılı Kanun Tasarı

sının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının redaksi
yon bakımından aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

«Madde 10. — Sahil Güvenlik Komutanlığına 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının lüzum göstermesi, 
Genelkurmay Başkanının teklifi, içişleri Bakanının 
inhası üzerine Başbakanın imzalayacağı ve Devlet 
Başkanının onaylayacağı kararname ile bir tümami
ral atanır» 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Sahil Güvenlik Komu

tanlığı Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin; 
1. Birinci fıkranın üçüncü satırındaki «Onayla

yacağı» sözünden sonra, «Müşterek» kelimesinin ek
lenerek, kararnamenin adının müşterek kararname 
olarak tam yazılmasını, 

2. Üçüncü fıkranın birinci satırında «Devlet 
Personel Kanunu» adının «Devlet Memurları Kanu
nu» olarak düzeltilmesini; 

Arz ve teklif ederim. 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'nın önergesine Sayın 
Komisyon katılıyor musunuz? 
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MİLLÎ SAVUNMA İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVN1 MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Biz birinci önergeye, Sayın Tosyalı'nın önergesi
ne katılmıyoruz. Şu yönden katılmıyoruz, biz 10 un
cu maddede birinci cümlesinde : «Sahil Güvenlik 
Komutanlığına bir tümamiral atanır.» Yani, hangi 
rütbede kişinin atanacağını önce belirliyoruz. Ondan 
sonraki prosedür atama şekliyle ilgilidir. O bakımdan, 
İki cümle ile ifade etmek ihtiyacını hissettik ve bunda 
da bir mahzur görmedik. 

Birinci cümle bir tümamiralin atanacağını, ikinci 
cümle ise atama şekli ile ilgilidir, o yönden ona ka
tılmıyoruz. 

Diğer önergelerde; «Devlet Başkanının onaylaya
cağı kararname» «kararname» kelimesinden önce 
«müşterek» kelimesinin ilavesini. Ayrıca «Devlet Me
murları Kanunu» şeklindeki önergeyi uygun görüyo
ruz, onlara katılıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN -r- Sayın Tosyalı'nın önergesine Sayın 
Hükümet katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 
RÜŞTÜ HEPER — Komisyonun görüşündeyiz, ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun görüşündesiniz, katıl
mıyorsunuz. 

Değerli üyeler; 
Sayın Tosyalı'nın önergesinin dikkate alınması 

hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesine Sayın Komis
yon ve Sayın Hükümet katılmaktadırlar, önergeyi 
kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın üye?.. 
Buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Bir soru sormak istiyo

rum? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Maddede, «Sahil Güven

lik Komutanlığına bir tümamiral atanır.» demekle, 
acaba bu Sahil Güvenlik Komutanlığının emrindeki 
birliğin bir tümen gücünde olması mı ifade ediyor? 
Bu hususu lütfen aydınlatırlar mı, neden koramiral 
değil de tümamiral lütfen açıklarlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Müsaade eder misiniz Sa

yın Başkan. 

Efendim, benim önerimle bir yakınlığı var Sayın 
Aydar'ın önerisinin, eğer önerim okunduktan sonra 
ikisine birden cevap verirlerse daha iyi olur sanıyo
rum. 

BAŞKAN — Peki okutuyorum. Demin bir sayın 
üye madde kabul edildi dediler, maddeyi oylatma-
dım, madde kabul edilmiş değil henüz. Yalnız Sayın 
Kantarcıoğlu'nun öneYgesi kabul edildi. 

Sayın Başbuğ'un önergesini okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

10 uncu madde birinci cümlesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederim. 

Madde 10. — Sahil Güvenlik Komutanlığına bir 
amiral komutan olarak atanır. 

Şükrü BAŞBUĞ 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Silahlı Kuvvetlerdeki uygulamalarda kadrolar ge

nellikle donmuş değildir, 30 Ağustostan evvel umu
miyetle gözden geçirilir ve görev yerlerine göre hangi 
kadrolara hangi rütbelerin tahsis edileceği tespit edi
lir. Şimdi burada biz tümgeneral demekle dondurmuş 
oluyoruz. Duruma göre, ihtiyaca göre tuğgeneral de 
olabilir, tümgeneral de olabilir, korgeneral de olabi
lir ve hele tümgeneral rütbesiyle görev yapan bir 
amiral, bir ihtisas yeri olan bu göreve alışmış ve ba
şarılı olmuşsa bunun bu göreve korgeneral rütbesiyle 
de devam etmesi arzu edilebilir. 

Eğer verdiğim önerge kabul edilirse, burada ida
reye bir elastikiyet verilmektedir, gereğine göre tüm
general, gereğine göre korgeneral olabilir ve teşki
lat bugün tümgeneralin idare edeceği bir büyüklükte 
olsa bile, yarın korgeneralin komuta edeceği bir se
viyeye çıkabilir. O bakımdan, idareye elastikiyet ve
receği kanısıyla bu teklifi yapıyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Başbuğ. 
Sayın (Komisyon ve Sayın Hükümet Sayın (Baş

buğ'un önerisine katılıyor musunuz? 
MİLLÎ SAVUNMA İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

İKÖMİSYONU ADINA AVNÎ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın İBaşkan, değerli üyeler; 

Hükümet tarafından getirilmiş olan teklifi biz 
aynen benimsedik, takdirlerinize o şekilde arz edi
yoruz efendim. 

tBAŞKİAN — Teşekkür ederim. 
İSayın Hükümet? y 

İÇİŞLERİ BAİKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 
RÜŞT|Ü HEİPİER — Sayın Başkan, Tasarıda tüma-
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miral olarak öngörülmüş, Tasarı tabiî çeşitli kişile
rin katılmasıyla hazırlanmış bir Tasarıdır, takdir Yü
ce Meclisindir. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hem ISayın Komisyon, hem de Sayın Hükümet 

katılmıyor. 

Buyurun Sayın Gelendost. 
HAUİL GELENDOST — iEfendim, bir hususu 

öğrenmek istiyorum; acaba bu Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı Jandarma Genel Komutanlığından ayrıl
dıktan sonra da tümamiral tayini devam mı edecek, 
yoksa ayrılıncaya kadar mı tümamiral devam ede
cek, acaba Hükümet ne düşünüyor, ne şekilde tasar
lıyor? 

BAŞKAN — Efendim, cevap lütfeder misiniz? 
MİLLÎ SAVUNMA İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜıFTÜOĞLU — 
Devamlı olarak tümamiral görev yapacaktır. Sahil 
Güvenlik Komutanı olarak devamlı görev yapacak
tır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — ıSayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, öner

genin aleyhinde konuşmak istiyorum müsaade eder
seniz.? 

IBASKİAN — Buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Ordu kendi arasında belli ranjlara göre tuğ, tüm 

diye derecelendirilmiştir. '657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu sınıflandırmış, ayrıca mülkî idare amir
liği hizmeti sınıfı diye bir sınıf getirmiştir. Bu atanan 
amiral, Deniz Kuvvetlerine mensup tümamiral vali
lerle temasta bulunacaktır, emredici bir durumu ol
mayacaktır, ilişki kurmak zorundadır, onun yüksek 
dereceli bir subay olması gerekmektedir, yani biz va
lilerimizin alt derecedeki bir subayla mı, üst derece
deki bir subyla mı ilişki kurmasını isteriz? 

O bakımdan, Hükümet gayet güzel düşünmüş ve 
bunu tümamiral olarak kabul etmiştir, gönül isterdi-
ki, koramiral olsun; ama koramiral da belki teşkilatı 
itibariyle, Sahil Güvenlik Komutanlığı şu kadar bir
likten meydana geleceğine göre, ben askerliğimi es
kiden yaptığım için şimdiki sistemi bilmiyorum, üç 
manga bir araya gelir, üç takım bir araya gelir, üç 
bölük bir araya gelir, üç tabur bir araya gelir şeklin
de bir düzenlemesi var yani kendi arasında. O sahil
lere komuta edecek bir komutan lazım, bir tuğami
ralin yetkisine birer mi bu kadar sahilimiz? 
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Bu bakımdan, daha önce de bu uzun süre tartı
şılmıştı, Ordunun teklif ettiği sistemde kalmasında 
fayda vardır, bu bakımdan önergenin aleyhinde konu
şuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın IKantarcı-

oğlu. 

ISayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET, AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Verilen önerge isabetli bir önergedir. Kurulan, 

icra gücü olan bir kuvvettir. Kanunla getirdiğiniz 
bir rütbeyi ileride ihtiyaç olduğu zaman değiştirme 
güçlüğü ile karşı karşıya bulunacaksınız. Bendeniz 
Komisyondan ve Hükümetten bir soru yöneltmek 
suretiyle cevap istedim, ancak bana cevap verilme
di. İstediğim cevap Sayın Başbuğ'un önergesini des
tekleyici mahiyette bir cevap olacaktı, bu cevap ve
rilmedi. 

Her şeyi katı kurallar içerisinde tutmak, kanun
ların maddesi içerisinde tutmak ileride karşılaşılacak 
güçlükleri aşabilmek bakımından engeldir. IBurada 
temel gerekçe budur. Yoksa bir tümgeneralin veya 
bir tuğamiralin bir vali ile münasebetlerinde her hal
de değişik bir anlam çıkarmak bu madde bakımın
dan mümkün değildir. Önergenin aleyhinde konuşan 
arkadaşımın ortaya koyduğu gerekçe isterdim ki uy
sun, ama uymuyor. ISayın Başbuğ'un koyduğu gerek
çe ve benim ifade ettiğim hususlar bir yerde bu teş
kilatın gerçekten bazen çok güçlü bir şekilde Türki
ye'de etkin bir hizmet verebilmesi bakımından bir ih
tiyaç olarak çok yüksek bir düzeyde, çok yüksek bir 
rütbede bir komutan tarafından temsilini gerektire
bilecektir. Bu esnekliği niçin vermeyelim?. Madem
ki hedef tümamiraldir, o halde daha yukarıki rütbe
lere de bunu koyabilme imkânı doğabilmelidir. Bu 
da bir hizmettir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
iSERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, bilgi 

arz etmek üzere Kanunun geçici 2 nci maddesini 
okumama müsaade eder misiniz?.. 

BASjKAN — Estağfurullah, buyurun Sayın Kurt-
oğlu. 

SEROA KURTOĞLU — Kanunun geçici 2 
nci maddesi «1985 yılına kadar Jandarma Genel Ko
mutanlığına bağlı olarak görev yapacak olan Sahil 
Güvenlik Komutanlığına; Türk Silahlı Kuvvetleri 
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Personel Kanunu esaslarına göre bir amiral atanır» 
diyor. «/Bir amiral atanır» diyor, amiralin rütbesini 
belirtmiyor. Halbuki şimdiki maddede «Tümamiral 
atanır» deniliyor. Eğer «sAmiral» denirse Sayın Aydar 
ve Sayın Başbuğ'un önermiş olduğu genişlik biraz 
sağlanacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim (Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Ben de aynen arkadaş

larımızın görüşlerine katılıyorum. Burada rütbeyle 
dondurmanın doğru olmadığı kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Buyurun Sayın Seçkin. 
HAYRl SEÇKİN — Sayın Başkan, sayın arka

daşlarım; 
Ben, geçici 2 nci maddeye dokunan arkadaşları

mın fikirlerinin aksine olarak cevap vermek suretiy
le maddenin işlerliğini, Hükümetten geldiği şekilde 
kabulünü teklif edeceğim. 

Askerî hiyerarşik bir rütbeleme esası ele alın
mış olmalıdır ki, Jandarma Genel Komutanlığına 
bağlı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının birinci sicil 
amirinin Jandarma Genel Komutanı olduğunu belir
leyen geçici maddelerle teklif düzenlendiği içindir 
ki, 2 nci maddede rütbe esası getirilmemiş; fakat bu 
katî tayinle alakalı olan maddede «Tümamirablik 
şeklinde bir rütbe esası getirilmiştir. Anladığım ka
darıyla bir askerî personel hiyerarşik düzenlemesi 
yapılmak istenmektedir. Belki geçici dönemle ilgili 
olarak daha alt rütbedeki bir amiralin tayiniyle ko
nunun halledilebileceği düşünülmüştür. 

Bunun dikkate alınmasını ve maddenin aynıyla 
kabulünü rica edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
HAİMIZA EROĞLU — ISayın Başkan, benim bir 

sorum olacak efendim. 
ıBASKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 
IHA'MZA EROĞLU — Efendim, ben bir hukuk

çuyum, asker değilim; ancak anlamak ve bilmek is
tiyorum: Bir tümamiralin kumanda edeceği, başında 
bulunacağı askerî birlik ile bir koramiralin kumanda 
edeceği askerî birlik arasında fark var mıdır?.. («Var» 
sesleri) 

İkincisi; kurulacak olan teşkilat, kuruluşları ve 
kadroları itibariyle bir tümamiralin mi, yoksa bir 
koramiralin mi kumanda etmesi lazım geldiği hu-

Bu iki sorumun cevaplandırılmasını rica edeceğim 
efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
ŞÜKRÜ IBAŞBUĞ — önerge sahibi olarak arz 

edebilir miyim efendim?. 

(BAŞKAN — Sayın Başbuğ, siz müsaade buyu
run, Komisyondan ve Hükümetten soralım, eğer on
ların açıklamaları yeterli sayılmazsa zatıâlinizden ri
ca ederiz. 

HAİMZA EROĞLU — Ben Hükümetten ve Ko
misyondan sordum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met, bu konuda.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 
RÜŞTÜ HEPBR — Sayın Başkanım, maddeler ara
sında irtibat kurulduğu zaman, demin bir üyenin de 
açıkladığı gibi şu durum ortaya çıkıyor. 1985 yılına 
kadar Jandarma Genel Komutanlığına bir bağlılık 
var. Bu bağlılık dönemi içerisinde bir amiralin atan
ması geçici maddeyle öngörülmüş. 1985 ten sonraki 
dönem için ise bir tümamiralin, bu makama devamlı 
olarak bir tümamiral rütbesinde bir kişinin atanma
sı öngörülmüş. Bunun kendine has gerekçeleri var
dır. Takdir Yüce Meclisindir; istedikleri takdirde de
ğiştirebilirler. 

'Benim maruzatım bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
RECAI IBATURALP — Sayın Başkan, müsaade 

eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın Başbuğ 

bir açıklama yapsınlar, ondan sonra Sayın İBaturalp 
ve Sayın Gelondost'a söz vereyim. 

Buyurun Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Bu konuda iki hususu nazara almak lazım. Bi

rincisi, biz Hükümetin yahut Komisyonun önümüze 
getirdiği teklifin dışında bir şey söylemiyoruz. Biz di
yoruz ki, tümamiral rütbesi çıkarılsın. İdare tüma
miral tayin ederse tümamiral tayin eder, onu elin
den almıyoruz. Büyük bir serbestisi var; isterse tüm
amiral tayin eder. Ama gerek görürse, zaten bir ast 
rütbe, tümamiral bulunmazsa vekalet eder, tuğami
ral için açık kapı vardır. Ama biz tümamiralle don-
durursak koramiral tayin edilemez ve bu ilanihaye 
böyle gider bu kanun değişinceye kadar. Halbuki 
bugünkü düşünülen teşkilat bir tümamiralin kont-
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rol edebileceği kadar bir teşkilat olabilir ve bunun 
için de kanuna tümamiral konması arzu edilebilir; 
ama yarının ne gelişme getireceğini bilmiyoruz. Ya
rın ıbelki bu teşkilat daha genişleyecektir. Genişledi
ği zaman yeni bir kanun teklifi, yeni bir maddeyle 
huzurumuza gelmesi mi daha doğrudur, yoksa bu 
kanunun sağladığı elastikiyetle bu göreve' bir kora
miral mi tayin etmek daha isabetli olur?. Biz ida
reyi bağlamıyoruz, serbestiyet var. 

Ayrıca, biraz evvel arz ettiğim gibi bir tümamiral 
tayin edilmiştir, bu vazifeyi yapmaktadır ve çok iyi 
yapmaktadır. Bu göreve devam etmesi arzu edilirse 
bu kadro (Zaten Genelkurmay kadroları kendisi ta
yin ediyor) koramiral olarak düzeltilir ve aynı göre
ve, aynı vazifeyle devam eder, hizmetin mükemme- = 
liyeti sağlanır. Yani (bizim getirdiğimiz teklif, öneri
miz bağlayıcı değil, rahatlatıcı, serbestiyet vericidir. 
İdareye bir tahdit, sınırlama getirmemektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın Baturalp, buyurun. 
RECAÎ BATURALP — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Bu amirale, bu komutanlığa Rus hududundan 

güneydeki Suriye hududuna kadar kıyılar veriliyor. 
Yaza kanun, teşkilatlandırılıncaya kadar bu hizmeti 
bir amiralle idare etmeyi düşünmüş. Bu bugün yapı
lan plan hem bugün içindir, hem de ileride gelecek 
içindir. 1985'e kadar teşkilat tavazzuh ettiği zaman 
bunu bir tümamiral komutasında teşkil etmeyi dü
şünüyor ve o zaman muhtemelen 'Karadeniz ayrı, 
Marmara ayrı, Ege ayrı, Güney ayrı ve bunların ba
zılarına tuğamiral, bazılarına da tümamiral verilecek
tir. O zaman geçici tuğamiral de tümamiralin yerine 
geçecektir. Bugünkü vazıı kanun ileriye doğru hepsi
ni düşünmüştür ki, getirdiği kanunda bize «Tüm
amiral» olarak bildirmiştir. Bunu dedikten sonra bi
zim illaki elastikiyet verelim demek biraz fazla olu
yor kanaatindeyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gelendost, buyurun. 
HALÎL GELENDOST — Sayın Başkan, kıy

metli arkadaşlarım; 
Bugün için jandarmanın bünyesi içerisinde bir 

teşkilat kuruluyor sahil muhafaza teşkilatı olarak. 
Fakat yarın 1985 senesinde bu teşkilat jandarmadan 
ayrılıyor ve müstakil bir teşkilat olarak İçişleri Ba
kanlığına bağlılığını devam ettiriyor, sürdürüyor. 
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Bugün İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel [Komutanlığı ve buna 
paralel olarak ve bunların seviyesinde olarak da bir 
Sahil Muhafaza Komutanlığı kuruluyor. Sahil Mu
hafaza Komutanlığı belki U985'e kadar bir tümami
ralin idaresinde sürdürülebilir, fakat yarın bu teşki
lat, Jandarma Genel Komutanlığı seviyesinde bir teş
kilat olabileceğine göre ve bugün Jandarma Genel 
Komutanının hepimizin bildiği gibi rütbesi orgene
raldir. 1706 sayılı Jandarma Kanunu «Korgeneral 
veya orgeneral rütbesinde komutan tayin edilir» der. 

Sayın arkadaşlarım; 

Bu seviyede bir teşkilat kuruyoruz; yani yarın 
bunun içerisinde tümen de olabilir, (Deniz Kuvvet
lerindeki teşkilatın isimleri nedir bilmiyorum), Ka-
radenizde başka bir teşkilat kurulur, buraya bir tüm
general konur, Akdenizde bir tümgeneral konur, Bo
ğazlarda bir tuğgeneral konur vesair. Bunların 
hepsini, bütün teşkilatı bir tümgeneral idare edemez. 
Demin de Sayın Başbuğ'un ifade ettiği gibi biz ida
reye bir genişlik, bir serbestlik vermek istiyoruz. Aca
ba bunu niçin genişletmek istemiyorlar ben anlaya
mıyorum. Sayın Başbuğ'un önerisini destekliyorum. 
Takdir Yüce Kurulunuzundur. v 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan; bir açıkla

ma yapmama müsaade buyurur musunuz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, Sayın Hükü

met Temsilcisinin vermiş olduğu izahat beni tatmin 
etmedi. Ben oy vereceğim; vereceğim bu oy dolayı
sıyla tatmin olmak istiyorum. Bir teknik elemanın 
bu hususta bilgi vermesi lazım. Bir koramiral, de
niz eri olarak ve deniz vasıtaları olarak ne gibi va
sıtalara sahiptir, bir tümamiral ne gibi vasıtajara sa
hiptir ve düşünülen, söylenilen, söz konusu edilen 
bu kuruluşun bir tümamiralin mi yetkisi dahilinde 
olması lazım, yoksa koramiralin mi? Bunun açıklan
ması mutlaka gereklidir efendim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞjKAlN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZlt UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Öyle zannediyorum ki-, görüştüğümüz konu yan

lış bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ben asker de
ğilim, bir hukukçuyum; fakat görüştüğümüz konuda 
işin hareket noktası olarak kabul edilen hususta aca
ba bu kurulacak olan teşkilata bir tümamiralin mi 
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komuta etmesi yerinde olur, koramiralin mi komuta 
etmesi yerinde olur, yoksa tuğamiralin mi komuta 
etmesi yerinde olur gibi bazı düşünceler ileri sürül
dü ve tartışma bu alanda gelişti. 

Şimdi bana göre hareket noktasının kimin komu
ta etmesi gerekir şeklinde olmaması lazım. Kurula
cak olan teşkilatın ne büyüklükte olacağının düşü
nülmesi lazım; yani personel, araç, gereç ve diğer im
kânlar bakımından ne büyüklükte olacağının düşü
nülmesi lazım, ki Tasarı 'Hükümetten geldiğine gö
re Hükümet bunun hesabını kitabını yapmıştır ve 
bunu bir tümen büyüklüğünde görmüştür; yani per
sonel, araç, gereç ve diğer teçhizat bakımından la
zım olan bütün imkân ve vasıtaların bir tümen bü
yüklüğünde olduğunu tespit etmiştir ve buna göre 
de buraya bir tümamiralin getirilmesini öngörmüş
tür. IMeseleyi bu noktadan ele almak lazım ve mese
leyi değerlendirirken 'bu konuyu düşünmemiz gerek
mektedir. Bunu arz etmek için söz aldım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Değerli üyeler, Sayın Sabuncu ile Sayın Dev-

rimsei'dn yeterlik önergeleri vardır. Aleyhinde konuş
mak isteyen ıbir. sayın üye varsa söz vereyim; yoksa 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 'Et
meyenler... Kabul edilmiştir. Tabiî Sayın Hükümet 
ve Sayın Komisyonun söz hıa!klkı mahfuz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet; Sayın Eiroğ-
lu'nun sorduğu hususa kısa bir cevap lütfeder imisi
niz? Çünkü, bu maddenin oylanmasında sayın üyele
ri ilgilendirecek önemli bir konu.. 

Buyurun. 
MtLLÎ SAVUNMA, İÇÎSUERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU IBAŞKANI EŞREF AKTNCI — Va
kit 'biraz gecikmiştfir; faika* buna rağmen dilimlin dön
düğü 'kadar bu hususu Yüksele Heyete arz etmek is
terini,' 

Bir birliğin başında bulunacak amiral veya gene
ralin rütbesinin ne olması lazım geldiği, o birliğin 
kuruluş, kadro ve teşkilatına 'göre değişir, bu bir. 

Ayrıca, biraz evvel Sayın Başbuğ'un kürsüden 
ifade buyurdukları gibi, Genelkurmay Başkanliğı her 
yıl elindeki amiral ve general mevcuduna göre kad
rosundaki birliklerin miktarlarını tayin eder. Mesela, 
farz edelim ki bu sene 4 tane tümgeneral korgeneral 
olacaktır, 8 tane tuğgeneral tümgeneral olacaktır. (Ta
biî bunu amirallere de; yani Deniz Kuvvetlerine de 
teşmil edebiliriz bu şekilde). O halde ona göre terfi 
edecek olan bu general ve amiral miktarlarına göre 

elindeki kadroları onlara taksim ederler. Binaenaleyh, 
bugün bir tümamiral komutasındaki herhangi bıir de
niz birliği, ona bazı üniteler eklenmek suretiyle de 
icabında bir koramiralin emri komuıtasma da verile
bilir. Şu halde bu emri komuta meselesi elastikidir. 
Şu kadar muhribe, şu kadar denlizaltıya tuğamiral, 
tümamiral verilir diyerek böyle kesin ve katı ka
lıplar Silahlı Kuvvetler camiasında mevcut değildir. 

O itibarla, burada arkadaşların çeşitli beyanları
na göre buraya tayin edilecek bir tümamirali bizim 
Komisyonun da benimsemiş olmasının bir sebebi, Hü
kümetten böyle bir teklifim gelmiş olmasındandır; 
ama Sayın Başbuğ'un da dediği gibi, «amiral» de
mek suretiyle her zaman için Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı buraya ne rüt
bede bir amiral tayin edeceğini kendisi tespit etmek, 
tayin etmek ve tefrik etmek yetkisine sahiptir. O iti
barla, tümamiral diyerek burada Kanun Tasarısında 
yazıldığı gibi de kabul edilebilir, yoksa bazı arika-
daşlarımızın ifade buyurdukları gibi yalnızca amiral 
demekle de iktifa edilebilir. Çünkü, onun rütbesinin 
ne olması lazım geldiği eldeki kadro ve mevcuda gö
re Deniz Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığı ta
rafından tayin edilebilir. 

Onun için biz Komisyon olarak Hükümetten gel
miş olduğu şekli kabul etmekle beraber, Yüce Heyet 
tümamiral diyerek kati olarak dondurmayalım düşün
cesiyle yalnız amiral diyelim derlerse, biz Yüce He
yetin isteğine de uyabiliriz. 

Maruzatım bundan ibaret. '(Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Sayın Başbuğ'un önergesine, Sa

yın Hükümet ve Sayın Komisyon Genel Kurulun 
takdirlerinle bırakmak suretiyle cevap vermişlerdir, 
Bu litibarla, dikkate alınması şeklinde kabul ediyoruz 
deselerdi keşlin oylayacaktım, dikkate alınması. şek
linde oylamak zorundayım,. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul.edenler... Et
meyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Maddeyi önergeyle birlikte Komisyona... 

IMÎLLÎ SAVUNMA, ÎÜÇtŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNt MÜFTÜÖĞÜU — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Genel Kurulun istemine katılıyoruz ve maddenin 
aynen oylanmasını teklif ediyoruz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

/ 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; ıbu maddeyle ilgili 
Sayım Kantarcıoğlu ve Sayın 'Başbuğ'un vermiş ol
dukları her iki önergeye de Komisyon ve Hükümet 
Ikatıdmış bulunuyorlıar. 

iBu itibarla, bu önergeler istikametinde maddeyi 
oylarınıza sunuyoırum. Kabul edenler.^ Kabul etme
yenler... Kabul1 edilmiştir. 

29 . 6 . 1982 O : 2 

Değerli üyeler; 

Günlük çalışma saatimiz dolmuştur. Yarın, 
30.I6JİI98I2 Çarşamba günü saat 14.0û'de toplanmaik 
üzere 'Birleşıimii kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 19.00 
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2628 Sayılı 1982 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısına (S. S. 143 ve 143'e 1 inci Ek) Yerilen Oyların Sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
100 
99 

1 

60 

(Kabul edilmiştir) 

(Kabul edenler) 

Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Alâeddin Aksoy 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alltop 
Aydemir Aşkın 
EUhem Ayan 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim IBarangilı 
Şükrü Başbuğ 
Rıecai Balturalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Abdüİfoaki Cebeci 
Endıer Ciner 

Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

Bektir Sami Daçe 
İsmail Hakkı Demirel 

Fikri Devrimsel 
YU Dikmen 

Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 

A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Feridun Ergin' 
Akif Erginay 
Hamza Eroğliu 
Adnan Ersöz 
Halil Evliya 

Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

A. Asım İğneciler 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
RalhimJL KaraJhasainıoğJıu ı 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Nihat Kuöilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

R. Adli Onmuş. 

Ö 
Nazmi Önder 
Tülay öney 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 

Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağılman 

M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 

X 
Ragıp Tartan 
M< Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 

V 
İsa Vardal 

Şeraıfettin Yarkın 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbuû 

347 — 
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(Reddeden) 

Ertuğrul Alatlı 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mahmut Akkılıç (iz.) 
Şenler Alkjyofl 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Hikmet Altuğ 
îsımıaâl Afla/r 
E. Yıldırım Avcı (İz.) 
Nurettin Ayanoğlu 

B 
Orhan Baysal 

G 
Orhan Civelek 

C 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
(Rapor) 
Kemal Dal 

E 
Muzaffer Ender 
Abdülkadir Erener 
SfiyaimS Emsefki' 
Halil Ertem 
Azmıi Eryılmaz 

O 
Abdurraihman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü (İz.) 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet Ibrahimoğlu (İz.) 
Salih tnal 

Fenni Islimyeli 

K 
Halil ibrahim Karal 
M. Mümin Kavalalı 

M. Vefik Kitapçıgil 
-OBşk. V.) 
Mehmet Velüd Koran 

M 
Recep Meriç 

O 
Turgut Oral (Rap.) 
Admıaın Otiel 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekai ökte (İz.) 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 

Necmi özgür 
Nermin öztuş (tz.) 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

S 
Ahmet Samsunlu (tz.) 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

9 
A. Avni Şahin (Rap.) 
İsmail Şengün 
ibrahim Şenocak (iz.) 

T 
Turgut Tan 
Lütfullah Tosyalı 
Türe Tunçbay (tz.) 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Fuat Yılmaz (iz.) 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

112 NCt BİRLEŞİM 

29 Haziran Sah 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — 6623 Sayılı Türk Hava Yollan Anonim Or
taklığı Kanununun 7359 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmün
de Kararname ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve is
kân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (1/169) 
(M. G. K. Devir) (S. 'Sayısı : 141) (Dağıtma tarihi : 
17.6.1982) 

X 2. — 2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanu
nuna Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/431) (S. Sayısı : 143 ve 143'e 1 inci ek) 
(Dağıtma tarihi: 18.6.1982) 

3. — Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/410) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tarihi : 
25.6.1982) 

4. — Eşref Özcan Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/9) (S. Sayısı : 142) (Dağıtma 
tarihi : 24.6.1982) 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER 
ve 15 arkadaşının, 5.11.1980 Tarih ve 2334 Sayılı 
«Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde Gö
revlendirilecek Uzman Personele Yapılacak ödeme

lere Dair Kanun»un Adı ile Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (2/38) (S. Sayısı : 145) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1982) 

6. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Malî işler ve Millî Savunma, içişleri ve Dış
işleri Komisyonları Raporları. (1/135) (S. Sayısı : 
146) (Dağıtma tarihi: 23.6.1982) 

7. — Jandarma Genel Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Celasun'un, 
22.5.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun 32 nci Maddesi ile 35 inci Maddesinin A/l 
Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (2/46) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 
24.6.1982) 

X 8. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı 
Kesinhesapına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman 
Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/194) (S. Sa
yısı : 147) (Dağıtma tarihi: 24.6.1982) 

9. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 24 Arkadaşının, Emekli Sandıkları ile Malu
liyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları Kanunlarına Ta
bi Hizmetlerin Birleştirilmesine ilişkin, 5.1.1961 Ta
rihli ve 228 Sayılı Kanunun 28.1.1970 Tarih;i ve 1214 
Sayılı Kanunla Değişik 10 uncu Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Malî işler Ko
misyonu Raporu. (2/15) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma 
tarihi : 25.6.1982) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 143'e 1 nci Ek 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli 
Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -

Plan Komisyonu Raporu. (1 /431) 

T.C, 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No,, e 1J431 

KararNo,<:W-(Ek l 

Bütçe - (Planı 'Komisyonu Raporu 

23 Haziran 1982 

DANIŞMA MECLM BAŞKANLIĞINA 

2628 Sayılı 1İ9&2 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (IA) işaretli cetıveMe DeğişM'ik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının 1 nci maddesin'in Danışıma Meclisi Genel Kumlunun 21 Haziran 1982 günlü 1018 ncrı bir-
leşimintdie görüşülmesi sırasında, Maliye Bakanlığınca, 1982 yılı içinde yapıtaası planlanan seçımen kütüğü 
yazumı ve Anayasanın Halkıoyurta sunulması gjtdlerleri için kullani'llmak üzere 3 3163 000 000 liralık artımı 
içeren bir önerge verilmesi neden'iyle, içtüzüğümüzün 84 ncü maitildeisi gereği, Genel Kunullda güder artırıcı 
veya belirli gelirleri azaltıcı teklifler yapılamayacağından taisarı meftn'inin yeniden düzenlenebilmesi için 1 nci 
ve 2 nci maldfdeleri Kamisyonumuzica geri alwKm*şftır. 

(Komisyonumuzun 22 Haziiran 1982 günlü 70 nci birleşiminide, tasarının Genel KuruJdan geri alınan 1 
ineli ve 2 ndi maddeleri, Hükümet temsilcileriniim de katılmasıyla görüşüllmiüşltıiir. 

1 indi madde metni, Hükümetin isteği doğrultusunda, yukarıda beliktilen gerıelkiçeler gözönıüne alınarak 
yenlilden düzenlenimiış. Devlet Malzeme Ofisimin! yapımcı firma ile yaptığı temasilar sonucu Komisyonumuzca 
daha evvel tasarıya eklenen 4 zırhlı aracın 1982 Malî Yılı içinde tamam'lanamayaca'ğı gerekçesliyle, 2 nci 
mâdlde değiştirilmiş, madde Hükümetten göKş şekliyle aynen kabul edlmlişftiir. 

(Raporlumuz, Genel Kurulun onayına sunuîmalk üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Turgut KUNT ER 
Başkam 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekai BAYER 
Üye 

Akif ENGİN AY 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

A, Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Orhanı BAYSAL 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet S A M I S U M J U 
Üye 

İmzaida bulunamadı 
İbrahim ŞENOCAK 

Üye 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Genelde söz hakikim sakili 
Abdurrahman Ali GİRMEN 

Üye 
Turhan GÜVEN 

Üye 
Nazmi ÖNDER 

Üye 
Dündar SOY ER 

Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Osman YAVUZ 
Üye 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KİAJBUL ETTtĞt MıETN 

2628 Sayılı 1982 İMailî Yıh IBütçe Kanununa: İBaih '(A) İşaretli Cetvelde 'Değdiktik Yapılması {Hakktnula ıKaıvuıı 
Tasarısı 

MADDE 1'. — 2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Balkanlımı 
kıSmının 930 ^Ma'lî Transferler) programının 09 (iDiğerMalî Transferlerle llgMi Öıdemeler) alt programının 
3 öMenıefc türü 309 (Ye'delk Ödenelk) faaliyetinim altınfdaık'i açıMamanın üçüncü paragrafı aşağıdaki şekil'de de-
ğiştirüllmliışltir. 

«(2 000 000 000 lirası 14.4.134İI tarih ve 618 sayılı Kanunun 21.10.119315 tarih ve 2829 sayılı Kanun ile de
ğişik 7 nci madîdesli. gereğince yürütülecek h'izmeltlere ilişlkin kullanıflmalk üzere bu tertipte yer alan ödeneğe 
4 000 000 000 Bra; aynıca \9%2 yılı jç'inde yapılması planlanan seşimem kütüğü yazımı ve Anayasanın Halk
oyuna sunulması güderleri için kulbnılmaık üzerie bu tertipte yer alan öideneğe 3 363 000 000 lira ilave edi 
lerök toplam ödenenin 7 363 000 000 liraya çılkarıllmasısına Maliye Bakanı yetikifö'dir.)» 

MADDE 2. — Taisarının 2 nci mafddes'i komisyonu m uzlca aynen kajbül eldılllmişt'ir. 

BÜTÇE - PUAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİ METNE BAĞLT CETVEL 

Hükümetin Ka'buıl Ettiği Metne Bağlı Cetvel Aynen Kabul lEidıilmiştir 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 143'e 1 nci Ek) 



DANIŞMA MECLİSİ 5. Sayısı : 151 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/410) 

TC 
Başbakanlık 9 Nisan 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-821/03202 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5 . 4 . 1982 tarihinde karar-. 
laşnrılan «Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

SAHİL, GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUN TASARISI GENEL GEREKÇE 

Egemenlik haklarının olduğu kadar siyasal ve ekonomik çıkarların da korunması açısından dünya millet
leri son yirmi beş, otuz yıldan bu yana tüm dikkatleri denizlere çevirmişlerdir. 7 000 kilometreyi aşkın kıyı
sı ile kara sınırlarının iki katından fazla deniz sınırı bulunan ülkemiz için, denkler tartışmaya yer vermeyecek 
bir önem taşımaktadır. Sahil ve karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası 
hukuk gereğince hükümran haklara sahip olduğumuz denizlerde bu hak ve yetkilerin kullanılması, deniz yo
lu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi için iyi örgütlenmiş, etkili bir deniz güvenlik kuvvetine ne denli gerek
sinme bulunduğu kendiliğinden ortaya çıkar. 

Ülkemizde kıyı koruma ve deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi hizmetleri çeşitli kuruluşlarca 
yürütülegelmiştir. 1956 yılında çıkanlan 6815 sayılı Kanunla bu görevler İçişleri Bakanlığına devredilmiş ve 
bugüne kadar da Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getirilmiştir. 

Ancak sürdürülen iyi niyetli çabalara karşı beklenildiği ölçüde etkili olunamamıştır. Asıl görevi karada 
olan ve kara koşullarına göre yetişmiş bulunan Jandarmanın denizlerdeki görevin gerektirdiği, bilgi ve alış
kanlıklara sahip olmamasının yanı sıra, günün koşullarına uygun bir deniz gücü ile donatılmamış bulunması 
da hizmetlerde etkinlik sağlanmasını sınırlamış ve güçleştirmiştir. 

Jandarmada deniz araçlarının bakım ve onarımı ile gerekli yedek parçaları zamanında sağlayacak yeterli 
lojistik desteğin bulunmayışı ise hizmeti aksatan en önemli nedenlerden biri olmuştur. ! 

Jandarma kuruluşu içinde görev alan deniz birliklerinin savaşta ve olağanüstü hallerde Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına bağlı birlikler olarak verilecek görevleri başarı ile yerine getirmeleri de olanaksız bulunmak
tadır. 

Bu arada gerek hizmetlerin, gerekse bu hizmetlerin uygulandığı iç sularımız olan Marmara Denizi, İstan
bul ve Çanakkale boğazları ile karasularımız ve hükümran haklara sahip olduğumuz denizlerin yeni gelişme
lerde gözönünde tutulacak biçimde, bir bütün olarak ele alınmamasının ciddî sakıncalar doğurduğunu belirt
mek yerinde olacaktır. 

Bilindiği gibi Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında kaçakçılığın önlenmesi ve izlenmesi 
görevi Gümrük ve Tekel Bakanlığındadır. Araç, gereç, tesis, personel imkânları açısından Jandarmanın de
niz birliklerinden iyi olmayan gümrük muhafaza örgütü hizmetlerin gerektirdiği etkenliği göstermemekte, 
özellikle Marmara Denizi her türlü kaçakçılığın merkezi haline gelmiş bulunmaktadır. 

Çeşitli bakanlıkların, karasuları Ve denizlerle ilgili hizmetlerinde kanunlarla konulan yasaklan uygulaya
cak yeterli güvenlik güçleri ise bulunmamaktadır. 
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Öte yandan günümüzde dünya nüfusunun artışı ve teknolojisindeki başdöndürücü ilerlemeler ile birlik
te denizlere özgü yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. 20 yıl önce kimse için bir deniz kirliliği sorunu yoktu. Bu
gün deniz kirliliği ulusal ve uluslararası boyutlarda çeşitli koruma tedbirlerinin alınmasını kaçınılmaz kılan 
büyük bir tehlike sayılmaktadır* 

Balıkçılık, petrol arama, turizm ilişkileri başta olmak üzere, canlı - cansız doğal kaynak ve ürünleri araş
tırma, koruma ve bunları ekonomik değerlere dönüştürme yolunda denizlerin kazandığı önem, hiç bir za
man bugünkü kadar büyük olmamıştır* 

Üç yandan denizle çevrili olan ülkemizin, ulusal ve uluslararası hak ve çıkarlar açısından bütün bu gelişme
lere ilgisiz kalması beklenemez. 

Günün hızla değişen şartları, ülkemizin coğrafyası ile siyasî ve tarihsel özel konumu ulusal çıkarlarımız
la birlikte değerlendirildiğinde, günümüz koşullarına uygun, eskisinin aksaklıklarını giderecek, savaş ve ola
ğanüstü durumu kolaylıkla geçebilecek bir deniz güvenlik kuvveti kurulmasındaki zorunluk açıkça görülür. 

Bu amaçla hazırlanmış olan bu kanun tasarısı, içişleri Bakanlığına bağlı Silahlı ve Askerî genel bir gü
venlik kuvveti niteliğinde «Sahil Güvenlik Komutanlığı»'nın kurulmasını öngörmektedir. Komutanlığın Su
bay, Astsubay, erbaş ve erleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından karşılanacak, personelin Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı ile askerî bağları devam edecektir. 

Komutanlığa bu kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 
diğer kanunların güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahip olacaklardır. 

Tasarıda; Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve yetkilerine, atama ve yer değiştirme işlerine, yükümlü
lük ve görev ilişkilerine, bütçesine, özlük haklarına, yargılama usullerine ilişkin düzenlemelere yer verilmek
te ve kaldırılan hükümler gösterilmekte, ayrıca «geçici hükümler» başlığı altında Sahil Güvenlik Komutanlı
ğının 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapmasını ve kuruluşunu tamam
lamasını sağlayacak hükümler getirilmektedir. 

Böylece ikisi yürürlük ve yürütme ile ilgili olmak üzere 28 asıl 7 geçici maddeden oluşan bu tasarı ka
nunlaştığı takdirde günün koşullarına uygun, eğitim ve morali yüksek, yeterli lojistik desteğe sahip, süratli ve 
etkili bir deniz güvenlik kuvvetine kavuşulmuş olacaktır. 

SAHÎL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUN TASARISI 
MADDE GEREKÇELERt 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç : 
Madde 1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahil ve karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması, 

ulusal ve uluslararası hukuk kuralları gereğince hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde bu 
hak ve yetkilerin kullanılması, deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve kovuşturulması gö
revleri ile bu Kanunun 3 ncü maddesinde gösterilen görevlere ilişkin hizmetleri yerine getirmek amacıyla 
ve İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmaktadır. 

Bu Komutanlık silahlı ve askerî genel bir güvenlik kuvveti niteliğindedir. 

Kapsam : 
Madde 2. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanundaki görevleri, iç sularımız olan Marmara Denizi; 

İstanbul ve Çanakkale boğazlan ile liman, sahil, körfez ve karasularımızı ulusal ve uluslararası hukuk kural
ları gereğince hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizleri kapsamaktadır. 

Ancak gümrük örgütü bulunan limanlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığının yetkileri saklı tutulmuş ve bu 
Kanunun 3 üncü maddesindeki düzenleme ile de çeşitli bakanlık, kuruluş ve liman otoritelerinin denizle ilgili 
hizmetlerinde görev sınırları belirlenmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 151) 
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İKİNCİ KISIM 
Görevler ve Yetkiler 

Görev : 
Madde 3. — Sahil Güvenlik Komutanlığı sahil ve karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması, 

ulusal ve uluslararası hukuk kuralları gereğince hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde bu hak 
ve yetkilerin kullanılması deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın önlenmesi, görevlerinin yanında çeşitli bakanlık, 
ve kuruluşların denizde yapacakları hizmetleri düzenleyen kanunların uygulanmasında, belirli şartlar ve sı
nırlar içinde o kanunlarda gösterilen hükümlere aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, işle
nen suçlar hakkında suç delillerini sağlayıp, suçluları ve suç vasıtalarını ilgili makamlara teslim etmek şeklin
de kovuşturma yapmak yerine göre koruma tedbirleri almak, yardım etmek görevleriyle de yükümlü kılın
mıştır. 

Yetkiler : 
Madde 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları, kendilerine bu Kanunla verilen görevlerin yapıl

masında, diğer kanunların güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkileri kulanma, belli sınırlar ve 
şartlar içinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yargı yetkisine tabi gemi ve teknelerde işlenen cürümlere 
el koyma ve denizde başlayıp karada devam eden işlemleri, güvenlik kuvveti olaya el koyuncaya kadar ka
rada da sürdürmek yetkileri ile donatılmışlardır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Bağlılık, Görev Alanı ve Yerleşme Yerleri 

Bağlılık : 
Madde 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve hizmet bakımından doğrudan doğruya İçişleri Ba

kanlığına bağlı olduğu belirtilmektedir. 
Madde 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığının; 
a) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya Deniz Küvetleri Komutanlığının emrine, 
b) Olağanüstü halerde Genelkurmay Başkanının isteği üzerine bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvet

leri Komutanlığının harekât komutası veya emrine gireceği gösterilmektedir. 
Görev Alanı ve Yerleşme Yerleri : 
Madde 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanı, üstleri ve yerleşme yerlerinin Genelkurmay Baş

kanlığının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca belirleneceğini göstermektedir. 
Komutanlığa bağlı askerî personelin, gemi, uçak, helikopter ve araçların özel işaret taşıması; bu Komu

tanlık birliklerinin Deniz Kuvvetlerinin diğer muharip birliklerinden ayırt edilmesini sağlayacağı gibi, yaban
cı ülkelerde görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş böyle bir kuruluşun varlığından haberli olacakları için, 
çıkması muhtemel uluslararası anlaşmazlıklar daha başlangıçtan önlenebilecektir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Kadro, Kaynak, Atama ve Yer Değiştirme 

Kadro : 
Madde 8. — Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ne şekilde tespit edileceğini göstermektedir. 
Kaynak : 
Madde 9. — Belirtilen kadrolara atanacak personelin hangi kaynaktan sağlanacağını öngörmektedir. 
Atamalar : 
Madde 10. — Sahil Güvenlik Komutanlığına tümamiral rütbesinde bir subayın atanacağını ve personelin 

atamalardaki usulü belirtmektedir. 
Yer Değiştirme : 
Madde 11. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personelin hizmet ve sağlık nedeniyle görev ve 

hizmet yerlerinin değiştirilmesinde uygulanacak .usul belirtilmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BİRİNCİ KISIM 
Yükümlülük ve Görev İlişkileri 

Yükümlülük : 
Madde 12. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görevlerini İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kendi emir 

ve komuta bağlantısı içerisinde yapacağını göstermektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı birlikleri yüzer ve uçak 
birlik, başka bir deyimle seyyar birlik statüsünde olduklarından kendi emir ve komuta zinciri içerisinde görev 
ve hizmet yapmaları etkinliklerini artıracak ve disiplinlerini pekleştirecektir. 

Görev İlişkileri : 
Madde 13. — Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıklar, mülkî ve adlî ma

kamlarla diğer ilgili kuruluşlar arasındaki görev ilişkilerini düzenlemektedir. 

Askerî ve İdarî Yardım : 
Madde 14. — Sahil Güvenlik Komutanlığı birliklerinin görevlerini yaparken ne şekilde askerî ve idarî 

yardım isteyeceklerini ve bu yardımların ne çapta karşılanacağını düzenlemektedir. 
Eğitim ve Tatbikatlara Katılma : 
Madde 15. — Sahil Güvenlik Komutanlığının aslî görevlerini aksatmaksızın Deniz Kuvvetleri Komutan

lığınca planlanan eğitim ve tatbikatlara katılacağını göstermektedir. 

İKİNCİ KISIM 
Bütçe ve İhtiyaçların Sağlanması 

Bütçe : 
Madde 16. — Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçesinin İçişleri Bakanlığı bünyesinden ayrı olarak düzenle

neceği belirtilmektedir. 

Silah, Cephane, Araç, Gereç ve Teçhizatın Sağlanması : 
Madde 17. — Sahil Güvenlik Komutanlığının silah, cephane, araç, gereç ve teçhizatının sağlanması husus

larını , düzenlemektedir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Özlük İşleri 

Özlük İşleri : 
Madde 18. — Sahil Güvenlik Komutanlığındaki personelin özlük işlerini düzenlemektedir. 
Madde 19. — Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer/uçar birlik personeli iaşesinde, Deniz Kuvvetleri Ko

mutanlığının benzer birliklerinde uygulanan yasal hükümlerin esas alınacağı belirtilmektedir. 
Madde 20. — Sahil Güvenlik Komutanının ve bu komutanlıkta görevli diğer personelin sicil işlerinin 

nasıl düzenleneceği gösterilmektedir. 
Madde 21. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline nakdî tazminat ve aylık bağlanması ve ödül husus

larını düzenlemektedir. 
Madde 22. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görev alan personelin öğretim ve eğitimlerini düzenlemek

tedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yargılama 

Yargılama : 
Madde 23. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personelin işledikleri askerî ve disiplin suçları ile 

birlik komutanlarının hizmetleri sırasındaki suçlarındaki yargılama usullerini belirtmektedir. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Yönetmelikler 

Yönetmelikler : 
Madde 2 4 - 2 5 . — Görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin yönetmelik ile lojistik ve teknik hizmetlerle il

gili yönetmeliğin çıkarılması hususlarını düzenlemektedir. 

ALTINCI KISIM 
Kaldırılan Hükümler 

Kaldırılan Hükümler : 
Madde 26. — Kaldırılan hükümleri göstermektedir. 

YEDİNCİ KISIM 
Geçidi Hükümler' 

Geçici Hükümler .: 
Geçici Madde 1. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına 

bağlılığuu ve bu süre içinde bütçesinin nasıl düzenleneceği hususları ile Sahil Güvenlik Komutanının sicil üs
tünü belirlemektedir. 

Geçici Madde 2. — 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak olan Sa
hil Güvenlik Komutanlığı Komutanının atama yöntemini belirtmektedir. 

Geçici Madde 3. — Sahil Güvenlik Komutanlığı için ilk kuruluşta gerekli görülen askerî personel ile si
lah, cephane, araç, gereç ve teçhizatın nasıl sağlanacağını belirtmektedir. 

Geçici Madde 4. — Jandarma Deniz Birliklerinin Sahil Güvenlik Komutanlığına devrini düzenlemek
tedir. 

Geçici Madde 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığında gerekli personel yetiştirilinceye kadar hangi şartlarda 
ve miktarda sözleşmeli personel çalıştırılabileceği belirtilmektedir. 

Geçici Madde 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığı haberleşme araçları tamamlanıncaya kadar yararlana
cağı haberleşme araçları gösterilmektedir. 

Geçici Madde 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanunda yazılı görevleri yapmaya başlayacağı za
manı ve bu zamana kadar uygulanacak hükümleri belirtmektedir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük ve Yürütme : 
Madde 2 7 - 2 8 . — Bu Kanunun ne zaman yürürlüğe gireceği ile yürütecek makamı göstermektedir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 151) 
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TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 28 Nisan 1982 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 76 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Ta
sarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi içtü
züğünün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince teklif hakkındaki görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilme
sini saygılarımla rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, içişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 1 Haziran 1982 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/140 
Karar No. : 45 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 28.4.1982/76 ve 5.5.1982/88 sayılı yazılarınız; 
İlgi yazınızda «Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanun Tasarısı» nın Komisyonunuzda incelendiği, ancak içtü

züğün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince Komisyonumuzun görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. 
Komisyonumuzun 25 Mayıs 1982 tarihli 59 uncu birleşimi ve 26 Mayıs 1982 tarihli 60 mcı birleşiminde, adı 
geçen tasarının Komisyonumuzu ilgilendiren maddeleri Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşül
müştür. 

Komisyonumuz, tasarının 17 nci maddesi dışında kalan maddelerde ufak bazı değişiklikler yapmış; ancak 
17 nci madde ile ilgili olarak yeni bir düzenlemeye gitmiştir. Aşağıdaki metinden görüleceği gibi tasarının 
17 nci maddesinde yer alan «olağanüstü haller.» ifadesi çıkarılarak, «6 ncı maddede yazılı hallerde» ibaresi 
konmuş ve 6 ncı maddeye atıf yapılmıştır. Bu değişikliğin esas nedeni, tasarıda belirtilen «olağanüstü haller» 
deyiminin tartışmalara yol açabileceği, çünkü burada yer alan «olağanüstü haller» in Anayasanın 123 üncü 
maddesinde belirlenen «Olağanüstü haller» ile aym anlamı taşımamasıdır. 

Bu nedenle Komisyonumuz, tasarının değişik maddelerinde «olağanüstü haller» tabirine sık sık tekrarla
mak yerine bu ifadenin yer aldığı ilk madde olan 6 ncı maddenin (b) fıkrasında, bu «olağanüstü haller» in ne 
olduğunun açıklığa kavuşturulmasının uygun olacağı görüşündedir. Böyle bir açıklık getirilmesinin, hem ka
nun tasarısının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, hem de yürürlüğe girdikten sonra yapılacak uygulama
larda kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı bir askerî birlik olduğuna göre bu birliğin de bütün askerî birlik, 
kurum ve şahısların çeşitli hizmet ve faaliyetlerini düzenleyen Ordu tç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğine ta
bi olması gerekir, iç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği yalnız Silahlı Kuvvetlerle, Jandarma Genel Komutanlığı
na uygulanmakta olduğundan, ya iç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak bu Komutan
lığın da şümulü içerisine alınması, veyahut da (ki daha kolaydır) bu Kanuna bir madde ilave edilerek iç 
Hizmet Kanun ve Yönetmeliğine atıfta bulunulması gereklidir görüşündeyiz. 
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Komisyon görüşmeleri sonucunda, ilgili maddelerin aşağıda yer aldığı biçimde düzenlenmesi uygun görül

müştür. 
Bütçe : 
Madde 16. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi, içişleri Bakanlığının bünyesinde ve Bakanlık büt

çesinden ayrı olarak düzenlenir. 
Silah, Cephane, Araç, Gereç ve Teçhizat Sağlanması : 
Madde 17. — Sahil Güvenlik Komutanlığının silah ve cephanesi ile araç, gereç ve teçhizatı Deniz Kuv

vetleri Komutanlığı ile birlikte hazırlanacak ve içişleri Bakanlığınca onaylanacak bir plana göre, kendi büt
çesinden; 6 ncı maddede yazılı hallerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine giren birliklerin tüm ihtiyaç
ları ise Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden sağlanır. 

özlük işleri : 
Madde 18. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli amiral, subay, astsubay, sivil memur ve işçiler, 

özlük hakları bakımından kendi özel kanunlarına tabidir. 
Erbaş ve erlerin harçlıkları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki emsallerine verilen miktarlar üzerinden 

ve aynı hükümlere göre ödenir. 
Görev gereği olarak Silahlı Kuvvetler, Jandarma Genel Komutanlığı ve kuruluşlardaki emsaline yapılan 

nakdî ve aynî ödemeler aynı şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
personeline de uygulanır. 

Bu Komutanlık emrinde hizmet yapan tüm personel sosyal hizmetlerden, Türk Silahlı Küvetlerinde uy
gulanan hükümlere göre yararlanırlar. 

iaşe, Giyim, Kuşam, Yakacak : 

Madde 19. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin iaşesi ile yakacak, giyim ve kuşamında, De
niz Kuvvetleri Komutanlığının benzer birliklerinde uygulanan yasal hükümler esas alınır. 

Tazminat ve Ödüller : 
Madde 21. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin; sahil ve karasularımızın korunması, güvenliği

nin sağlanması ve deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın men, takip ve tahkiki hizmetlerini fiilen icra ederken 
veya bu tür görevleri sona ermiş olsa bile evvelce ifa ettikleri hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden ma
ruz kaldıkları yaralanma, sakatlanma yahut ölmeleri halinde, haklarında 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nak
dî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Ayrıca bu komutanlık personeli 10.6.1930 tarih ve 1706 sayılı Jandarma Kanununa 11.5.1959 tarih ve 
7268 sayılı Kanunla eklenen hükümlerdeki şartların tahakkuku halinde burada belirtilen ödüllere de hak ka
zanırlar. 

Lojistik ve Teknik Hizmetlerle İlgili Yönetmelik : 

Madde 25. — Sahil Güvenlik Komutanlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca lojistik yönden destek
lenmesine, silah, cephane, araç, gereç ve teçhizatı ile sefer stoklarının sağlanmasına, bakım ve onarımlarına 
ilişkin esasları ile bu konudaki diğer hususlar bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen en geç 6 ay içinde, Ge
nelkurmay Başkanlığının görüşleri alınarak, Millî Savunma ve içişleri bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 
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Geçici Madde 1. — Tasarının geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 3. — Tasarının geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 5. — Tasarının geçici 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Turgut KUNTER 
Başkan 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Akif ERGİN AY 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Besir HAMİT OĞULLARI 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

İmzada bulunamadı. 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Osman YAVUZ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 151) 
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 23 Haziran 1982 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/410 
Karar No. : 57 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısı ve gerekçesi konuya ilişkin 'Bütçe - Plan Komisyonu ra
poru, ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile Komilsyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayn ayrı tartışıldı. Tasarı komisyonumuzca kurulan alt komisyon marifetiy
le ayrıca incelendi. 

Ülkemizin 7 000 kilometreyi aşan kıyısı ile kara sınırlarının iki katından fazla deniz sınırı vardır. Sa
hil ve karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası hukuk gereğince hüküm
ran haklara sahip okluğumuz denizlerde, bu hak ve yetkilerin kullanılması, denizyolu ile yapılan kaçakçılı
ğın önlenmesi için iyi örgütlenmiş etkili bir deniz güvenlik kuvvetine duyulan ihtiyaç komisyonumuzca da 
kabul edilmiştir. Bu açıdan tasarının tümü ve gerekçesi benimsenerek maddelerle geçilmiştir. 

Tasarının madde numaralarından sonra konan (.)' işareti, kanun tekniğine uygun olarak (—) haline geti
rilmiş, bentlerin başında bulunan harflerin tasarıda parantez içine alındığı görülmüş bunların sonuna sadece 
kapanma parantezi «)» konulmuştur. 

Tasarının birinci maddesinde «hükümranlık hakkına» tabiri «hükümranlık haklarına» şeklinde düzeltil
miştir. 

İkindi maddede noktalama işaretleri düzeltilmiş, görevleri kelimesinden sonra «ve» kelimesi ilave edil
miştir. 

Tasarının üçüncü maddesinde harf düzeltmeleri yapılmıştır. Ayrıca, maddeye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Ka
nunu ite 1324 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun A-2/d ve e alt bentleri olarak ilave edil-
mişfâr. Maddenin A-3 üncü bendinde kovuşturmayı kelimesi, işlemleri şeklinde değiştirilerek yetki kelimele
rinden önce görev kelimesi ilave edilerek kabul edilmiştir. Maddenin F bendinin başına «yukarda belirle
nen haller dışında ve görev alanları içinde genel güvenlik kuvvetlerine takibi gerekli suçlarla» tabiri ilave 
edilmiştir. Ayrıca, maddeye «Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri ile ilgili konularda valilerin intikal et
tirecekleri ihbar ve şikâyetleri değerlendirerek sonuçtan bilgi vermek», G bendi «Sahil Güvenliği ve kaçak
çılık olayları hakkında ilgili valiye gerekli bilgiyi vermek», H bendi olarak eklenmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesinin b bendinde geçen «cürümlere» kelimesi kapsamı genişletmek için «suçlara» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Üçüncü kısmın başlığına «kuruluş» kelimesi ilave edilmiş, 5 inci maddenin madde başlığı «Kuruluş ve 
bağlılık» olarak değiştirilmiştir. 

5 inci maddenin başında «bu kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere Sahil Güvenlik Komu
tanlığı kurulur» cümlesi ilave edilmiştir. 

6 ncı maddenin başlığı «savaş halinde ve olağanüsltü durumlarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine 
girrne» olarak değiştirilmiş olağanüstü haller, tabiri Anayasada belirlenen olağanüstü hallerin dışında da uy
gulama alanı sağlamak için «olağanüstü durumlar» olarak değiştirilmiştir. «b» bendinin sonundaki görev 
kelimesi a ve b bentlerini kapsadığından ayrı paragraf halinde yazılmıştır. 

8 inci maddede geçen «prensiplerine» kelimesi «prensiplere» şeklinde düzeltilmiş madde de geçen kanu
nun numarası metne dahil edilmiştir. 
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9, 11, 17 nci maddelerlde geçen «ise» kelimeleri tasarıdan çıkarılmıştır. 
Tasarının 10 ncu maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanı atanmasında Deniz 

Kuvvetleri Komutanının lüzum göstermesi Genel Kurmay Başkanının teklifi ve içişleri Bakanının inhası, 
Başbakan ve Devlet Başkanının imzalayacağı müşterek kararname ile yapılması esası getirilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesinin birinci fıkrası değişTürk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi ola
rak' yapılacağı ilave edilmiştir. 

13 üncü maddede «arasından» kelimesi «ile» olarak, 16 ncı maddede «ancak» kelimesi «ve» olarak, de
ğiştirilmiştir. Ayrıca Bütçe - Plan Komisyonu görüşüne uyularak 17 nci maddede geçen «savaşta ve olağanüs
tü hallerde» 'tabiri «6 ncı maddede yazılı durumlarda» peklinde değiştirilmiştir. 

Tasarınım 18 inci maddesi cümle düzeltmeleri ile kabul edilmiş, maddenin son fıkrası, gereksiz görülerek ve 
yanlış anlamalara meydan vereceği kanısına varılarak tasarıdan çıkarılmıştır. 

Tasarının 19 uncu maddesi, cümle düzeltmesi yapılarak kabul edilmiştir. 
21 inci maddede sözü edilen kararname ve yönetmelik, tasarıdan çıkarılmış, bunun dayanağı olan yasanın 

metinde bulunması yeterli görülmüştür. 
Tasarının 23 üncü maddesine, görevli personelin idarî suçlar bakımından Memurin Muhakematı Hakkında

ki Kanun Hükümlerine tabi olduğu hususu eklenmiştir. 25 inci maddede «yönetmelikte gösterilir» tabiri, «yo 
metirnıelikle düzenlenir» olarak değiştirilmiştir. 

Altıncı Ibölümün başlığı ve 26 ncı maddenin madde başlığı, «uygulanmayacak hükümler»! olarak değişltirü-
ımişitir. Tasarının 26 ncı maddesinde, 6815 sayılı Yaısa ile, diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümlerinin yü
rürlükten 'kadldırıl'dığı bdlirtillmektedir. Anılan yasaların ve diğer kanunların bu kanuna uymayan hükümleri, diğer 
alanlarda uygulandığından, yürürlükten kaldırılması) mümkün görülmemiş, ancak diğer kanunların, bu kanuna 
uymayan hükümlerinin bu kanunun tatbikinde uygulanmayacağı hükmü geltirlmiştir. 

Tasanınım diğer maddeleri, bazı noktalama ve kelime düzeltmeleri ile aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
İKâ'tip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
(Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
'Üye 

10 ncu maddeye itirazım var 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
iBaşkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
ISözcü 

Ender CİNER 
nüye 

Adnan ERSÖZ 
'Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halat ZARBUN 
Üye 

imzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TBK1İFÜ 

Sahi Güvenlik Koanıutanfkğı Kamunu Tasarısı 
BİıRÎNOt BÖLÜM 
Genel Hükümler 

BtRİNCt KISIM 
Aımiaçj ve Kapsam 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; İçişleri Bakanlığına (bağlı, silahlı ve askerî gendi Ibtiır güvenlik kuvveti 
.niteliğinde Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulması su rettiyle, sahil ve karasularımızın korunması, güvenliği
nin sağlanması, ulusal ve uluslararası hukuk kurallan gereğince bükülrmranlıık hakkına ısahip oHduğumuz deniz
lerde, Ibu hak ve yetkilerin IkulUanıtoası, ideniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi, kovuşturul
ması ve hu kanunda yazılı görevlenin yerine geftiril meşinin sağlanmasıdır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun; Sahil Güvenlik Komu «anlığımın; ıiç sularımız dlan MARMARA Denizi, İS
TANBUL ve ÇANAKKALE Boğazlan ile liman, sahil körfez ve karasulariımızlda, ulusal ve uluslararası hu
kuk kuralıları gereğince hükümranlık haklarıma sahip ölduğuımuız IdıenMemdıeki görevlerini, teşkilât, personel 
ve lojilstli'k ile ilgili hususları kapsar. 

Gümrük teşkilâtı Ibulunan limanlarda Gümrük ve Tekel 'Bakanlığınım ydtlkileri saklıdır. 

İKtNCt KISIM 
ıGöiflev ve YeltikiileiK 

Görevler : 

MADDE 3. — Sahil Güvenlik [Komutanlığının gö re vleri şunlardır: 
a) (1) Deniz yoluyla yapılan ve kanunlarım kaçak çılık olarak nitelediği tüım eylemleri, 
(2) liman sınırları dışında; 
(a) 19 . 4 < 1926 tarih ve 815 ısayılı Kabotaj Ka nununa aykırı eylemlleri. 
db) 9 ( 4 - 1973 ıtarih ve 31222 sayılı Telsiz Kamu nuna <aykırı eylemleri, 

ı(c) 10 . 6 , 1946 tarih ve 4922 ısayılı Denizde Gan ve Mal Koruma Halkkımıda Kanun ile can ve mal 
güvenliğine ilişkin uluslararası anlaşmalara sözleşmele re aykırı eylemleri, 

ı(d) 15 '„ 5 . 1957 Itarih ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî kaıranlCina kanununa (aykırı eylemleri, 
(e) '22 . 3 ,1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunuma aykırı eylemleri, 
(f) Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki (tesisler den yapılacak her ıtürllü kirleltımeierıi, 
ı(g) Seyir güvenliği ile ıdemlrleme, bağlama, avlan ma, dalgıçlık ve turizmle (ilgili hükümlere aykırı eylem

leri, 

ı(h) 15 , 7 A 1950 'tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu :ile 15 , 7 . 1950 Itarih ve 51683 sayılı Yabancı
ların Türkiye'de itkâlmet ve Seyabatllerti Hakkında Ka nuna aykırı eylemleri, 

1(3) 25 « 4 « 1973 ıtarih ve 1710 ısayıllı Eski Eserler Kanunuma aykırı eylemleri, 
(4) 18 . 12 . 1981 Itarih ve 25ı65 sayılı Askerî Ya sak 'Bölgeler ve Güvenlik IBöUgelerli Kanununa aykırı 

eylemleri, 

Özeli kanuınllarıındaki hükümlere ıgore, önlemek, izlemek, suçluları yakalamak ve işlenen suçlar hakkında 
gerekli kovuşturmayı yapmak, suçluları ve suç vasıta larıını (ilgili makamlara teslim etmek <IBu konularda 
özel kanunlara göre yetkili kılınmış makamların yetkileri saMıdıır.) 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DlŞİtlStLERl KQM(1İSY1C)INU(NUİN KİAİBUL ET7ITİĞÎ METİN 

Sahi] Gttvemlk Komutanlığı Kanon Tasarısı 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
Almaç ye Kapsam 

Amaç : 

İMİAİDİDE 1. — Bu Kanunun aımacı; İbişleri Bakanlığınca bağlı silahlı ve aslkıerî geoel bir güvenlik kuvveti 
niteliğinde Sahil Güvenlik Klomultanlıığı kurulması suretüyle, sahil ve karasularımızın korunması, güvenliğinin 
sağlanması, ulusal ve uluslararası hukuk kumlliarı gereğince hükümranlık halklarına sahip olduğumuz deniz-
lerlde, hu halk ve yetkilerin kullanılması, deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önilenmeısi, izlenmesi, kovuştu
rulması ve bu kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. 

Kapsam : 

IMAİDDE 2. — Bu Kanun, Sahil Güvenlik Komutanlığının, iç sularımız olan MARMARA Denizi, İSTTİAN-
BU1L ve ÇIANIAKIKİALIE Bdğazları ile lilman, saihÜl1, körfez ve karasularımızda, ulusal vie uluslararası hulkulk ku
ralları gereğince hükümranlık halklarına sahip oKduğumuz deriizlerideki görevlerini ve teşkilat, personel ve 
lojistik ite ilgMi hususları kapsar. 

Gümrük teşjkilatı bulunan limanlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığının yetkileri saklıdır. 

İKİNCİ KISIM 
Göflev ve Yetfciter 

Görevler : 

IMAİDDE 3. — Salh'il Güvenlik Komutanlığının görevleri şıralardır : 

A* il) İDen'iz yoluyla yapılan ve karaunllarm kaçakçılık olarak riitele*diıği tiümeylemleri, 

2. Liman sınırları dışında;1 

a) (19.4.19126 tarih ve 8I1'5 sayılı Kabotaj Kanununa aykırı eylemleri* 
Ib) . 0.44937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanununa aykırı eytemleri, 

c) I10J6J194I6 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile can ve mal güvenli
ğine ilişkin uluslararası anlaşmalara sözleşmelere aykırı eylemleri, 

id) (24.44930 tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanununa aylkırı eylemleri, 
e) 13.5.1928 tarih ve 11234 sayılı Hayvanların Sağlılk ZaJbıitaisı Halklkırtda Kanuna aylkırı eylemleri, 
tfj (15J5./1957 tarih ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ye Ziraî karartttina Kanununa aylkırı eylemleri, 
ıg) I22.3J197I1 tarih ve 13'80 sayılı Su Ürünleri Kanununa aydan eylemleri, 
Ih) (Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki tesislerden yapılacak her türlü kirletımeleriv 
ı) (Seyir güvenliği ile demürieme, bağlama, avlanma, dalgıçlık ve turizmle ilgili hükümlere aylkırı eylem

leri, 

i) Iİ5.7J950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu üe 15J7J1950 tarih ve 5683 sayılı Yabancıların Türlkiye' 
de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna aykırı eylemleri, 

3. 125.4.1973 tarih ve 1710 sayılı Elski Bserfer Kanununa aylkırı eylemleri, 
4. /İİ8.H2.198İ1 tarih ve 2565 saıyıilı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aylkırı eylem

leri, 
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b) Derüz ve kuyıllarda görülecek 'başılboş ımayitn, patHayncı tmaddıe ive şüpheli cisimlerin yok ddilmeleri 
hakkında 17 . 5 j 1948 tarih <ve 5202 sayılı Kanunun uyguılaınmiasında igerdkli kloruma Itadhhierani alarak 
'ilgililere hıalber veılmdk, 

c) Deniz seylir tyaridıımıcıllannın, liligili hüküımlere göre çalışma durumlarını, yetkili ikuruıluışilarca konulan 
deniz engelleri ile Ibatık 'işaretlerinin isüreklliliğinii izHemek, koinltrol dtmdk, ©örülen alfesalMık ve noksanlıkları 
[ilgililere Ibildkımdk, 

d) 'Uluslararası Denizde Arama ve Kurtanma sözleşmesinin öngördüğü düzeyde arama ve kuritanma 
(SAR) görevlerini ticra dfemdk, 

e) Karasularımıza giren mültecileri silah, mühimmat vesair harp vasıtalarından arıtmak ve bu mülteci
ler ile onların nezdindeki silah, mühimmat vesair harp vasıtalarını ilgililere teslim etmek, 

f) Karada başlayıp denizde devam eden suçların izlenmesinde ve suçluların yakalanmasında güvenlik 
kuvvetlerine yardım etmek, gerektiğinde bu suçlara el koymak ve suçluları yakalayıp ilgili makamlara teslim 
etmek. 

Yetkiler : 

MADDE 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları, kendilerine bu kanun ile verilen görevlerin yapıl
masında : 

a) Diğer kanunların güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. 
b) Liman sınırları dışında Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yargı yetkisine tabi gemi ve tekneler

de işlenen cürümlere; ilgili kanun hükümlerine göre elkoyarlar, 
c) Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili gü

venlik kuvveti olaya elkoyuncaya kadar, suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek 
amacıyla yetkilerini karada da sürdürebilirler. Durum en kısa sürede gerekli imkânlar kullanılarak mahallî 
mülkî amire bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Bağlılık, Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri 

Bağlılık : 

MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığı, görev ve hizmet bakımından İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 

Savaş ve Olağanüstü Hallerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Emrine Girme : 

MADDE 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığı : 
a) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine, 

b) Olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanının isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvet
leri Komutanlığı Harekât Komutasına veya emrine girer. 

Bu takdirde Sahil Güvenlik Komutanlığına bu kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi sorumluluğu 
da bir kesimi ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına geçer. 
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Özel kanu'nlarırtdaki hükümlere göre, önlemek, izlemek, suçluları yakalamak ve işlemen suçlar hakkında 
gerekli isterileri yapmak, suçluları ve suç vasıtalarını ilgili makamlara teslim etmek.: 

(Bu tonlularda özel kanunlara göre görevli ve yetkili kılınmış makaırriların görev ve yetkileri salklıldın 
İB) İDeniz ve kıyılanda görülecek başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yok edilmeleri 

halkkıntdia 175.19148 tarih ve 5202 sayıilı Kamunun uygulanmasında gerekli klorumla tedbirlerini alarak ilgil'Mere 
halber vermek;i 

IC) IDenliz seyir yardımcılarının, illgül'i hükümlere göre çalışma durumlarını, yetkili kuruluşlarca konulan 
deniz engelleri ile batık işaretîeninin sürekliliğini izlemek, kontrol atenıek, görülen a'ksaiklık ve niofcsanllıklai'i 
ilgililere bildirmek; 

İD) Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma sözleşmesinin önıgöridüğü düzeyde arama ve kurtarma 
(İSAIR) görevlerini icra etmek;' 

E) (Karasularımıza giren mültecileri silah, mühimmat ve salir harp vasıtalarımdan arıtmak ve bu mülteci
ler ile onların nezdindeki dilah, mühimmat vesair harp vasıtalarını ilgililere tesiliim etmek; 

Fİ' Yukarida belirlelen halliler dışında ve görev alanları içinde genıel güvenlik kuvvetlerince talkilbi gerekli 
suçlarla karalda başlayıp deıniizlde devam eden suçların izlenmesinde ve suçluların yakialanımaismida güvenlik 
kuvvetlerine yardım etmek, gerektiğinde bu suçlara el koymak ve suçluları yakalayıp ilgili makaimlara tes
lim etmek. 

G) Sahil güvenlik komutanlığının görevlterü ile lgili kjonularda valilerin inıtüikal ettirecekleri ihlbar ve 
şikâyetleri değerlendirilerek sonuçtan bİlgli vermek, 

H) İSahil Güvenliği Ve kaçakçılık olayları hakkında ilgili vadiye gerekli bilgiyi vermek, 

Yetkiler : 

IMİAIÜDE 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları, kendilerime bu kanun ile verilen görevlerin 
yapıltaıasınlda : 

a) İDiğer kanunların güvenl'ik kuvvetlerine tanıdığı bütün halk ve yetkilere sahiptirler; 
(b) ıLIiman sıınıdarı dişırida TÜRKÎYE OUlMMURÎYiETll Malhkettnıeflıefinlin yargı yetkisine tabi gemi ve 

tekneleride işlenen suçlara, ilgili kanun hülkümlerine göre el koyarlar; 
c) Suçun denizde başlayıp karalda devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetlkili gü

venlik kuvvetti olaya el koyuncaya kadar, suç delillerinin kaybolmasını ve suçlularım kaçmasını önlemek ama
cıyla yetkilerini karada da sürdürebilirler. Durum en kusa sürede gerekli imkânlar kullanılarak mahallî 
mülkî amire bÜdfdlirÜ'lir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kıumıluş, Bağlılık, Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri 

Kuruluş ve Bağlılık : 

IMIADİDE 5. — Bu Kanunlda belirtilen görev ve hizmdtleri yapmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı 
kurulur. Sahil Güvenlik Komutanlığı görev ve hizmet (bakımınldan İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 

Savaş Halinde ve Olağanüstü Durumlarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Emrine Girme : 

JMİAIDDE 6. — Sahlil Güvenlik Komutanlığı : 
a) (Savaş hal'inlde tümü ile doğrudan doğruya Deniz KuvVetleri Komutanlığı emrine, 
b) lOlağanülstü durumlarida, Genelkurmay Başkanının isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı harekât komutasına veya emrine, 
Glirer., 
IBu takdirde Sahil Güvenlik Komutanlığına bu Kanunla verilen görevlerün yerine getirilmesi sorumluluğu 

da bir kesimi ya da tümü ile Demiz Kuvvetleri Komutanlığına geçer. 
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Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri : 

MADDE 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri ve yerleşme yerleri Genelkurmay 
Başkanlığının görüşü alınarak içişleri Bakanlığınca belirlenir^ 

Komutanlığa bağlı askerî personel, gemi, uçak, helikopter ve araçlar özel işaret taşırlar.ı 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Kadro, Kaynak, Atama ve Yer Değiştirme 

Kadro : 

MADDE 8. — Sahil Güvenlik Komutanlığının personel kadroları, bu kanunda öngörülen hizmet gerekle
rine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan prensiplerine göre, bu Komutanlık ile Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığınca müştereken hazırlanarak Genelkurmay Başkanlığı ve içişleri Bakanlığının uygun görmesiyle 
saptanır. Sahil Güvenlik Komutanlığının kadroları Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 ve 49 
uncu maddelerinde gösterilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kadro oran ve miktarlarına ilave edilir. 

Kaynak : 

MADDE 9. -— Sahil Güvenlik Komutanlığının 8 inci maddede belirlenen kurallara göre saptanan kadro
larında görev yapacak olan amiral, subay, astsubay, erbaş ve erler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 
sivil memur ve işçiler ise Sahil Güvenlik Komutanlığınca karşılanır. 

Atamalar : 

MADDE 10. — Sahil Güvenlik Komutanlığına Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına gö
re bir Tümamirali atanır, 

Bu Komutanlığın diğer kadrolarındaki amiral, subay, ve astsubay atamaları Sahil Güvenlik Komutanlığının 
görüşü de alınmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Atama ve Yer Değiştirme Yönetme
liği esaslarına göre yapılır. 

Sivil memur atamaları ve işçilerin işe alınması Devlet Personel Kanunu ile tş Kanunu ve bu konularda 
mevcut yönetmelik esaslarına göre Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır. 

Yer Değiştirme : 

MADDE 11. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay erbaşlar ile erlerin hizmet ve sağ
lık gereklerinden dolayı görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, bu komutanlığın teklifi üzerine Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı tarafından, sivil memur ve işçilerin yer değiştirmeleri ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ta
rafından yapılır. 

İKtNCt BÖLÜM 

BİRİNCİ KISIM 
Yükümlülük ve Görev ilişkileri 

Yükümlülük : 

MADDE 12. — Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerini, içişleri Bakanlığına bağlı olarak kendi emir ve 
komuta bağlantısı içerisinde yapar. / 
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Görev Atanları ve Yerleşme Yerleri : 

İMÎAIDDE 7. — Tasarının yâdinoi malddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir., 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ka^dro, Kaynalk, Atama Ve Yer Değiışlt'inme 

Kadro : 

'MADDE 8. — Sahüıl Güvenlik Komutanlığının personel kadroları, bu karnımda öngörülen hizmet gerek
lerine ve Türk Silalhlı Kuvvetlerimde uygulanan prensiplere göre, 'bu Komutanlık ile Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığınca müştereken hazırlanarak Geneîkurmay BaşIkanJığı ve içişleri Bakanlığımın uygun görmesiyle 
saptanır. Sahil Güvenl'iık Komutanlığının kaldıiöları 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
41 ve 49 uncu maJdldelerinde gösterilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kaldno oran ve miktarlarına ilâve edi
lir. 

Kaynak : 

IM'AIDDE 9. — SabJil Güvenlik Komutanlığının 8 'inci madde bel'Menien kurallara göre saptanan kafdro-
larırida görev yapacak olan amiral, subay, astsubay, erbaş ve erler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafın
dan, siVil memur ve işçiler Sahil Güvenlik Komutanlığınca karşılanır., 

Atamalar : 

İMİAİDDE 10. — Sahil GüveınJiik Komutanlığına bir tümamiral atanır; Bu atama Deniz Kuvvetleri Komu
tanının lüzum göstermesi, Genelkurmay Başkanının t'ekM, içişleri Bakanının inhası üzerine Başbakanın 
•imzalayacağı ve Devlet Başkanının onaylayacağı kararname ile yapılır. 

IBu komutanlığın diğer kaldiTolandalki amiral subay ve astsubay atamaları Sahil Güvenlik Komutanlığının 
görüşü de alınmak sureüiyle Türlk Silahlı Küvveltleri Personel Kanunu ile Ataıma ve Yer Değiştirme Yönet
meliği esaslarına göre yapılır. 

İSilVil memur atamaları ve işç'iler.'n işe alınması Devlet Personel Kanunu ile iş Kanunu ve bu konulanda 
mevcut yönetmelik esaslarına göre Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır. 

Yer Değiştirme : 

İMİAİDDE İH. — Sahil Güvenlik Komutanlığı>nlda görevli sulbay, astoubay ve erbaşlar ile erlerin hıizmet 
ve sağlık gerekleri tiden dolayı görev ve hlizmelt yerlerinin değiştirilmesi, bu komutanlığın teklifi üzerine De
niz; Kuvvetleri Komutanlığı tarafımldan, sivil memur ve işçilerin yer değişrtiirmıeleri Sahil GüVenliiik Komutan
lığı tarafından yapılır., 

ÎKtNGt BÖLÜM 

BİRİNCİ KISIM 
Yükümlülük ve Görev İlişkilerli 

Yükümlülük : 

IMAIDDE 12. — Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerini içişleri Bakanlığına bağlı ve 211 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetler îçhizfmet Kanununa tabi olarak kemdi emfir ve klomuta bağlantısı içerisinde yapar^ 
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Görev İlişkileri : 

MADDE 13. — Sahil Güvendik Komutanlığının İçişleri Bakanlığı dışımldaki bakanlıklar, mülkî ve adlî ma
kamlar ve diğer ilgili kuruluşlar arasındakii görev ilişkileri, karşılıklı işbirliği ve 'koordinasyon esaslarına daya
nır. 

Askerî ve idarî Yardım : 

MADDE 14. —• Sahil Güvenlik Komutanlığı birilikleri, görevlerini yaparken, askerî ve idarî yardım ge
rektiğinde durumu en yakın askerî ve mülıkî makamlara bildirirler, kenıditerine yetlki ve olanaklar ölçüsünde 
gerekli yardım yapılır. 

Eğitim ve Tatbikatlara Katılma : " 

MADDE 15.,— Sahil! Güvenlik Komutanlığı aMî görevlerini aksatmaksızın Deniz (Kuvvetleri Komutan
lığınca planlanan eğitim ve tatbikatlara katılır. 

ÎKİNCÎ KISIM 
Bütçe ve İhtiyaçların Sağlanması 

Bütçe : 

MADDE 16. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi, İçişleri Bakanlığının bünyesinde, ancak Bakan
lık bütçesinden ayrı olarak düzerienir. 

Silah, Cephane, Araç, Gereç ve Teçhizat Sağlanması : 

MADDE 17. — Sahil Güvenıllik Komutanlığımın silah ve cephanesi iile araç, gereç ve 'teçhizatı Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı ile birlikte (hazırlanaoalk ve İçişleri Bakanlığımca onaylanacak Wir plana göne, kendi bütçe
sinden; Savaşta ve olağanüstü halterde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine giren birliklerin tüm ihtiyaçla
rı ise Milî Savunma Bakanlığı bütçesinden sağlamır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Özlük İşleri 

Özlük İşleri : 

MADDE 18. — Sahil Güvenlik KomutamUıiğıınlda görevli amiral, subay, astsubay, sivil memur ve iişçier, 
özlük haklan (bakımından, kendi özel kanunılariınıa (tabidir. 

Erbaş ve erlerin harçlıkları, Demiz Kuvvetleri Komııtanliğındaki emsallerine verlıen miktarlar üzerimden 
ve aynı hükümlere göre ödenir. 

Özel hallerde diğer kuvvet, Jandarma Genel Komutanlığı ve kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdî ve ay
nî ödemeler aynı şartlar altında ve aynı hüküımılıerıe tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelline de 
uygulanır. 

Bu komutanlık emrinde hizmet yapan tüm personel sosyal hizmetlerden, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uy
gulanan hükümlere göre yararlanırlar. 

İaşe : 

MADDE 19. — Salhlil Güvenıllik Komutanlığı 'yüzer/uçar birlik persionel'inin iaşesinde, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının benzer birliklerimde uygulanan yasaH hükümter esas alınır. 
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Görev ilişkileri : , 

MAİDDE 13- — Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığı dışınldalkı bakariUklar, mülkî ve adlî 
makamlar ve diğer Jlıgilü kuruluşlar ile görev ilişlkilen, karşılıklı işbirliği ve koordinasyon esaslarına dayanır. 

'Askerî ve İdarî Yardım : 

'MAİDDE 14. — Tasarının onldörkiüncü maldldetsıi Kom'isymumuzca aynıen kalbul ejdilmaştir. 

Eğitim ve Tatbikatlara Katılma : , 

MAİDDE 15. — Sahil Güvenlik Komutanlığı aslî görevlerini aksatmaksızın Dertiz Kuvvetleri Komutan
lığınca planlananı eğitim ve tatbikatlara katılır, 

İKİNCİ KISIM 
Bütçe ve İhtiyaçların Sağlanması 

Bütçe : 

IMıADDE 16. — Sahil Güvenllc Komutanlığının bütçesi, İçişleri Bakanlığının bünyeslinlde ve Bakanlık büt-
çösiriden ayrı olarak düzenlenir* 

Sahil, Cephane, Araç, Gereç ve Teçhizat Sağlanması : 

IMAIDDE 17. — Sahil Güvenlik Komutanlığının süMı ve ceplhanesli ile araç, gereç ve teçhizatı Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte hazırlanacak ve İçişleri Bakanlığınca onaylanacak btir plana göre, kendi 
•bültçdsiridenj; 6 nıcı matUdöde yazdı duruml'aılda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine giren birlklerin tüm 
ihtiyaçları Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden sağlanır., 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Özlük İşleri 

Özlük İşleri : 

IMAIDDE 1!8. — Sahil Güvenlik Komutanlığımda görevli amiral, subay, astsubay, sfiıvil memur ve işçiler, 
özlük halkları bakımından:, kendi özel kanunlarına tabidir.. 

Erlbaş ve erlerini harçhkları, Deniz Kuvvetleri Komutamflığınldaki emsallerine verilen miktarlar üzerinden 
Ve aynı hükümlere göre ö/denk., 

Özel halende diğer kuvvetler ite, Jandarma Genel Klomutanlığı ve kuruıTuşIaridaki emsaline yapılan nakdî 
ve aynî ödemeler, aynı şartlar aitınlda ve aynı hükümlere tabi olarak, sahil Güvenlik Komutanlığı personeli
ne d» uygulanır. 

İaşe, Giyim, Kuşam, Yakacak : 

IMADOE 19. — Saihlil Güvenlik Komutanlığı personelimin iaşesi ile yakacak, giyim ve kuşamında, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığının benzer birlilerimde uygulanan va l sa l hükümler esas alınır. 
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Sicil Üstleri : 

MADDE 20ı. — SaibJill Güvenlik Komutanının birinci sicil üstü, Deniz Kuvvetleri Komutanıdır. 
Komutanlığın diğer ıkadmolarıın'da görevli personelliin sicil işlemleri Türk Silahlı Kuvvetlerindekii esaslara 

göre yürütülür. 

Ödül ve Tazminatlar : 

MADDE 21. — Sa/hil Güvenlik Komuıtanlıiğı personelinin; sahil ve fcıaraisularıımıızın korunması, güvenüliği-
nin sağlanması ve denliz yolu ile yapılan kaçakçılliığın men, takip ve tahkiki hlizmıetlleııiınıi fiilen icra ederken 
veya bu tür görevleri sona ermiş olsa bile evvelce ifa ettikleri hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden ma
ruz kaldıkları yaralanma, sakatlanma yahut ölmeleri halinde, haklarında 3.11.1980 tarih ve 2330 sayıh Nak
dî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 8/2832 sayılı Kararnameye ekli yönetmelik hüküm
leri uygulanır. 

Ayrıca bu komutanlık personeli 10.6.1930 tarih ve 1706 sayılı Jandarma Kanununa 1 1 . 5 . 1959 tarih ve 
7268 sayılı Kanunla eklenen hükümlerdeki şartların tahakkuku halinde burada belirtilen ödüllere de hak ka
zanırlar. 

Eğitim ve Öğretim : 

MADDE 22. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görev alan subay, astsubay, erbaş ve erlerin askerî öğ
retim ve eğitimleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, hizmetin gerektirdiği özel eğitimleri İçişleri Bakanlığın
ca sağlanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Yargılama 

Yargılama : 

MADDE 23. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personel işledikleri askerî suçlar ile disiplin suçla
rı bakımından askerî yargıya tabidirler. 

Birlik komutanlarının, adlî görevlere ilişkin suçları için, haklarında hâkimlerin görevlerinden dolayı tabi 
oldukları yargılama usulleri uygulanır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Yönetmelikler 

Görev, Yetki ve Sorumluluklara İlişkin Yönetmelik : 

MADDE 24. — Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşu, bu kanunda belirtilen görevlerinin yapılması, 
işbirliği ve koordinasyon, yetkilerin kullanılması, eğitim ve ilgili diğer konular bu kanunun yürürlüğe girme
sini izleyen en geç 6 ay içinde, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak, Millî Savunma ve İçişleri Bakan
lıklarınca birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Lojistik ve Teknik Hizmetlerle İlgili Yönetmelik : 

MADDE 25. •— Sahil Güvenlik Komutanlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca lojistik yönden des
teklenmesine, silah, cephane, araç, gereç ve teçhizatı ile sefer stoklarının sağlanmasına, bakım ve onarımları
na ilişkin esasları ile bu konudaki diğer hususlar bu kanunun yürürlüğe girmesini izleyen en geç 6 ay içinde, 
Genelkurmay Başkanlığının görüşleri alınarak, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca birlikte çıkarıla
cak yönetmelikte gösterilir,, 
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(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kalbul Ettiği1 Metin) 

Sicü Üstler} : 

|MIA|DDE 20. — Taslarınım yirminci malddesi Komisyonumuzca aynen kabul efdilmüşıtir. 

Tazminat ve ödüller : 

IMİAIDDE 21. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinim sahil ve karasularımızla ulusal ve uluslararası 
ihulkuk kuralları gereğince hükümdarlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde güvenliğin sağlanması ve demz 
yolu ile yapilan kaçakçılığın men, takip ve taMcilki .hizmetlerini fiilen ıjjcra ederken veya buı tür görevleri sona 
ermiş olsa bile evvelice ifa ettikleri hizmet nedenli ile derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralamırna, 
salkaitilanma, yahut ölmeleri halinde, haklarında 3.ilII. 19 80 tarih ve 2300 sayılı Nalkldî Tazminat ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır., 

\Aynca bu komutanlık personeli 16.6.1930 tarih ve 1706 sayılı Janldanma Kanonuna l'i.5.1956 tarih ve 
7268 sayılı Kanunda ekleneni hükümlerdekii şartların tahakkuku halinide buraıda bd'irtilen ödüllere de hak 
kazanırlar. 

Eğitim ve Öğretim : 

MAıDDE 22. — Tasarının yiıtmikinci madldesi Komilsıyonuımıuzoa aynen kabul e(d!ilmijşt;ir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Yargılama 

Yargılama : 

IMLADDE 23. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personel işledikleri askerî suçlar ile disiplin suç
ları bakımından askerî yargıya İdarî suçlar balkımıından iMemurin Muhakamatı Hakkında Kanun Hükümleri
ne tabidirler. 

iBMik komutanlarının, adlî görevlere ilişkin suçlan için, haklarında hâklimlerin görevlerinden dolayı tabi 
oldukları yargılama usulleri uygulanır., 

BEŞİNCİ KISIM 
Yönetmelikler 

Görev, Yetki ve Sorumluluklara İlişkin Yönetmelik : 

ıMAIDDE 24. — Tasarının yirmıidördüncü madîdesi IKlotaiisyonumuzica aynen kabul edilmiştir. 

Lojistik ve Teknik Hizmetlerle İlgili Yönetmelik : 

IMAIDDE 25. — Sahil Güvenlik Komutanlığının, Demiz Kuvvetleri Komutanlığınca lojisttik yönden des
teklenmesine, sıilah, cephane, araç, gereç ve teçhizatı ile sefer stoklarının sağlanmasınla, balkım ve onarımları
nla ilişkin esaslar ile bu konudaki d'iğer hususlar bu kanunun yürürlüğe girmesini izleyen en geç 6 ay içinde, 
Genelkurmay Başkanlığının) görüşleri almanak, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca birlikte çıkarıla
cak yönetmelikle düzenlenir., 
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(Hükümetin Teklifi) 

. ALTINCI KISIM 
Kaldırılan Hükümler 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 26. — 16.7.1956 tarih ve 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve 
Kaçakçılığın Men ve Takibi îtlerinin Dahiliyle Vekaletine devri hakkındaki Kanunun ve diğer kanunların bu 
Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

YEDİNCİ KISIM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — SaM Güvenlik Komutanlığı, bu Kanun hükümlerine göre ve 1985 yılına kadar 
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yaıpar. 

Bu geçici süre içerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı 'bütçesi Jandarma Genel Komutanlığının bütçesi içe
risinde ayrı bir program olarak düzenlenir. 

Sahil Güvenlik Komutanımın birinci sicil üstü Jandarma Genel Komutanıdır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak olan 
Sahil Güvenlik Komutanlığına; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre bir Amiral atanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — iBu Kanundaki görevleri yerine getirebilecek bir deniz güvenlik kuvvetinin oluştu
rulması için ilik kuruluşta gerekli görülen personel, silah, cephane, araç, gereç ve teçhizat ihtiyacı Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte saptanıp Genelkurmay Başkanlığının görüşü 
alıınarak, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının onayı üzerine bir plana göre sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak 16.7.1956 tarih ve 6815 sayılı Sınır, 
Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun ile kurul
muş bulunan deniz birlikleri, bütün silah, cephane, araç, gereç ve teçhizatı ile; tesis, tersane ve atölyeleri de sivil 
memur Ve işçileriyle birlikte Sahil Güvenlik 'Komutanlığına devredilir. 

Devir işleri, İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinin katılacağı bir kurul aracılığı ile 1985 yılına kadar tamam
lanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığı için gerekli personel yetiştirilinceye kadar, 14.7.1965 
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre, sözleşmeli 
personel çalıştırılabilir. 

5.11:1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkındaki Ka
nuna göre görevlendirilecek sözleşmeli personel için 1 No. lu cetvelde gösterilen kadrolar Genelkurmay Baş-
Ikanlığının tasvibi alınarak kullanılır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığı, Haberleşme araçları tamamlanıncaya kadar Jandarma 
Genel Komutanlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, Ulaştırma Bakanlığının ve Emniyet Genel Müdür
lüğünün tüm haberleşme araçlarından yararlanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığı; geçici 2 nci maddede belirtilen Komutan ile geçici 3 ün
cü maddede gerekli görülen askerî personelin atanmasını müteakip, en geç 3 ay içinde, bu kanunda yazılı görev
leri yapmaya başlar. 

Bu halin oluşmasına kadar geçecek sürede eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 151) 



— 23 — 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışlişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ALTINCI KISIM 
Uygulanmayacak Hükümler 

Uygulanmayacak Hükümler : 

tMlAIDDE 26. — Bu Kanunun tatbidinlde 16.7J1956 Ibarilh ve 68115 sayılı Sınır, Kıyı ve Karaisuliarımızın 
Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Talkîbi İşlleriinüırı Dahipye Vekâletine devri halkikınldaki Kanu
nun ve »diğer kanunların bu kanuna aykırı bükümleri uygulanmaz. 

YEDİNCİ KISIM 
Geçici Hükümler 

OEÇlOt MAİDDE 1. — Taisarınin. geçici birinci malddesli Komisyonumuzca aynen kabul edilmişitir. 

GEÇİCİ MAıDDE 2. — Tasarının geçici ikinci maddesi Komisyonıuımuzca aynen kabul adilmıiştir. 

GBÇİİGİ MADDE 3. — Tasarının geçidi üçüncü malddesi KJamisyonuımuızca aynen kabul ediltaişt'ir. 

GEÇİCİ MAİDDE 4. — Tasarının geçici dörldüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul e'ditoiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici beşinci ma'ddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarının geçici altıncı ma'ddesi Komisyonumuzca aynen kabul eîdiıîrniştir. 

GEÇİDİ MADDE 7. — Tasarının geçici yekiinci malddesii Komisyonumuzca ayn'en kabul dd'iflmişjtir. 
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!(Hükümetin Teklifi) 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük : 

MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 28. — Bu Kanun 'hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

5.4.1982 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı V, 
K. Erdem 

Tarım ve Orlman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

KüÜtür ve Turizm Bakanı 
İ. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t öztrdk 

M Mî Savunma 'Balkanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Egitöm Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr.A.Bozer 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakam 
S.. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Drt T, Önedp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T, Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Dr._ Ş, Tüten 

Sanayi ve Tek. Balkanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V. 
M. Turgut M. Turgut 

Köy İşleri ve ıKloop. Bak. Gençlik ve Spor Bakam 
M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 'Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

M ADİDE 27. — Tasarının 27 nci, maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ıMIAjDDE 28. — Tasarının 28 nci maiddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞlŞLERll KOMİSYONUNUN KABUL ETTtÖt METNE BAĞLI 
OETVEL : 

Hükümetin Kabul Ettiği Me te Bağlı Cetvel Aynen. Kabul Eldİkniştir. 

HÜKÜMETİN KAİBÜL ETTİ Öt METNE BAĞLI OETVEL 

I ıNolu Cetvel 

Kafdflo Cetveli 
UmVanı Oerecesiı Attetili 

Uzman 
Uzman 
Uzman 

1' 
,2 
'3 

m 
;10 
5 

)>9<i 
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