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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 351,375 

1. — Hidayet Uğur'un, ekmek fiyatlarının 
artırılması ve hububat ihracatı kararlarıyla il
gili olarak toplumun iktisadî durumu konu
sunda gündem dışı konuşması. 351:353 

2. — Zeki Özkaya'nın, su ürünleri ve so
runları konusunda gündem dışı konuşması. 353:354 

3. — Mehmet Aydar'ın, yurda dönen işçi
lerimizin trafik kontrollarında araçlarının 
aranması, Ankara'da trafik kontrolları ve tra
fiği tehlikeye düşüren yabancı TIR'ların du
rumu konusunda gündem dışı konuşması. 354:355 

4. — Danışma Meclisi İçtüzüğünün 47 nci 
Maddesi Gereğince Hazırlanan Anayasa Ko
misyonunun Aylık Çalışma Raporu. (3/394) 
(Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.1982) 
(S. Sayısı : 155) 355 

Sayfa 
5. — Başkanlık Divanının, Anayasanın 

Genel Kurulda görüşmeleriyle ilgili kararı. 375:376 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 355,376 

1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanu
nu Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri Komisyonu raporu. (1/410) (S. Sayısı : 
151) 355:375 

2. — 6623 Sayılı Türk Hava Yolları Ano
nim Ortaklığı Kanununun 7359 Sayılı Kanun
la Değişik 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde.Kararname ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (1/169) 
(M. G. K. Devir) (S. Sayısı : 141) 376:382 

3. — Jandarma Genel Komutam ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Ce-
lasun'un, 22.5.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı As
kerî Ceza Kanununun 32 nci Maddesi ile 35 
inci Maddesinin A/l Fıkralarının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (2/46) (S. Sayısı : 149) 382:384 
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(Sayfa 
4. — Eşref Özcan Hakkındaki ölüm Ce

zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/9) (S. 
Sayısı: 142) 384:385 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri Öz-
göker ve 15 arkadaşının, 5.11.1980 Tarih ve 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda; 
Hilmi Sabuncu, para - kredi politikası ve 24 Ocak 

kararlarının bu açıdan değerlendirilmesi; 
Kamer Genç, son ekonomik olaylar; 
Beşir Hamitoğulları, üniversite giriş sınavı; 
Konularında gündem dışı konuşma yaptılar. 
Trafik Kanunu Tasarısını görüşmek üzere kuru

lan Geçici Komisyon Başkanlığının, Komisyonun gö
rev bölümüne dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Komisyon Başkanlarının, Anayasa Komisyonu 
tarafından hazırlanan Anayasa metninin Genel Ku
rulda müzakeresinden önce üyeler tarafından ince
lenebilmesi 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 kabul edildi. 

Tasarılar 
1. — 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Ka

nun ile 765 Sayılı Türik 'Ceza Kanunıunda Değişiklik 
Yapılmasına Oaıir Kanun Tasarısı. (1/4148) (Başkan
lığa geliş tarihi : 129.6,1982) l(Sağlık ve Sosyal îışler 
(Esas) ve Adalet komisyonlarına : 30.6.1982) 

12. — 117.2.1982 Gün ve I2H28 Sayılı 1982 Malî 
Yılı ıBütçe Kanununun 127 noi Maddesiine tki Bend 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı. (1/449) (Başkan
lığa geliş tarihi : 29.i6.HOS2) (IBütçe 'Plan Komisyo
nuna : 3Ö.6.1982) 

'3. — ©eden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1980 
Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı. (H/450) (Bas-

Sayfa 
2334 Sayılı «Millî Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğinde Görevlendirilecek Uzman Per
sonele Yapılacak Ödemelere Dair Kanun»un 
Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (2/38) (S. Sayısı : 145) 385 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağ
lı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısının maddeleri onaylandı; tümü 
açık oya sunuldu, oyların ayırımı sonucunda kabul 
edildiği bildirildi. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısının 
tümü üzerinde görüşmeler tamamlanarak maddeleri 
üzerinde görüşüldü. 

30 Haziran 1982 Çarşamba günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Mehmet PAMAK Evliya PARLAK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

tmren AYKUT 
Kâtip Üye 

kanlığa geliş tarihi : !29J6.T98ı2) (Danışma Meclisi He
saplarını 'İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 
30.6.19812) 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 Malî Yılı 
Kesdnhesap Kanun Tasarısı. (1/41511) (Başkanlığa ge
liş tarihli : I29J6.1982) (Danışma Meclisi Hesapilarmı 
inceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 3ÜİJ6.198I2) 

>5. — Ege Üniversitesi 1980 Malî Yılı Kesıimhesap 
Kanun Tasarısı. (l/45ı2) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
29.6.19812) '(Danışma Mecliısi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna: 30.6.19812) 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1980 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı^ 1(1/453) (Başkanlığa ge-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

II. — GELEN KAĞITLAR 
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liş tarihli : 29J6.1982) (Danışma Meclisti Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 30.6.1982) 

Teklif 
7. — Danışma Meclisi Üyesi M. Rahmi Karaha-

sanoğlu ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı 'Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi. (2/52) (Başkanlığa geliş tarihi : 

III. — \ 

ıBAŞKAN —' Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

'BAŞKAN —• Değerli üyeler, çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz, 

'Değerli üyeler; 
Gündem dışı söz isteği olan üç sayın üyemiz var. 

Biliyorsunuz Tüzüğümüz gereğiınce gündem dışı ko
nuşmalar beş dakika ile sınırlıdır. Gündemimizde gö
rüşülecek fazla bir konu olmadığı zaman gündem dı
şı konuşmak (isteyen sayın üyelerin bu beş dakikayı 
geçirmelerini hem Yüce Heyetiniz müsamaha ve sa
bırla karşılıyorlardı ve hem de 'Başkanlık Divanı si
zin hu sabır ve tahammülünüze uyarak müdahale 

7. — Hidayet Uğur'un, ekmek fiyatlarının artı
rılması ve hububat ihracatı kararlarıyla ilgili olarak 
toplumun iktisadî durumu konusunda gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, ilk söz isteği Sayın 
Uğur'dandıır; söz isteklerini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Son- günlerde ekmek fiyatlarının artırılması ve 

hububat ihracatı kararıyla ilgili olarak toplumun ik
tisadî durumu ve alınması gerekli tedbir üzerinde 

17.6.1982) (Bütçe - Plan (Esas) ve Millî Eğitim 'ko
misyonlarına : 30.6.1982) 

Rapor 
8. — Danışma Meclisi İçtüzüğünün 47 nci Mad

desi Gereğince Hazırlanan Anayasa Komisyonunun 
Aylik Çalışma Raporu. (3/394) (Raporun Başkanlığa 
geliş tarihi : 25.6.;19i8!2) (S. Sayısı : 15i5) (Dağıtma 
tarihi : 29.6J198İ2) 

etmiyordu; fakat bugünden itibaren, hem bugün gö
rüşecek sayın üyelere hem de bugünden sonra gün
dem dışı konuşma yapacak sayın üyelere şunu arz 
etmek durumunda ve mecburiyetindeyim ki; günde
mimiz çok yüklüdür, beş dakikalık bir konuşmanın 
U'5-120 dakikaya çıkmasına hiçbir zaman imkân ver
meme durumunda ve (kararındayız. Onun için, 'bugün 
görüşecek sayın üyelerden ıbilhassa istirham ediyo
rum, beş dakika konuyu toparlayabilmek için altı-ye-
di dakikaya çikarıdabilir; ama onun daha üstüne çıkma, 
gündemimizde görüşülecek konularımızın gecikmesi
ne sebep olacaktır. IBu itibarla, ikazlarımızı lütfen 
kabul buyursunlar. 

ı28 Haziran 19,82 Pazartesi günü Genel Kurulda gün
dem dışı bir konuşma yapmak istiyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hidayet UĞUR 
IBAŞKAN — (Buyurun Sayın Uğur. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bilindiği gibi son günlerde ekmek fiyatı artırılmış

tır. Diğer taraftan, lisansa bağlı malların listesindeki 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başfcanvekili M. Vefîk KİTAPÇIGÎL 

KÂTİP ÜYELER : îmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 113 üncü Birleşimini açıyorum, 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 351 — 
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hububatın Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü
ğünce ihracı şartı kaldırılmış ve tüccara ihraç olanağı 
sağlanmıştır. Buna paralel olarak Toprak Mahsulleri 
Ofisi bugünlerde 100 bin ton beyaz arpayı kendisi 
ihraç etmeyip, ihraç edilmek maksadıyla ihaleye çı
karmıştır. 

Bunlar toplumun yalnız iktisadî durumunu değil, 
aynı zamanda sağlığım ve huzurunu da etkileyen çok 
önemli kararlardır. 12 Eylül'ün gayesine ve mahiyeti 
itibariyle Atatürk'ün karma ekonomi politikasına uy
gun değildir. 

Sayın Devlet Başkanımız 15 Temmuz 1981'deki 
demeçlerinde, huzur ve güvenin devamlı olabilmesi 
için ekonomik istikrarın sağlanması, vatandaşların ge
çim sıkıntısı ve gelecek endişesinden kurtarılması ge
reğine işaret buyurmuşlardı. Bu husus devletin varlığı 
ve güvencesini belirleyen bir esastır. 

Her konuda muktedir olan Millî Güvenlik Konse
yinin alacağı tedbirlere güvenilmekte ve bugünkü gö
rünür halk desteğinin esasını bu güven ve ümit oluş
turmaktadır. Ancak bütün devlet teşkilatındaki her 
görevlinin aynı yönde çalışması ve bunun sağlanması 
da şarttır. 

Şimdi, geçim sıkıntısı ve gelecek endişesinden kur
tarılmasına çalıştığımız vatandaşların bugünkü ekono
mik durumuna kısaca göz atmanın her türlü kararlar 
bakımından yararlan vardır. 

Toplum bugün için anarşi huzursuzluğundan kur
tulmuştur; fakat devam eden hayat şartları nedeniyle 
geçim sıkıntısında henüz ferahlık sağlayıcı bir olanağa 
kavuşmadan bazı iktisadî huzursuzluklarla karşı karşı
yadır. Bunların başında bankerlerin milyonlarca vatan
daşa ve devlete verdikleri maddî ve manevî zarar 
gelir. Bilinen ve evvelce yeterince konuşulan bu ko
nuya tekrar değinmeyeceğim, ancak bu konudaki uy
gulamalar dikkat çekicidir. 

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı çok vergi topla
mak çabası içine girmiş, ancak yük, normal olarak 
beklenenin dışına, vatandaşın sırtına yüklenmiş, ör
neğin, ister doğru, ister yanlış beyan edilmiş olsun, 
seyyanen 5 sene evvel bu arsanın bedeli % 30 fazla 
ederdi, vermezsen takdir koyacağım veya bu bina ya
pılırken arsası şu kadar ederdi, daire başına şimdi şu 
kadar veriniz gibi, hangi hukuka dayandığı bilinme
yen tahsilat, usulsüzlükler, yeni takdir ve cezalar bü
tün vatandaş kitlesini zor durumda bırakmıştır. Bun
dan sonraki beyanları etkileyeceği de şüphesizdir. 

Burada geçmişe dönük, adil bir icraat için yaptığı
mız bazı önerileri tekrarlamaya lüzum görmüyorum. 

i Diğer bir uygulama peşinciliktir. örneğin peşin 
vergiler, peşin elektrik, su, havagazı uygulamaları va
tandaşın güçlüklerini artırmıştır, özel sektörde büyük 
kalkınma bulunmakla beraber, bugün küçük sanayi 
zor durumdadır. İşsizlik problemi büyüktür. Geçen 
gün televizyonda da yayınlanan bir toplantıda Sayın 
Başbakanın destek arzularına rağmen, esnaf ve sanat
kârların müşkül durumlarını ilgililer dile getirmişler
dir. Tarım kesimindeki vatandaşların bazı güçlükleri
ni de bizzat Odalar Birliği açıkladığından, tekrar lü
zum görmüyorum. 

Ticaret ahlakında bir düzelme ve güven sağlana
madığını, protestolu senetlerin durumu kanıtlamakta
dır. Kontrol altına alınamayan piyasa faaliyetleri, do
landırıcılık, kaçakçılık, çeşitli ihtikar ve rüşvet gibi 
faaliyetlerin henüz önlenememesi ve bu gibi hare
ketleri olan kimselerin uygulamalarını serbest ekono
mi anlayışı ile karıştırmaları, toplumun yaşamını et
kilemeye devam etmektedir ve kemerlerinde sıkacak 
delik kalmamıştır. 

Vatandaşın cebine uzanan ellere hâkim olmak za
manı gelmiş değil, geçmiştir. Bundan sonra da yurt dı
şına kaçmayı planlayanlar olup olmadığı ve sırdaş he
saplar muamması esrarını korumaktadır. 

i Burada saymaya gerek olmayan birçok sosyal prob
lemlerin çözüme kavuşturulmaya çalışıldığı bir dö
nemde, yukarıda kısaca değindiğim iktisadî güçlük
lerin yarattığı bunalımın önlenmesi büyük önem ta
şımaktadır. 

Serbest ekonomi, uygun ortamda ve devlet kontro
lünde tatbik edilebilecek bir sistemdir. Devlet şahıs 
zengin etmez, devlet kontrolü dışına hiç bir faaliyet 
olamaz. Aksi halde devlet olmaz. 

Serbest ekonomiyi her konuda uygulama olanağı 
da yoktur. Atatürk zamanında, istikrar sağlandığı or
tamda dahi böyle bir politikaya rağbet edilememiş
tir. Toplumun değindiğimiz iktisadî güçlüklerinin gi
derilmesi, Atatürk politikasına önem verilerek, tekel 
maddelerinden daha mühim bazı ihtiyaçlar devletin 
idare ve kontrolüyle sağlanabilir. Bunların başında ek
mek ihtiyacının ucuz olarak temini bugünkü orta
mın bir gereğidir. Ekmek fiyatlarının artırılması eko
nomik istikrar ile bağdaştınlamaz. İlgililer bir ay cep
lerine 7 - 8 bin lira koyarak ev kirası da vermeden 
geçinmeye çalışırlarsa göreceklerdir ki, çoğunluğu ka
labalık ailelerden oluşan büyük kitleler gıdasını ek
mekten almaktadır. 

Ne ihraç için tasarruf ve ne de hiç bir sebeple ek-
J mek fiyatı artırılamaz. Burada ekmekle ilgili çeşitli 
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sahnelerin ayrıntılarına girmek istemiyorum. Toprak 
Mahsulleri Ofisinin gerekliyse ihracatı eskisi gibi yi
ne kendisi yaparak tüccarın dış satımla sağlayacağı kâ
rı teşkilata maletmesi ve icap. ederse başka şeylerden 
kısıntı yapılarak devlet desteğiyle ekmek fiyatının 
düşürülmesi beklenirken, bu ters uygulama birkaç tüc
carı kalkındıracak kadar sonuçları itibariyle çok üzü
cüdür. 

Atatürk'e «izindeyiz» diye sesleniyoruz. Onun po
litikasından hergün biraz daha ayrılıyoruz. Bu ikti
sadî gidişin ayrıntılarına ilgililerin müdahalesi ihtiyacı
nın doğacağı boyutlara ulaştığı kanaatindeyim. Uy
gulanmakta olan diğer politikaların Atatürkçü görüş
le ayrıca incelenmesinde de yararlar vardır. 

İvedilikle gereğinin yapılacağı ümit ve dileğiyle 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 

2. — Zeki Özkaydnın, su ürünleri ve sorunları ko
nusunda gündem dışı konuşmasu 

BAŞKAN — Sayın Özkaya'nın gündem dışı söz 
isteğini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
28 Haziran 1982 Pazartesi günü su ürünleri ve 

sorunları konusunda gündem dışı bir konuşma yap-
maklığım için söz verilmesi hususunda keyfiyeti mü
saadelerinize saygılarımla arz ederim. 

Zeki ÖZKAYA 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özkaya. 
ZEKt ÖZKAYA — Yüce Meclisin Sayın Başkanı 

ve sayın üyeleri arkadaşlarım; 
Yurdumuzu yakından ilgilendiren bir döviz kay

nağı ve ekonomimizin büyük desteklerinden biri olan 
su ürünleri konusunda çok kısa olarak Yüce Heyetini
zin önüne bir hususu sermek istiyorum. Siz değerli 
üye arkadaşlarım, gerçekten büyük olan bu soruna il
gi göstermekle beni mutlu edersiniz. Bu nedenle siz
lere derin şükranlarımı kaydediyorum. 

Su ürünleri, bilindiği üzere insanlar için vazgeçil
mez bir besin değeridir. Aynı zamanda önemli bir dış 
satış kaynağıdır. Bununla beraber, günden güne ar
tan nüfusa bir istihdam alanıdır. Birçok sanayiin de 
hammaddesidir. 

Ancak şunu hemen ifade etmek gerekir ki, ülke
mizde modern av araçları, donatım, ambalaj ve balık
haneler yetersiz olduğundan, üretim düşüktür. Gerek 
damızlık sağlamada ve gerekse balık çiftlikleri destek
lemede yavaş kalındığından, kapasite düşük düzeyini 
korumakta ve denizlerimizde ve içsulanmızda su ürün
leri kısır bir döngü çerçevesinde kalmaktadır. 

Balık üretiminde önemli yeri olan soğuk hava de
poları ve diğer altyapı tesisleriyle avlanma araçlarının 
sağlanmasında güçlük çekildiğinden, dünyanın has
ret duyduğu ve gelişmeye istidatlı olan bu kaynak la
yıkıyla işletilmemektedir. Nüfus hızla artmaktadır. Gı
da üretimi ise, aynı oranda gelişememektedir. Türki
ye'miz dünyanın en şanslı ülkelerinden biri olup, kendi 
halkını doyurduğu gibi, artan miktarını ihraç etmek
tedir. Ancak, şunu hemen ilave edelim ki bu üstün 
avantajın verdiği fırsatlara göre tedbir alınmazsa çok 
yakın bir gelecekte sıkıntılar baş gösterecektir. 20 yıl 
sonra nüfusumuz bir o kadar artmış olacak ve bu
günkünün iki misli yiyecek maddelerine ihtiyaç belire
cektir. Takdirlerinize sunarım ki, milletler hayatında 
20 yıl ilerisi çok uzak bir zaman değildir. Bu nedenle 
şimdiden her şey ince bir haddeden geçirilmeli ve 
sonuçta kaynakların beslenmesi amaçlanmalıdır. 

Açıktır ki, verimi artırıcı tedbirlerde geç, hem de 
çok geç kalınmaktadır. Bu tek başına işlenecek bir 
problem değildir, birbirine bağlı bir problemler yu
mağıdır. Bir bakanlığın değil, müşterek birkaç bakan
lığın meselesidir. Bugün sulama şebekesinin tamam
lanmasını ele alsak, göletleriyle birlikte 20 yılda bitire
meyiz. Toprakları koruma kanunu olmadığı için her 
yıl binlerce dönüm birinci sınıf arazi konut ve fabrika 
istilasına uğramakta ve tedbirsizlikten birçok akarsu 
kirlenerek verimsiz hale gelmektedir. 

İnsanoğlu gerektiğinde otomobilsiz, uçaksız ya
şayabilir; fakat gıdasız yaşayamaz. Bunu çok iyi düşü
nerek cesaretli, tutarlı ve tüm tekerlekleri üretim he
define çevirecek kaynakları geliştirecek bir politikaya 
öncelik verilmelidir. Güzel yurdumuzda her teşebbüse, 
her devlete cevaz verecek bir verim tansiyonu vardır. 

Denizlerimizde aşırı avlanma tahribat derecesin
dedir. Marmara ve Karadeniz'de kullanılan trol ve kü
çük gözlü ağlar ne fauna bırakıyor, ne de yavru. Bü-
yüğüyle, küçüğüyle bütün canlıları silip süpürüyor, 
balık neslini temelinden yok ediyor, servetler heder 
oluyor. 

Üç tarafı denizlerle çevrili memleketimiz, akar
sularımız, tatlı ve tuzlu göllerimizin coğrafyası son 
derece sevinç vericidir. Ancak, bu kaynaktan gerekti
ği kadar yararlanmadığımız bir gerçektir. Bahk üreti
mi yetersizdir. Bunu birkaç misline çıkarmak müm
kün iken, yurt dışından ithal edip, dişçilik, eczacılık, 
tıp ve boya sanayiinde kullanılan deniz yosunlarını 
dahi değerlendirmemekteyiz. 

Bugün olduğu gibi, gelecek nesillerin de hayvan
sal protein açığının giderilmesinde sorumluluğumuz 
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elbette vardır. Protein maddesi pahalıdır; fakat beslen
menin temel taşıdır. Su ürünleri bu ihtiyacı en ucuz 
bir şekilde sağlayacak durumdadır. Her alanda bilgi 
ve bilginin yanında ilgi esastır. Planlama ve hizmet 
modelleri bundan doğar. Tatbikat alanı olmayan bili
min değeri yoktur. Milletler bilimden yararlandığı 
oranda mutludur. Acı bir gerçektir ki, iç su rezervle
rimizin gerçek kapasitesi ve verimliliği bilinmemekte
dir. Mevcut iç sularımızdan yılda yaklaşık ne kadar 
ürün alınabileceği sorusunu cevaplamak-oldukça zor
dur. Geliştirilmiş teknoloji uygulanmamakta, araştır
malar ve balık stoklarının etüdü ve tespiti önemsen-
memektedir. 

Sayın Başkan, sayın üye arkadaşlarım; 
Sözlerimi bağlıyorum. Sözlerimi bağlarken, eko

nomik açıdan güç bir dönem içinde olduğumuza işaret 
etmek istiyorum. Çözüm bekleyen sorunlarımız çok
tur. Gerçi sorunlar dünya sonunun geldiğini ifade et
mez, ancak olayların ciddî tedbirlere olan ihtiyacını or
taya koyar. Yetkililerin yurdun gelir kaynaklarına şim
dikinden çok daha fazla ağırlık vermeleri gerekmekte
dir. Gerekiyorsa yabancı sermaye dahi düşünülmeli
dir. Kaynak kullanımı resmî olsun, özel olsun tüm 
faal sektörlerin seçtiği, öncelik verdiği, hatta kavga
ların ve tartışmaların odak noktasını oluşturmalıdır. 
Kaynak genişlemesi hususunda istenilen ilerleme sağ
lanmalıdır. tşte o zaman istihdam korunacak ve işte 
o zaman ekonomimiz bugünkü darboğazdan kurtula
caktır. Kaynaklar geciktirilmeden belirli statülere 
mutlaka kavuşturulmalıdır. 

Tekrar Yüce Heyetinize derin saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 

3. — Mehmet Aydar'ın, yurda dönen işçilerinizin 
trafik kohtrollarmda araçlarının aranması, Ankara'da 
trafik kont rotları ve trafiği tehlikeye düşüren yaban
cı TlR'ların durumu konusunda gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Sayın Aydar'ın gündem dışı söz iste
ğini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim konular üzerinde, tensip bu

yuracağınız zamanda gündem dışı görüşlerimi açıkla
mak istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Mehmet AYDAR 

113 30.6.1982 O : 1 

1. Yurda dönen işçilerimizin, trafik kontrollerin
de arabalarının aranması, 

2. Ankara'da trafik kontrolları ve sonuçları, 
3. Trafiği tehlikeye düşüren yabancı TlR'ların 

durumu. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
1980 yılı yazında Türk işçilerimizin vatan hasre

tiyle yanıp tutuşurken Türkiye'ye gelemediklerini bir 
ıstırap olarak hatırlamaktayız. 

1981 yılı yazı idrak edildiği zaman görüldü ki, bu 
sıla hasretini çeken yüzbinlerce vatandaşımız, akın 
akın bu hasretini dindirmek için Türkiye'sine, vata
nına geldi. Aynı hasreti gidermek ve vatanındaki ya
kınlarıyla kucaklaşmak isteyen işçilerimiz, hele bu 
döneme rastlayan iki dinî bayramın da yer alması 
trafik yükünü daha da ağırlaştırmaktadır. 

Benim görebildiğim ve yaptığım tespitte, gerek 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının, gerek Ulaştırma Ba
kanlığının ve gerekse İçişleri Bakanlığının çok yönlü 
önlemler aldığıdır. İçişleri Bakanlığımızın trafik kont
rolları bakımından, özellikle E - 5 karayolu üzerin
deki trafik kontrolları açısından fevkalade ciddî ted
birler aldığını da bizzat müşahede etmişimdir. Ancak 
bu meyanda Kapıkule'den giriş yapan işçi ailesinin 
yorgun argın sürücüsü yol boyunca zaman zaman 
durdurulmakta, sanki gümrük muayenesi yapılıyor-
muşcasına arabaları didik didik aranmaktadır. Bu ya-. 
pılan arama İçişleri Bakanlığımızın bu konudaki ge
nelgesine aykırı yapılmaktadır. Bunu yapan bir kısım 
trafik polislerimizdir. Büyük fedakârlık ve büyük bir 
dirayetle trafik yükünün hafifletilmesini göğüsleyen 
trafik polislerimizin arasından çıkan ve görevlerini bu 
yönetmeliklerin dışına taşırmak istidadını gösterenle
re dur demek lazım geldiğine inanıyorum. 

İkinci bir nokta da, Ankara'da uygulanan ceza 
sistemidir. Gerek radarlı kontrol sisteminde, gerekse 
ekip olarak yapılan kontrolda trafik suçu işleyen va
tandaşlarımız o anda nakdî para cezasına çarptırılama-
maktadırlar. Bu konuda yaptığım araştırmada, tra
fik görevlilerinin bana ifadesi şu olmuştur : Trafik 
hâkiminin talimatı üzerine, bu kabil suç işleyen va
tandaşları mahkemeye sevk ediyoruz, mahkeme ge
rekli cezayı veriyor. 

Trafik polisinin bu konudaki kendisinin yetkili ol
duğu meblağ para cezası 1 000 Türk Lirasıdır. Mah-
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kemeye sevk edilen vatandaşa hâkimin verdiği ceza 
ise, 500 lira ile 525 lira arasındadır. Yani, cezanın 
miktarında da trafik polisi bir uygulama yaptığı tak
dirde bir artma, mahkemenin ise daha düşük bir se
viyede takdiri söz konusu olmaktadır. 

Burada önemli olan husus şudur : Vatandaş İs
tanbul'a gitmektedir; ama aşırı hız yüzünden durdu
rulmaktadır, o anda cezalandırılması gerektiği halde 
cezalandırılamamaktadır ve mahkemeye sevk edil
mektedir ki, burada büyük güçlüklere sebebiyet ver
mektedir. Bu hususu da Adalet Bakanlığımızın ıttılaı
na sunmak istiyorum. 

Bir başka önemli husus da; Türkiye'de Kapıku
le'den ve diğer giriş kapılarından giren yabancı TIR' 
ların trafiği tehlikeye sokma durumudur. Bu fevka
lade önemlidir. Bundan polisimiz de şikâyetçidir, 
bundan sürücülerimiz de şikâyetçidir; o kadar şikâ
yetçidirler ki, artık buna bir TIR belası demek la
zım gelir. 

Önerim odur ki, gerek Kapıkule'den vesair kapı
lardan, gerek yükünü boşalttıktan sonra boş olarak 
dönüldüğü zaman giriş yapılan kapılarda yabancı TIR 
şoförlerine, Türkiye'de nasıl hareket edeceklerini an-

1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu. (1/410) (S. Sayısı 151) (2) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin ka
ntin tasarı ve teklifleri bölümüne gelmiş bulunuyo
ruz. 

Dün görüşmekte bulunduğumuz; Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Kanun Tasarısının görüşülmesine devam 
edeceğiz. 

Sayın Hükümetin ve Sayın Komisyonun yerlerini 
almalarını rica ediyorum. 

Tasarının 11 inci maddesini okutuyorum : 
Yer Değiştirme : 
MADDE 11. — Sahil Güvenlik Komutanlığında 

görevli subay, astsubay ve erbaşlar ile erlerin hizmet 
ve sağlık gereklerinden dolayı görev ve hizmet yerle-

(1) 155 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 151 S. Sayılı basmayazı 29.6.1982 tarihli 
112 nci Birleşim tutunağına eklidir. 

latan, kendi dillerinden bilgi verebilen broşürlerin ve
rilmesidir. 

İkincisi; para cezası verildiği zaman, «üzerimizde 
paramız yoktur» deyip, polisi müşkül duruma sok
maktadırlar, yaptığım tespitler arasında bu da mev
cuttur. Bu itibarla, giriş ve çıkışlarda Türk parasını 
mutlak surette deklere etmek suretiyle üzerlerinde ta
şımalarını zorunlu kılabilecek tedbirler alınması da 
gerekmektedir. 

İstirhamım bu idi, bunu arz ettim, dinlediğiniz için 
çok teşekür ederim, sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Değerli üyeler; gündemimize geçiyorum. 

4. — Danışma Meclisi İçtüzüğünün 47 nci Mad
desi Gereğince Hazırlanan Anayasa Komisyonunun 
Aylık Çalışma Raporu. (3/394) (Raporun Başkanlığa 
geliş tarihi : 25.6.1982) (S. Sayısı : 155) (1) 

BAŞKAN — Sunuşlarda Anayasa Komisyonumu
zun aylık çalışma raporu var, okutuyorum : 

(Anayasa Komisyonunun aylık çalışma raporu 
okundu) 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

rinin değiştirilmesi, bu komutanlığın teklifi üzerine 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, sivil me
mur ve işçilerin yer değiştirmeleri Sahil Güvenlik 
Komutanlığı tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın İnal. 
SALİH İNAL — Sayın Başkanım, 11 inci mad

denin ikinci satırının başındaki «ve» bağlacının ye
rine, «veya», yine aynı satırda, «gereklerinden» ke
limesinin yerine, «nedenlerinden», bir de, üçüncü sa
tırda, «değiştirmeleri» kelimesinden sonra, birlikte 
olmak kaydıyla «de» eklenmesinin daha yararlı ola
cağı kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnal. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Uygundur efendim, «ve» yerine, «veya» diyebiliriz. 

BAŞKAN — «Gerekleri» yerine teklifiniz?.. 
SALİH İNAL — Nedenlerinden. 
BAŞKAN — «Nedenlerinden» diyorsunuz. 
Evet, Sayın Komisyon?.. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Evet efendim, «nedenlerinden.» 

BAŞKAN — Bir de, bu maddenin üçüncü satı
rındaki, «işçilerin yer değiştirmeleri de» dediniz, de
ğil mi Sayın İnal? 

SALİH İNAL — Birlikte olmak kaydıyla «de» 
ekinin eklenmesini söyledim efendim. 

BAŞKAN — «Yer değiştirmeleri de Sahil Güven
lik Komutanlığı tarafından yapılır.» 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Komisyonda da görüşmüştük, ona katılmıyoruz. Bu 
şeklini tasvibinize sunuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
«ve» ile «gereklerinden» yerine, «veya» ile «ne

denlerinden.» 

Değerli üyeler; bu maddeyi, «hizmet ve sağlık» 
kelimeleri arasına, «veya», «gereklerinden» yerine de, 
«nedenlerinden» kelimelerinin konulması suretiyle, 
bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
BİRİNCİ KISIM 

Yükümlülük ve Görev İlişkileri 
Yükümlülük : 
MADDE 12. — Sahil Güvenlik Komutanlığı gö

revlerini, İçişleri Bakanlığına bağlı ve 211 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetler İçhizmet Kanununa tabi olarak 
kendi emir ve komuta bağlantısı içerisinde yapar. 

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

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Görev İlişkileri : 

MADDE 13. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 
İçişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıklar, mülkî ve ad
lî makamlar ve diğer ilgili kuruluşlar ile görev iliş
kileri, karşılıklı işbirliği ve koordinasyon esaslarına 
dayanır. 

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

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Askerî ve İdarî Yardım : 
MADDE 14. — Sahil Güvenlik Komutanlığı bir

likleri, görevlerini yaparken, askerî ve idarî yardım 
gerektiğinde durumu en yakın askerî ve mülkî ma
kamlara bildirirler, kendilerine yetki ve olanaklar öl
çüsünde gerekli yardım yapılır. 

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

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Eğitim ve Tatbikatlara Katılma : 

MADDE 15. — Sahil Güvenlik Komutanlığı aslî 
görevlerini aksatmaksızın Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığınca planlanan eğitim ve tatbikatlara katılır. 

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

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

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Bütçe ve İhtiyaçların Sağlanması 

Bütçe : 
MADDE 16. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 

bütçesi, İçişleri Bakanlığının bünyesinde ve Bakanlık 
bütçesinden ayrı olarak düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Bu bütçe, katma bütçe mi, 

yoksa genel bütçe mi? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Genel Bütçe efendim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
Silah, Cephane, Araç, Gereç ve Teçhizat Sağlan

ması : 
MADDE 17. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 

silah ve cephanesi ile araç, gereç ve teçhizatı Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte hazırlanacak ve 
İçişleri Bakanlığınca onaylanacak bir plana göre, ken-
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di bütçesinden; 6 ncı maddede yazılı durumlarda De
niz Kuvvetleri Komutanlığı emrine giren birliklerin 
tüm ihtiyaçları Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden 
«ağlanır. 

BAŞKAN —r Madde üzerinde Sayın Bayer%ı 
bir değişiklik önergesi vardır. Sayın Bayer, önergeyi 
okutayım, sonra konuşursunuz. 

Sayın Bayer'in önergesini oktutuyoruım. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Sahil Güvenlik Komutanlığı araç ve gereç, teç
hizatı ile silah ve cephanesi bu Kanunun 17 nci 
maddesi gereğince, kuruluş tamamlanıncaya kadar 
'Deniz Kuvvetlerinden (karşılanacağı beMrtilmektedir. 

Genel olarak ıhizmet sahası olarak Deniz Kuvvet
leri ile beraber Türk sahillerinde faalıiyet gösterecek 
ıbu Komutanlığın, .silah araç ve gereçlerim normal 
mevzuat altında karşılaması imikânsızdır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden silahlanması, 
silah araç ve gereçlerinin yenilenmesine dair 11601 sa
yılı Kanunun >6 ncı maddesinde belirtilen satın alma
ya ait işlemler gibi, müzakere ettiğimiz ve Deniz 
Kuvvetlerinden ayrılarak İçişleri Bakanlığına bağla
nacak Sahil Güvenlik Komutanlığı için de uygulan
ması için dkteki fılkra hazırlanmıştır. 

Jandarma Komutanlığında da yukarıda belirtilen 
IİÖOÜ sayılı Kanun uygulandığından, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı için de uygulamayı sağlayacak, yeni Ko
mutanlığa imkân verecek ek fılkra için gereğine mü
saadelerinizi arz ederim. 
Muhsin Zekâi BAYER Rifat BAYAZIT 

Erdoğan BAY1K Şükrü BAŞBUĞ 
Orhan BAYSAL Mahir CANOVA 
Yavuz ALTOP Ali Nejat ALPAT 

Abdülbaki CEBECİ Ender CİNER 
Orhan CİVELEK Ayhan FIRAT 
Mehmet AYDAR İbrahim GÖKTEPE 

İbrahim BARANGİL 
17 nci maddeye ikinci fıkranın eklenmesi : 
Sahil Güvenlik Komutanlığının teşkilatlanması ve 

teşkilat değişikliklerinde silah, araç ve gereçlerinin 
temini ve yenileştirilmesi için ödeneklerle yapılacak 
alıım, yapım ve 'hizmetler, 10150 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye ve I2Ü490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve 
lıhale Kanunları hükümlerine tabi değildir. Bu gaye
ye yönelik olarak yapılacak alım, yapım, onarım ve 
'hizmetlere ait usuller Bakanlar Kurulunca tespit 
edilir. 

IBAŞKAN — Buyurunuz Sayın. Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ ıBAYER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 

Kanuna eklenmesini önerdiğimiz maddeye ilave 
edilecek fıikranın gerekçesini de belirtmiştim. 

(Bildiğiniz üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni
den modemize edilmesi için Ü60U sayılı bir Kanun 
vardır. Bu Kanuna göre, Hükümet, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin yenilenmesi konusunda Artırma ve 
Eksiltme Kanunu ve Muhasebe-i Umumiye Kanunu
nun dışında işlem yapmaktadır. Çüntkü, ihaleler ve 
diğer işlemler döviz kurlarıyla yapılmaktadır; altı ay 
beklemektedir ve eldeki tahsisat yanmaktadır. Bunu 
Hükümet göz önünde tuıtaralk, 11601 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine böyle bir hüküm koymuştur. 

Şimdi, bizim görüşmekte olduğumuz Sahil Gü
venlik Teşkilatı da 1985 yılına kadar Deniz Kuvvet
lerinden bu silahlarını ve malzemesini temin edecek
tir; fakat Kanun devamlılık arz ettiği için, aynı diğer 
kanunda olduğu gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jan
darma Kuvvetlerine tanınan ıbu imkânı sağlarsak, 
bütçeye konan para yanmaz ve zamanında, yalnız si
lah araç ve gereci için (Diğer konular için değil) bu 
şekildeki bir imkânı (Bakanlar Kuruluna vermiş olu
ruz. Bu suretle de Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni bir 
nüvesi olan Sahil Güvenlik Teşkilatının teçhizatlan-
ması konusunda imkân sağlamış oluruz. 

Müspet oy vermenizi dilerim. Saygılarımla efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, 'biz bu önergeye katılıyoruz efen

dim. 
Yalnız müsaade ederseniz madde metninde hir-iki 

düzeltme talebimiz vardır. Madde başlığında yanlış 
olarak «Sahil»' yazılmıştır. Bu, «Silah» olacaktır. 

Yine madde metninde 6 ncı madde 4 üncü mad
de olarak düzenlendiği için dünkü düzenlememizde, 
6 ncı maddenin 4 olarak tashih edilmesi gerekir. Arz. 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayer'in /teklifine katılıyorsu
nuz. Sayın Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ 'BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 
RÜŞTÜ HEPER — Katılıyoruz efendim. 

SELÇUK KANTAROOĞLU — Sayın Başkan 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kantaroıoğluv 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir Jconuyu arz 

etmek istiyorum Sayın Başkan. 
Genel Bütçeye dahil kurumlarda böyle bir uygu

lama olmadığına göre, bir Bütçe Komisyonu Üyesi 
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olarak bu teklifi nasıl yaptı önerge sahibi olarak, bu- I 
mu öğrenmek isterim efendim. 

ySonra, Komisyon nasıl oluyor da böyle bir şeyi 
uygun görüyorlar? Genel 'Bütçede 'böyle <bir uygula- I 
ma yoktur ve zaten -Hükümet ide böyle hir şey is-
tememiiştir. I 

IBAŞKAIN — Teşekkür edenim Sayın Kamtarcı-
oğlu. 

Sayın Bayer, 'buyurunuz. 
IMİUIHSİN ZElKÂt BAYER — Efendim, ben 'Büt

çe Komisyonu üyesi olduğum için önergemi tek imza 
ile vermedim; !!3 üye vardır. 113 üye de aynı benim 
gibi, Bütçe Komisyonunun dışındaki 13 üyeye de im
zalattım ki izahatımı yapmak içim. 'Birinci konu bu. I 

ikinci konu, Bütçe-Plan Komisyonunda bu konu 
hir oyla kaybedilmiştir, Bu balkımdan Hükümet gö
rüşü ve Komisyonun görüşü buna iştirak şeklinde ol
duğuna göre, usulümüzde herhangi hir yanlışlık yok
tur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — O halde hu 

önerge hakkında müzakere açmanız gerekir Sayın 
Başkan. 

IBAŞKAIN — Buyurum, buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Ben söz istemi

yorum, arkadaşların görüşmesine açmanız gerekir. 
(BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, siz görüşünüzü 

heyan 'ettiniz. Sayın üyelerden bu konuda söz isteyen 
herhangi ibir arkadaşımız yoktur. I 

;Değerli üyeler; 
Sayın Bayer'im önergesine; hu maddeye hir İfikra 

eklenmesi konusundaki önergesine Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümet katılmaktadırlar. Bu itibarla öner
geyi kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul' edilmiştir. 

17 nci maddeyi, hu fıkranın eklenmesi suretiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

ıl'S inci maddeyi okutuyorum. I 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Özlük İşleri I 

Özlük İşleri : 
MADDE 18. — Sahil Güvenlik Komutanlığın

da görevli amiral, subay, astsubay, sivil memur ve 
işçiler, özlük hakları bakımından, kendi özel kanun
larına tabidir. I 

Erbaş ve erlerin harçlıkları, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığındaki emsallerine verilen miktarlar üzerin- I 
den ve aynı hükümlere göre ödenir. I 
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Özel hallerde diğer kuvvetler ile, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve kuruluşlardaki emsaline yapılan 
nakdî ve aynî ödemeler, aynı şartlar altında ve aynı 
hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
personeline de uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurunuz Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, bu ko
nuda bir sorum var. 

Maddenin birinci • fıkrasında, «...amiral, subay, 
astsubay, sivil memur ve işçiler» den bahsediyor, öz
lük hakları bakımından. 

İkinci fıkrasında, «Erbaş ve erlerin harçlıkları, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki emsallerine veri
len miktarlar üzerinden ve aynı hükümlere göre öde
nir» denilmektedir. 

Üçüncü fıkrada ise, «Özel hallerde diğer kuvvet
ler ile, Jandarma Genel Komutanlığı ve kuruluşlar
daki emsaline yapılan nakdî ve aynî ödemeler, aynı 
şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı personeline de uygulanır» 
denilmektedir. 

Buradaki Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, 
birinci fıkra kapsamına giren sivil memur ve işçileri 
de kapsıyor mu kapsamıyor mu, bu konu açık kal
mış, bunun aydınlatılmasını talep ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Özür dilerim, Sayın Üyemizin konuşmasının bir kıs
mını anlayamadım, sesi alamadık, yalnız, en sonda
ki, «Diğer işçiler de bunlardan yararlanır mı?..» 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, Sayın Uyguner 
derler ki, «(Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline 
de uygulanır)» deniliyor son fıkrada. Yukarıdaki si
vil memur ve işçiler de bu personele dahil midir?» 
diye sorarlar. Tamam mı Sayın Uyguner öyleydi? 

M. FEVZİ UYGUNER — Evet. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Sivil personel buna dahil değildir efendim; kendi ka
nunlarına tabidir sivil memurlar ve işçiler. 

M. FEVZİ UYGUNER — O halde bunun dü
zeltilmesi için bir önerge takdim ediyorum. Askerî 
personel olarak bunun düzeltilmesi lazım. 

BAŞKAN — Alalım önergenizi... 
Sayın Uyguner'in önergesini okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 151 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 18 inci maddesinin son fıkrasının, «Özel hal
lerde diğer kuvvetler ile Jandarma Genel Komutan
lığı ve kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdî ve 
aynî ödemeler, aynı şartlar altında ve aynı hüküm
lere tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığının as
kerî personeline de uygulanır.» şeklinde düzenlenme
sini arz ve teklif ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 
BAŞKAN — Sayın Komisyon; önergeyi incele

mek üzere sunabilirim Komisyona; gönderiyorum... 
Değerli üyeler; 
18 inci madde üzerinde Komisyon çalışmasını 

sürdürürken, 19 uncu maddenin görüşülmesine geçi
yoruz. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
İaşe, Giyim, Kuşam, Yakacak : 
MADDE 19. — Sahil Güvenlik Komutanlığı per

sonelinin iaşesi ile yakacak, giyim ve kuşamında, De
niz Kuvvetleri Komutanlığının benzer birliklerinde 
uygulanan yasal hükümler esas alınır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili Sayın Kantarcıoğlu'nun bir 

değişiklik önergesi var, okutuyorum. 
Yüce Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının 19 uncu mad
desindeki «yasal» kelimesinin Başbakanlık Genelge
sinin 17 nci maddesine uyularak «kanun hükümleri» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

BAŞKAN — «Yasal» kelimesinin «kanun» keli
mesi ile değiştirilmesi Sayın Kantarcıoğlu tarafından 
teklif ediliyor. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVN1 MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Biz burada yalnız kanun hükümlerini değil, aynı 
zamanda tüzükler ve yönetmeliklerle düzenlenmiş 
olan hususları da aldığımız için, «yasal hükümler 
esas alınır» demiştik. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
küçük bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, Sayın Kantarcı
oğlu bir küçük açıklama yapmak istiyor, yapsınlar 
sonra cevabınızı lütfedin. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 

Tutunan kelimeleri kullanarak konuşuyorum, tu-
tunmayanlara Başbakanlık da karşı olduğu için, tüm 
toplum karşı olduğu için, tutununcaya kadar dili in
hisar altına almamak için, mevcut dil gelişimini ve 
Millî Eğitim Temel Kanununun ilgili maddesine (Ki, 
Millî Eğitim Bakanının koruması lazım bu konuyu, 
bir kurum kurmaya başlıyor, şu, anda elinde) ve Baş
bakanlığın son Genelgesine uyarak, «Kanun» keli
mesi «Yasa» kelimesi karşılığında kullanıldığı için, 
bunun kullanılmaması; «Kanunî» kelimesi, sonuna 
«al» eki gelmek suretiyle «Yasal» şeklinde kullanıl
dığından, bunların kullanılmaması için, dil bütünlüğü 
bakımından emredici mahiyette olmak suretiyle bir 
Genelge yayınlamıştır. Bu bakımdan, buna uymak 
zorundayız, tutarlılık lazım. 

Bir konuyu daha açıklamak istiyorum; şu anda 
belki Komisyonun gözünden kaçmış olabilir. Müda
haleyi sırf bu konu tartışılacağı, görüşüleceği için 
yapmak istemedim. Bir önceki maddede şu geçti : 

«Askerî ve idarî Yardım : 
Madde 14. ...kendilerine yetki ve olanaklar ölçü

sünde...» 

«Olanak» kelimesi geçti. Halbuki diğer tarafta 
dört defa «imkân» yazılı. Ya «olanak» kullarınız ya-
hutta «imkân» kullanırız; hem o, hem o kullanılmaz. 
Konuşma dili başka, yazı dili başkadır. 

Bu bakımdan, bu önergeyi vermiş bulunuyorum, 
«Yasal>» «Kanunî»ınin karşılığıdır. «Mevzuat»! dendi
ği zaman kanun, tüzük, yönetmelik işin içerisine gi
rer. Burada kullanılan ifade doğrudan doğruya, Hü
kümet Teklifinde de «Yasabdır. Yasal hüküm demek 
kanunî hüküm demektir. Yoksa eğer mevzuat olarak 
kanunlar ve onlara bağlı olarak çıkarılan tüzükler, 
yönetmelikler, genelgeler de dahil edilmek isteniyor
sa (talimatlar yani, genelgeyi de o manada kullanmak 
istiyorum) o zaman «mevzuat» kelimesini kullanmak
ta yarar vardır. 

Dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarca 
oğlu. 

Sayın Müftüoğlu. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNt MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Biz burada «yasal» kelimesini mevzuat anlamın
da kullanmıştık. «Yasal» kelimesi yerine o zaman, 
«uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır» şeklinde 
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düzenlemeye katılıyoruz efendim : «...benzer birlik- I 
lerde uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır.» 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, o halde öner
genizi alıyorsunuz? I 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Alıyorum. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
«Yasal hükümler» ifadesi yerine «Mevzuat hü- I 

kümleri» değişikliği ile bu maddeyi oylarınıza sunu
yorum. I 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Bir soru sor
mak istiyorom. 

BAŞKAN — Soru sormak istiyorsunuz, buyurun 
efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, mad
dede de olduğu gibi, burada bariz şekilde : «Sahil I 
Güvenlik Komutanlığı personelinin iaşesi ile yakacak, 
giyim ve kuşamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
nın benzer birliklerinde uygulanan mevzuat hüküm
leri esas alınır.» deniyor. Buradaki personel sadece 
askerî personel mi, yoksa tüm personel mi kastedili
yor? Bunun aydınlatılmasını rica ediyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Müftüoğlu. 

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

Burada Deniz Kuvvetlerinde görevlendirilmiş olan I 
tüm personeli 'kastediyor. Sahil Güvenlik Komutan- I 
lığında da görevli olan personel aynı şeylerden isti
fade edecek ve aynı hükümler uygulanacaktır, efen- I 
dim. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Yani askerî sivil bütün personel?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Evet Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — O halde, bu yalnız zabıtlara geçi
rilmesi suretiyle mi kafan, yoksa bir küçük ilave ya
pılması Komisyonca isteniliyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; Sadece zabıtlara geçme
sini kafi görürüz efendim. I 

Arz ederim. { 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. j 
Değerli üyeler; I 
Maddeyi, demin arz ettiğim değişiklikle oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. ( J 
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20 nci maddeyi okutuyorum. 
Sicil Usulleri : 
MADDE 20. — Sahil Güvenlik Komutanının bi

rinci sicil üstü, Deniz Kuvvetlen Komutanıdır. 
Komutanlığın diğer kadrolarında görevli perso

nelin >sidil işlemleri Türk Silahlı Kuvvetlerindeki esas
lara göre yürütülür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul, edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 
Tazminat ve Ödüller : 
MADDE 21. — Sahil Güvenlik Komutanlığı per

sonelinin sahil ve karasularımızla ulusal ve uluslara
rası hukuk kuralları gereğince hükümdarlık hakları
na sahip olduğumuz denizlerde güvenliğin sağlanma
sı ve deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın men, takip 
ve tahkiki hizmetlerini fiilen icra ederken veya bu 
tür görevleri sona ermiş olsa bile evvelce ifa ettik
leri hizmet nedeni ile derhal veya bu yüzden maruz 
kaldıkları yaralanma, sakatlanma, yahut ölmeleri ha
linde, haklarında 3.11.1980 tarih ve 2300 sayılı Nak
dî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Hükümleri uygulanır. 

Ayrıca bu komutanlık personeli 16.6.1930 tarih 
ve 1706 sayılı Jandarma Kanununa 17.5.1956 tarih 
ve 7268 sayılı Kanunla eklenen hükümlerdeki şartla
rın tahakkuku halinde burada belirtiilen ödüllere de, 
hak kazanırlar. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddenin ikinci satırındaki «Hükümdarlık 

haklarına» ifadesi «Hükümranlık halklarına» olarak 
düzeltilmesi gerekiyor. Bu konuda Sayın Tosyalı'nın 
bir önergesi var. Önergeyi okutmuyorum; çünkü, 
bir tek kelimeyle ilgili, 

Bu önergeye Sayın Komisyon da katılıyorlar. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, bu bir daktilo hatasıdır. 

Bir husus daha var, onu da arz edeyim. Beşinci 
satırda «2300 sayılı», olmayacak «2330 sayılı Nakdî 
Tazmina]t...»ı olacak. Onun da düzeltilmesini arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Sayın Uyguner'in bir değişiklik önergesi var, oku

tuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 151 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının 21 (inci maddesinin .birinci fıkrasının <<$ahil Gü-
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venliik Komutanlığı personelinin sahil ve karasuları
mız ile hükümranlık haikıkına sahip olduğumuz deniz
lerde veya uluslararası sularda güvenliğin sağlanma
sı ve deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın men, takip 
ve tahkiki hizmetlerini filen icra ederken veya bu 
tür görevleri sıana ermiş olsa bile evvelce ifa ettik
leri hizmetler dolayısıyla maruz kaldıkları ölüm, ya
ralanma veya sakat kalma olayları nedeniyle hakla
rımda 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdî Tazminat 
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri 
uygulanır.» sökünde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Fevzi UYGUNER 

M. FEVZİ UYGUNER — Önergemi izah için 
söz rica ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 
Madde düzenlenirken bazı redaksiyon hataları 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisini Sayın Tosyalı 
tespit etmiş ve bu hususta bir önerge vermiştir. Be
nim önergemde o «Hükümdarlık hakkı»;, «Hüküm
ranlık hakkı» olarak düzeltilmiştir, benim önergem-
dede mevcuttur. 

Fakat maddede, sahlil muhafaza teşkilatında gö
rev alanların 2330 sayılı Kanuna tabi kılınmaları 
öneriliyor, ele alınıyor. Yani bu demektir ki, sahil 
muhafaza teşkilatında görev alan personel gerek ka
çakçılığın men ve takibi ve gerekse güvenliğin sağ
lanması yönlerinden hizmet ifa ettikleri sırada her
hangi bir yaralanma, ölüm veya sakatlanma hadise
sine maruz kaldıkları takdirde kendilerine 2330 sayılı 
Kanun hükümleri gereğince nakdî tazminat bağlana
cak. 

Şimdi, madde düzenlenirken, «Sahil Güven
dik Komutanlığı personelinin sahil ve karasularımız
la...» Demek ki, sahillerde vuku bulursa bu kabil 
olaylar tazminat bağlanacak. Karasularımız içerisin
de vuku bulursa yine tazminat 'bağlanacak. Hüküm
ranlık hakkına sahip olduğumuz denizlerde vuku bu
lursa '(Marmara Denizi gibi faraza) yine tazminat 
bağlanacak. Peki, kaçakçıyı taklip ediyor, karasuları
mızın dışına çıkmış; fakait uluslararası sularda git
miş, müsademeye girişmiş; kaçakçı teknesini yaka
lamış, müsademeye girişmiş, yaralanma veya ölüm 
vakası orada olmuş... İşte o, maddenin kapsamı dı
şında kalıyor. 
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Bunun için, önerime bir hususu ilave etltüm; ulus
lararası sularda, yani kaçakçılığın men ve takibi için 
veya yurt güvenliği için uluslararası sularda da faali
yet sarf ederken yaralanma, ölüm veya sakatlanma 
gibi bir hadiseye maruz kalırsa, o takdirde yine 2330 
sayılı Kanun hükmünden istifade etmesi gerekir. 

Önergemi bu maksatla hazırladım, takdim ettim. 
Takdir Yüce Heyetinizin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 

(Alkışlar) 
Sayın Komisyon ve Hükümet, önergeyle ilgili... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz önergeyi biz bir 
görelim. Gerçi burada izah edildi; fakat bizim ka
naatimize göre, «Ulusal ve uluslararası hukuk kural
ları gereğince hükümranlık haklarına sahip olduğu
muz denizlerde»ı tabiri; esasında bu kuvvetin görev 
alanını tayin ederken de zikrettiğimiz yerler bu şekil
de ifade edilmişti. Bu itibarla, bunun bu kapsam içe
risine gireceğine inanıyoruz biz. Çünkü Kanunun ba
şında ıda biz, görev sahasını tayin ederken, «Sahil ve 
karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması, 
ulusal ve uluslararası hukuk kuralları gereğince hü
kümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde bu 
hak ve yetkilerin kullanılması...», demiştik. Yani gö
rev alanıyla buradaki madde birbirine uyum sağla
maktadır. 

>Bu itibarla, «Ulusal veya uluslararası hukuk ku
ralları gereğince hükümranlık haklarına sahip oldu
ğumuz denizlerde...» de ifadesi bulunduğuna göre, 
oralarda vaki olacak olaylarda da, yine yaralanma 
veya sakat kalma halinde bu tazminattan istifade ede
cektir. 

BAŞKAN — Ama buna rağmen Sayın Müftüoğ-
lu, diyorsunuz ki, önergeyi görelim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Evet, buna rağmen bizim bu kadar anladığımızın dı
şında başka değişiklikler varsa, o hususları da gör
mek için önergeyi rica edelim efendim. 

BAŞKAN — Peki, önergeyi gönderiyorum efen
dim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, bir ar
zım var efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Efendim, bu madde 

özellikle 2330 sayılı Kanundan istifade ötmeyi ön
görmektedir. Malî hükümdür; ımiaiî hükümlerde öde
me yapılması için açıklık getirilmesi istenir. Bu özel 
hüküm olduğu için, burada uluslararası suların özel
likle belirtilmesi lazım. Aksi takdirde ödeme yapıla
maz; böyle bir durum hâsıl olur. Onun için madde
ye açıklık getirilmesinde yarar vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Yine bu maddeyle ilgili Sayın Genc'in bir öner

gesi var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 21 inci maddede geçen «İcra 
©dericen»| ve «İfa ettikleri»! sözcüklerinin «Yapar
ken» ve «Yaptıkları»! biçiminde değiştirilmesini arz 
ederim. 

Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Öbür önergeyi de gayet tabiî tetkiklerinize arz 

edeceğim... 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Aydar, bu önerge üzerinde 

mi?.. 
MEHMET AYDAR — İki önerge ve madde üze

rinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

Üyeler; 

Birinci önergenin öngördüğü husus madde met
nine mutlaka konulmalıdır. Devletler hukuku açısın
dan konuya baktığımız zaman, hükümranlık hakla
rının sahip olduğu bir ülke, kendi hükümranlık hak
larını ihdas etmiştir. Uluslararası anlaşmalarla hü
kümranlık hakları ihdais edilmez. 

Bu itibarla 'behemehal karasularının dışında ve 
uluslararası sularda takip cereyan ediyorsa bu hu
susun da mutlaka madde metnine derci bir zaruret
tir. ikinci bir nokta, benim burada takıldığım. Bu
nun da Komisyon tarafından açılklanmasını istirham 
edeceğini. 

Diğer taraf, Sayın Genc'in, bir redaksiyondur. 
Onun için pek üzerinde durmayacağım. 

Yalnız burada bir anlaşılma durumu var: «İfa 
ettikleri hizmet nedeniyle derhal...»! Nedir derhal?.. 
Sakatlanmaları, ölmeleri hallerinde. Bir de yine, «İfa 

ettikleri hizmet nedeniyle...»/ ki, buna atıfla meydana 
geliyor, «Bu yüzden...» diyor «maruz kaldıkları ya
ralanma...»! ki «veya bu yüzden maruz kaldıkları,..». 
Demek ki, burada iki hal söz konusudur. Biri hiz
metin ifa edildiği mekân ve zaman kavramları içeri
sinde cereyan eden bir fiil, diğeri de bu mekân ve 
zamanın ötesinde cereyan eden bir fiil. Kaçaikçılık 
olduğuna göre ben maddeden şunu anlıyorum : 

Bir görevli, bir subay kaçakçılığı takip etmiştir, 
yakalamıştır ve adalette teslim etmişlerdir; ama ken
disi bir zaman gelmiştir, emekli olmuştur; ama o ka
çakçı io subaya muğber olmuştur, hapisten çıkmıştır, 
gitmiştir, onu. yaralamıştır. Bu mana da çıkıyor bun
dan. Bu mana mıdır, yoksa başka bir mana mıdır?.. 

Bunun da lütfen açıklığa kavuşturulmasını rica 
edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın MüJftüoğlu, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

2330 sayılı Kanun esasında bizatihi kendisi; gö
revleri fiilen ifa ederken, hizmet sırasında, hatta hiz
metten ayrıldıktan sonra dahi bu ifa ettikleri hizmet
ler dolayısıyla herhangi bir şekilde bir yaralanmaya, 
sakatlanmaya veyahut da ölümleri halinde bunlardan 
yararlanabileceğini 2330 sayılı Kanun tayin etmiştir. 
Bu personel de aynı Kanuna tabi oflacaktır. 

O bakımdan, Sayın Aydar'ın ifade buyurdukları; 
acaba görevden ayrıldıktan sonra da bu hizmetten 
dolayı Iböyle bir şeye maruz kalırlarsa bundan yarar
lanacak mı?.. Yararlanacaklardır. Onu arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN —Evet. Teşekkür ederim. 
Diğer iki konuya; Sayın Uyguner'in ve Sayın 

Genc'in?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Genc'in önerisine; efendim hep genellikle ka
nunlarda ve hukukta «İcra ederken», «İcra»; kelime
leri, «İfa»( kelimeleri fiilen geçmektedir. O bakım
dan katılmıyoruz efendim. Hukuk terimi olarak yer 
almasında yarar görüyoruz. 

BAŞKAN — Katılnııyorsunuz. 
Sayın Bayazıit, buyurun efendüm. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, Muhte

rem Komisyondan bir şey öğrenmek istiyorum;. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT — Denizde kaçakçılığı takip 

ederken sahile çıkmıştır, uzaklaştırılmıştır. Takip et
miştir; çünkü, kaçakçılığı takiple görevlidir bütün 
ıkamu görevlileri. Bir kilometre, iki kilometre 'ileride 
yakalamıştır. Takip vazifesini yapmıştır. Bunlar bu 
yaralanmadan ve ölümden mütevellit 2330 sayılı Ka
nundan yararlanacaklar mıdır?., ©unun bir açıklığa 
kavuşturulmasını; zabıtlara geçmesi bakımından is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; yararlanacaklardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Daha evvel 18 indi maddeyle ilgili önergeyi gön

dermiştim. Onu lütfediyor musunuz?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

18 'inci maddede açıklık getirilmek istenen husus : 
En sonda, 3 üncü fıkranın 2 nci satırında, «... Sahil 
Güvenlik Komutanlığı askerî personeline de uygula
nır.») Yani «... Sahil Güvenlik Komutanlığı» ile «... 
personelline»! kelimesi arasına «askerî» tabirini ilave 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet. Önergeyi lütfeder, gönderir 
misimiz efendim?.. 

'Sayın Uygumer, bu «Askerî», kelimesinin ilavesi 
suretiyle maddenin geçmesi yeterli?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Önergem o yolda za
ten. 

BAŞKAN — Evet. 
Değerli üyeler; 
Sayın Uyguner'in önergesine Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılıyor. Önergeyi kesim oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

18 inci maddeyi bu önerge istikametinde yaptığı
mız değişiklikle oylarımıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — 21 inci madde. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
21 inci maddeyle ilgili, Sayın Fevzi Uyguner'in öner

gesine uygun olarak, 21 inci maddenin 2 nci satırın
da «... uluslararası hukuk kuralları gereğince hüküm
ranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde» tabi
rinden sonra «veya uluslararası sularda»! tabirini ek
liyoruz. Bu şekliyle... 

BAŞKAN — Evet. Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
21 inci madde üzerinde değişiklik önergesi veren 

Sayın Uyguner'in önergesine Sayın Hükümet ve Sa
yın Komisyon katılmaktadırlar. Bu itibarla önergeyi 
kesim oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

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

Madde üzerinde son fıkrada yine daktilo haftası 
var. «Ayrıca, bu komutanlık personeli 10.6.» olacak
tır; «16.6»| yazılmış, «10.6»/ olacak efendim. 

Ayrıca, «11.5,1956» denmiş tarih olarak, «1959» 
olacak. 

BAŞKAN — «1956»!, «1959», mu olacak?.. 
-MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Evet Sayın Başkan. O şekilde düzenlenmesini arz 
ederim. 

BAŞKAN — Evet: 

Değerli üyeler; 
Bu madde ile ilgili olarak Sayım Genc'in verdiği, 

«İcra ederken», «İfa ettikleri» kelimelerinin «yapar
ken»! ve «Yaptıkları» şeklinde değiştiriferiesine ait 
önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katıl
madılar. 

Dikkate alınmasını oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 

Değerli üyeler; tekrar oyunuza sunacağım: Sayın 
Genc'in bu değişiklik önergesini kabul edenler... Ka-
'bul etmeyenler... Önerge kalbul edilmiştir. 

A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, yanlışlık ol
du... 

BAŞKAN — Hayır. Gayet dikkatli sayıldı. Ayrı
ca, hem Divan Üyeleri, hem de ben saydım; kabul 
edilmiştir. 

Sayın Komisyon, maddeyi dikkate alıman bu öner
geyle beraber Komisyona geri göndermem gerekiyor, 
'bunu yapmayalım; bu kelimeleri artık Genel Kurul 
kalbul ettiğine göre sizler de herhalde koyuyorsunuz. 
Koymazsanız, gayet tabiî... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Kabul ediyoruz efendim. 
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(BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 

RÜŞTÜ HEPER — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Değerli üyeler... 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Maddeyi 

son şekliyle okuyalım Sayın Başkan, ondan sonra 
oylayalım; ne olduğu belli olmadı. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Sayın Ko-

imfeyondan bir şey öğrenmek istiyorum. Bu aylık 
bağlama ile ilgili yalnız bir kanun uygulanacağı be
lirtilmiştir Komisyon metninde; Hükümıelt metninde 
«Kanun ile 8/2832 sayılı Kararnameye ekli yönetme
lik ^hükümleri uygulanır.» denmektedir. Acaba, yal
nız «Kanun hükümleri uygulanır. »ı dediğimiz zaman 
!bu şahıslara, yönetmelik hükümleri lehte ise, mağ
dur olmak durumu hâsıl olmaz mı?.. 

ıBu konuda Sayın Komisyonun görüşünü öğren
mek istiyorum. 

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

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Fırat'ın sormuş olduğu husus, esasında Ko
misyonumuzda görüşüldü. Bütçe Komıisyonunda da 
görüşülmüştü; artık o kanunu zikrettikten sonra, Büt
çe Komisyonunun görüşü de o mealdeydi, ayrıca bu
na bağlı olarak çıkarılan kararnamıe ve yönetmeliğin 
zikredilmesine gerek olmadığı 'kanısındaydı, kendi 
'görüşümüzde o yönde olduğu için o şekilde tedvin 
©dildi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; maddeyi, hem Komisyonun, hem 

sîzin kabul ettiğiniz değişikliklerle tekrar okutuyo
rum : 

«Tazminat ve Ödüller : 

MADDE 21. — Sahil Güvenlik Komutanlığı per
sonelinin sahil ve karasularımızla ulusal ve uluslara
rası hukuk kuralları gereğince hükümranlık hakları
na sahip olduğumuz denizlerde veya uluslararası su
larda güvenliği sağlanması ve deniz yoluyla yapılan 
kaçakçılığın men, takip ve tahkiki hizmetlerini fiilen 
yaparken veya bu tür görevleri sona ermiş olsa bile 
evvelce yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu 
yüzden maruz kaldıkları yaralanma, sakatlanma, ya
hut ölmeleri halinde, haklarında 3.11.1980 'tarih ve 
2330 sayılı Nakdî 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 şartla
rın tahakkuku halinde burada belirtilen ödüllere de 
hak kazanırlar.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet, ta
mam değil mi efendim?.. 

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

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 
RÜŞTÜ HEPER — Doğrudur. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; maddeyi oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Eğitim ve Öğretim : 

MADDE 22. — Sahil Güvenlik Komutanlığıında 
görev alan subay, astsubay, erbaş ve erlerin askerî 
öğretim ve eğitimleri Deniz Kuvvetleri Komutanlı
ğınca, hizmetin gerektirdiği özel eğitimleri İçişleri 
Bakanlığınca sağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye .. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Yargılama 

Yargılama : 
MADDE 23. — Sahil Güvenlik Komutanlığında 

görevli personel işledikleri askerî suçlar ile disiplin 
suçları bakımından askeri yargıya idarî suçlar bakı
mından Memurin Muhakamatı Hakkında Kanun Hü
kümlerine talbidirler. 

Birlik komutanlarımın, adlî görevlere ilişkin suç
lan için, haklarında hâkimlerin görevlerinden dolayı 
talbi oldukları yargılama usulleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Hazer, buyurun. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

23 üncü maddede bahis konusu olan yargı göre
vinin bir esasta vuzuha kavuşması lazım gelir. Dün 
de sormuştum; Sahil Güvenlik Teşkilatı bir kolluk 
kuvveti midir, bir askerî kuvvet midir?.. Kolluk kuv
veti ise, adlî görevi; yani savcı adına, savcı yerine 
soruşturma yapma yetkisi var mıdır?. Ancak bu hal
elle bir adlî görev söz konusu olabilir. Bu da sarih 
hükme 'tabidir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
da, diğer kolluk kuvvetlerinin yaptığı adlî hizmet 
için, adlî görevler için ayrı hüküm vazedilmiştir. On-
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larm o hallerinde; yani adlî görev yaptıkları zaman 
işledikleri suçlar, hâkimlerin tabiî olduğu esasa ta
biidir, diğerleri, memurların taibiî olduğu usule tabi
dir. Evvela bunu tespit etmek, bunu açıklığa kavuş
turmak lazım. Yani, bu kuvvet mensupları savcıya 
niyabeten hazırlık soraşturması yapma yetkisine sa
hip midir?.. Bir. 

İkindisi, bunların idarî görevleri; men ve takip 
idarî bir görevdir, kalbul ediyorum, fakat bu idarî 
görevlerinden dolayı sivil idarelerle mahallî idareler
le hiçbir irtibatı göstertimemiştıir bu Kanunda, ©öy
le olduğu halde, bunların idarî görevlerinden doğan 
suçlar hakıkında Memurin Muihakematı Kanunu na
sıl uygularaacakltır? Memurin Muıhakematı Kanunu, 
malûm olduğu üzere, ilçelerde idare heyetleri tara
fından karara bağlanan lüzumu muhakeme veya 
men'i muhakeme şeklinde neticelenen <bir işlemdir. 

Bir sahil muhafaza komutanı tasavvur edin, bir 
'kazada binbaşı veya yarbay rütbesindedir, orada bir 
suç işlemiştir, yani idarî görevinden dolayı bir suçu 
vardır; oradaki idare heyeti mi bunun hakkında lü
zumu veya men'i muhakeme kararı verecektir?.. 

Bir başka şey; bu maddede «İdarî suç - adlî suç» 
diye bir ayırım vardır. Suçlar «İdarî ve adlî»ı diye 
ayrılmaz. «İdarî görevlerden ve adlî görevlerden do
ğan suçiar»ı diye ayrılır. Komutanın adlî görevi ol
madığı inancındayım. Adlî amir olsa dahi, adlî amir
lik, adlî görev değildir. Adlî amir, maiyetindeki sav
cıya emir veren 'idarî bir maikamdır. Bu balkımdan, 
adlî bir amirin dalhi bir adlî görevi olmaması icap 
eder.-Diğer komutanların da durumu böyledir. Ko
mutanlar, eğer adlî görev yapacak durumda iseler, 
onların bu hizmetleri dolayısıyla bunu yapmaları 
icap ediyorsa, bunun sarahata, açıklığa kavuşturul-
masj lazımdır. Aksi takdirde, zaten kuruluşu itibariy-
le kendi özel kanunlarına tabi tutulan, sivil idareyle 
irtibatı hiç olmayan, İçişleri Bakanlığıyla da sadece, 
«İçişleri Bakanlığına bağlıdır.» demekle yetinilen bir 
teşkilattır. Bu haliyle kalırsa, ileride adlî mercilerle, 
idarî mercilerle bu sahil güvenlik kuvvetleri arasın
da birtakım yeöki ve sorumluluk: çatışması çıkabilir. 

Özet olarak, Komisyondan ve Hükümetten açık
ça şunu rica ediyorum: Bu kuvvetlerin adlî görevi 
var mıdır? Savcı görevi yapacaklar mıdır? Bir. 

İkindisi; bunların idarî muamelelerinden dolayı 
haklarında mahallî idare heyetlerince lüzumu muha-
ikeme ve men'i muhakeme kararı nasıl verilecektir? 
Bunun sarahate kavuşması lazımdır ve maddenin de 
buna göre değiştirilmesi icap ediyor. 

23 üncü maddede komutanların adlî suçlarından 
bahsedilmektedir: «Adlî göreviyle ilişkin suçları...». 
diyor. Bu, terim itibariyle doğrudur; fakat görev 
itibariyle yanlıştır. 

Memurlar hakkındaki suçların da ayrıca tasrih 
edilmesi lazım. «İdarî suçlar»ı deniyor. «İdarî suç»; 
diye bir suç yok, idarî fiillerin ifasından doğan suç 
var. Maddenin de hiç olmazsa bu bakımdan düzel
tilmesi lazım gelir. 

Zaten kuruluşu itibarıyla kendi hüviyetini, kendi 
teşkilat özelliğini her konuda muhafaza eden bir teş
kilatın mahallî idarelerle, Jandarma teşkilatıyla, diğer 
kolluk kuvvetleriyle, hatta adlî mercilerle birtakım 
vazife ihtilafına düşmeleri kaçınılmaz haldedir, sa
rahat olmadığı için. 

Komisyon bu konularda ne düşünüyor? Tenvir 
ederlerse memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Evliya, buyurunuz efendim. 
»HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, bir matbaa 

hatası var; bunu söylemek istemiştim. «Muhake-
matı» yerine «Muhakamatı» yazılı, (e) olacak efen
dim; onu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Sayın Gökçe, Komisyon adına siz mi açıklama 

yapacaksınız efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇÎŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlar; 

Malumunuz, yeni bir kolluk kuvveti kuruluyor; 
Sahil Güvenlik Komutanlığı. Bu, Jandarma Genel 
Komutanlığına benzer bir teşkilat. O kadar benzer 
ki, 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığı
na bağlı kalacak. 

Bu Komutanlığın ve buna bağlı teşkilatın yaptı
ğı işler, Jandarmanın yaptığı işin aynısı olacaktır. 
Tandarmanın, nasıl bir kolluk görevi var, (Zabıta 
görevi, polis görevi) bir de bunun dışında adlî gö
revi varsa, Sahil Güvenlik Komutanı ve buna bağlı 
kuruluşların da aynı biçimde bir kolluk görevi ve 
bu kolluk görevinin yanında adlî görevi vardır. 

Suç işlenmeden evvel, suçun önlenmesi bakımın
dan yaptığı işler tamamen kolluk görevidir; suçun 
işlenmesini önlemek, denizlerin kirlenmesini önle-
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mek, kaçakçılığın men ve takibi konusunda gerekli 
görevleri yapmak. Bu takdirde yaptığı işler idarî, da
ha dar anlamında kolluk bir iştir; önleyecek. Vakta 
ki suç işlendi, adlî görev başlıyor. O zaman yaptığı 
iş, adlî görevdir; tıpkı jandarmanın ve polisin yap
tığı gibi. 

Şimdi, bir jandarma vazife sırasında yahut (Eski 
deyimle) vazifeden münbais; yani vazifeden doğan 
bir suçundan ötürü Memurin Muhakematı Hakkın
daki Kanuna tabidir, asker olmasına rağmen. Jandar
ma eri de böyle. Sayın Hazer tasvip etmeme gibi 
kafasını sallıyor; fakat Muhterem Büyüğüm, Muh
terem Ağabeyim, jandarma eri de böyle. 

Bendeniz 'Danıştay ikinci Dairesinden geldim; 
biliyorsunuz, Memurin Muhakematla görevli bir dai
re. Eğer vazife sırasında, ya da vazifeden münbais 
adlî olmayan bir suç işlemişse, Memurin Muhake
matı Hakkındaki Kanunu uyguluyoruz, uygulama 
böyledir. Ama bir suç işlemiş, müdahale edilmişse; 
suçu işlediği anda, savcıya niyabeten işe vaziyet ede
cek ve işlediği görev adlî görev olacak, o zaman Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun 1'54 üncü mad
desinin üçüncü fıkrasına göre de, hakkındaki soruş
turma Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanuna 
tabi olmayacak ve adlî görevden doğan bir' suç ol
duğu için, resen hakkında soruşturma açılacak. 

Muhterem Hazer Ağabeyimiz, «Bunlar hakkında
ki soruşturmayı kimler yapacak ve bunlar hakkın
daki yetkili kurullar neler olacaktır?» diye buyurdu
lar. Bu, 'Memurin 'Muhakematı Hakkındaki Kanunda 
açıkça tespit edilmiş, Danıştay uygulamalarıyla da 
buna açıklık kazandırmıştır. Suç işleyen kişinin du
rumuna ve suçun işlendiği yere göre, bağlı olduğu 
yere göre, elbette ki bağlı bulunduğu il - ilçenin yö
netim kurulları bu konuda karar vermeye yetkilidir; 
nihaî olarak değil, lüzumu muhakeme ya da meni 
muhakemesine karar verecek. Fakat, bunlar içerisin
de ilçede görev yapanlar varsa, elbette ki ilçe yöne
tim kurulu, ilde görev yapanlar varsa il yönetim 
kurulu karar verecek, 

'Bunların dışında, yüksek rütbeli olup da üçlü 
kararname ile atananlar varsa, bunlar hakkında lü
zumu muhakeme, ya da meni muhakeme kararını, 
hazırlanan fezleke üzerine; ki, suç işlendikten son
ra kumandan bir soruşturmacı tayin edecek, soruş
turmacı inceleyecek, bir fezlekeye, bir görüş özetine 
bağlayacak, bu fezleke Danıştaya gidecek, Danıştay 
ikinci Dairesi inceleyecek, lüzumu muhakeme, ya 
da meni muhakeme kararı verecektir. 

Bir de bunların kumandanlarının adlî görevleri 
söz konusu olursa, ne olacak?.. Ona madde açıklık 
getiriyor ve maddede, «Birlik komutanlarının, (Ay
nı zabıta amirleri gibi) adlî görevlere ilişkin suçları 
için, haklarında hâkimlerin görevlerinden dolayı ta
bi oldukları yargılama usulleri uygulanır.» denmek
tedir. Demek ki, kumandan suç işlerse, hâkimlerin 
tabi oldukları rejim içerisinde yargılanacaktır. 

Bilmiyorum, faydalı olabildim mi, açıklayabil
dim mi?.. Sorular varsa cevaplandırmaya hazırım. 

Yüksek Kurulunuzu saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Gökçe, lütfen ayrılmayın, Sayın Barangil 

ve Sayın Hazer soru soracaklar. 
Sayın Barangil, buyurun efendim. 

ÜHRAHJM BARANGİL- — Efendim, son açık
lamalarıyla ilgili olduğu için hemen söz istirham et
tim. Maddenin ikinci fıkrasında «Birlik komutanla
rı» tabiri var. Şimdi de kendileri aynen ifade ettiler. 
Bu, her kademe birlik komutanını ve çok aşağı rüt
belere kadar olan birlik komutanlarını da kapsıyor 
mu? 

MİLLÎ SAVUNMA, IÇÎŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Efen
dim, Memurin Muhakemati Hakkındaki Kanunun 
uygulanmasında; Ceza Muhakemeleri Usulü (Ka
nununun 154 üncü maddesinde «Zazıta amirleri» 
hükmü var. Buradaki birlik komutanlarını da ona gö
re yorumlamak gerekir. ISöz gelişi, illerdeki teşkila
tın başında olan kişiler bu hüküm çerçevesindedir 
ve haklarında hâkimler gibi soruşturma yapılması ge
rekir. 

İBRAHİM BARAlNGlL — Sayın iBaşkan, mü
saade eder imisiniz? 

İBAlŞİKAN — IBuyurun efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Sahil güvenlik komu

tanlığı çok geniş bir kadro ifade eder. Bu kadronun 
çeşitli kademelerinde de birlik komutanı olarak bir
çok görevli subay vazife alacaktır. «Birlik komutan
larının» diye ifade ettiği şeyde, anlamda ve kapsam
da bunların hepsi mevcut mu? Ben illerdeki durumu 
öğrenmek istiyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DİŞİLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — İller
deki uygulama, (jandarmanın uygulamasını arz edi
yorum) ona paralel olmalıdır kanımca. İllerdeki jan
darmanın başı, zabıtanın başıdır. Bu, hâkimlerin tabi 
olduğu hükme tabidir. Bunun da aynı şekilde olma
sı gerekir. 
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BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın (Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER — Efendim, Kanunda sara-

rahat yok. Sayın Gökçe'nin yorumu, şahsi yorumu. 
Kanunda hüküm yok. Komutanlar, adlî görevler 
mükellef insanlar değildir, komutanların adlî görevi 
yok. (Komutan tahkikat yapmaz, soruşturma yapmaz, 
Savcının emrine girmez; daha açık konuşalım. (Bina
enaleyh, komutanları hâkimlerin tabi olduğu ahkâ
ma tabi tutmanın gereği yok. İşlemeyecek bir. hüküm 
bu. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Sayın Hazer beni bağışlasınlar, var: Jandarma
nın komutanları aynı durum içerisinde. Bugün ben 
şahsî yorumumu arz etmedim Sayın Hazer. Ben uy
gulamayı, arzeltim, bugün Danıştayın ve Türkiye' 
nin uygulama"»! bu merkezde. Uygulama böyledir 
ona paralel hükümler getirilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMIÜSYONU ADİNA ABBAS GÖKÇE — Efen
dim saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, bir dakikanızı rica ede
yim. 

Sayın Gelendost, yine Sayın Gökçe'den mi soru
nuz var? 

HALİL GELENDOST — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HALİL GELENDOST — idarî görevler bakı

mından Sahil Güvenlik Teşkilatı mahallî mülkî amir
lere bağlı olacak mıdır? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Anla
madım efendim. 

HALİL GELENDOST — «İdarî görevler bakı
mından bu teşkilat, zabıta teşkilatına paralel olarak 
kuruluyor» dediniz ve halen jandarma bünyesinde 
teşekkül ediliyor denildi, ki Kanunun tedvini o şekil
de. Şimdi, zabıta bulunduğuna göre, idarî görevler 
bakımından mahallî mülkî amire bağlı olması lazım 
mıdır? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Jan
darmanın bağlı olduğu kadar bağlı olacak efendim. 

HALİL GELENDOST — Efendim, 6815 sayılı 
Kanunda sınır ve kıyılar jandarmaya bağlanmıştır. 
Jandarma Teşkilatının mülkî amirlerle ilişkilerini tes

pit edecek olan yönetmelik 1956 senesinden itibaren, 
zabıtayla mülkî amirlerin ilişkilerini tespit edecek olan 
yönetmelik hâlâ çıkarılamamıştır; 6 ay zarfında çı
kartılması gerektiği halde. 

Şimdi, idarî görevler bakımından mahallî mül
kî amirleriyle bu teşkilatın bağlantısı nasıl olacak?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Biz, 
1985'e kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 
olduğuna göre, jandarma Genel Komutanlığıyla ara
daki koordinasyon ne ise, başka düşünemiyoruz. Ay
nı Koordinasyon içinde olacaktır. 

HALİL GELENDOST — Kanunda açıklık yok 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERt VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Yal
nız Sayın Başkan, izin verirseniz, Komisyonla mü
zakere imkânını fazla bulamadık; ben ikinci satırda
ki «tdarî suçlar» deyiminin, kişisel olarak, «Diğer 
suçlar» olarak düzeltilmesini arkadaşlarıma teklif et
miştim; henüz bir mutabakata varamadık. Gerçekten 
«tdarî suçlar» diye bir suç ayırımı biraz Ceza Huku
kuna yabancı bir tabirdir. Diğer suçlar, ya memu
run vazifesinden doğan suç olacak, ya adlî görev
den doğan suç olacak. Bilmiyorum, eğer Komisyon 
üyesi arkadaşlarım da katılırlarsa, bu «Askerî yar
gı» dan sonra, «İdarî suçlar» yerine «Diğer suçlar» 

^sözcüğünün yer almasını ben düşünüyorum. 
Efendim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Gökçe otursunlar da, belki Sayın Komis

yon sözcüsü cevap verebilirler. Çünkü muayyen so
rulara cevap vermek' üzere geldiler Sayın Gökçe, 
Esas Sözcü Sayın Müftüoğlu cevap verecek. 

Sayın Uyguner, sizin de soru muydu? 
M. FEVZİ UYGUNER — Hayır efendim, söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — O halde bir dakikanızı rica ede
yim. 

Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Efendim, adlî yönden 

de bu karışıklık ifade ediyor; savcılıklara bağlı ola
cak mıdır?.. Malumualiniz, Ceza Yargılama Usulü 
Kanunun 154 üncü maddesi resen savcılara erler 
hakkında takibata geçme yetkisi vermektedir. Halbu
ki düzenlenen kanunda amirlere, yalnız amirlere Hâ-
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kimler Kanununa tabi olacağı hükmünü getirilmek
tedir. Diğer personel hakkında hükümler açıkta kal
maktadır. Bu hususta açıklama rica edeceğim. 

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

IKÖMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilatı bir derece
sine kadar bugün seyyar jandarma bitliklerinin yeri
ni alacaktır. Bu Komutanlığın görev ilişkileri, adlî ve 
mülkî makamlarla görev ilişkileri koordinasyonu; 
bunlar 24 üncü maddede belirtilen bir yönetmelikle 
düzenlenecektir; ki bunu öngören bir maddemiz de 
ayrıca gene göreV ilişkileri 13 üncü maddede geçmiş 
bulundu. Bunu teyiden biraz sonra görüşeceğimiz 
24 üncü maddede; «(Sahil Güvenlik Komutanlığının 
kuruluşu, bu kanunda belirtilen görevlerinin yapılma
sı, işbirliği ve koordinasyon, yetkilerin kullanılma
sı, eğitim ve ilgili diğer konular bu kanunun yürürlü
ğe girmesini izleyen en geç 6 ay içerisinde, Genelkur
may Başkanlığının görüşü alınarak, Millî Savunma, 
ve İçişleri Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak yönet
melikle düzenlenir.» denmektedir. Bu itibarla bunu 
yönetmeliğe bırakmıştır. 

Arz ederim efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz maddenin Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesiyle 
çok yakın ilişkileri vardır. 

Kurulmakta olan Sahil Güvenlik Teşkilatı, bu
gün için Jandarma Genel Komutanlığı bünyesi içeri
sinde oluşturulmaktadır. İleride müstakil bir komu
tanlık olması öngörülmektedir. 

İster Jandarma Genel Komutanlığının bünyesi 
içerisinde kurulsun, ister müstakil bir komutanlık 
olarak kurulsun, gördüğü görev, sahillerde, karasu
larımızda, hatta karasularımıza yakın sularda yurt 
güvenliğinin, sahillerin güvenliğinin sağlanması bi
rinci görevini teşkil ediyor. İkinci görevini de, kaçak
çılığın menedilmesi, kaçakçıların takibi olarak yük
lenmiş bulunuyor. 

Bu görevler, şüphesiz suç teşkil eden görevlerdir. 
Yani, Sahil Güvenlik Teşkilatı ne zaman ki, sahiller-

113 30 .6.1982 O : 1 

de güvenlik bakımından suç işlenmiştir veya ne za
man ki, kaçakçılık suçu işlenmiş veya işlenmeye te
şebbüs edilmiştir, o takdirde hadiseye müdahale ede
cektir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü iKanununun 154 üncü 
maddesine göre, suçların takibi yetkisi Cumhuriyet 
savcılarına aittir. Cumhuriyet savcıları nerede suç 
işlenmişse yahut da Cumhuriyet savcılığına hangi 
suç hakkında suç ihbarı yapılmışsa, savcılık derhal 
harekete geçer ve güvenlik kuvvetlerine suçların taki
bi veya tahkiki için emir verir. Bu durumuyla, şim
di kurulması öngörülen Sahil Güvenlik Teşkilatı ad
lî suçlar bakımından Cumhuriyet savcılarının em
rinde olacaktır ve yaptıkları tahkikatı, tahkikat so
nucunda düzenleyecekleri fezlekeleri Cumhuriyet 
savcılığına tevdi edeceklerdir ve Cumhuriyet savcılığı 
da aldığı bu fezlekeleri inceleyecek, eğer dava açıl
masını gerektirir bir suç ve yeterli delil görürse, mah
kemeye dava açacaktır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun '154 üncü 
maddesinin ilk fıkrasını okuyorum: «Cumhuriyet 
Müddeiumumisi, maddede yazılı neticelere varmak 
için bütün memurlardan her türlü malumatı isteye
bilir. Gerek doğrudan doğruya, gerek zabıta makam 
ve memurları vasıtasıyla her türlü tahkikatı yapabi
lir.» denmektedir. Sahil muhafaza Teşkilatı da gü
venlik teşkilatı olduğuna göre, bu hükme tabidir ve 
cumhuriyet savcılarının emrinde olacaklardır adlî suç
lar ve adlî suçların takibi ve, tahkiki bakımından. 

Şimdi, asıl münakaşa konusu olan hususa gele
lim: 

Gene Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 5 in
ci fıkrasını okuyorum. 5 inci fıkrada «Ancak zabıta 
amirleri hakkında, hâkimlerin vazifelerinden dolayı 
tabi oldukları muhakeme usulü tatbik olunur» hük
münü taşımaktadır. Zabıta amirleri, ister emniyet 
amirleri olsun, ister jandarma amirleri olsun bu hük
me tabidir, hâkimlerin tabi oldukları muhakeme usu
lüne tabi olacaklardır. 

Tasarımızın 23 üncü maddesinin 2 nci fıkrası 
da biraz değişik bir" tabirle, «Birlik komutanlarının 
adlî görevlere ilişkin suçları için, haklarında hâkim
lerin görevlerinden dolayı tabi oldukları yargılama 
usulleri uygulanır» demiştir. Yani, burada «Zabıta 
amiri» tabiri kullanılmıştır, burada «Birlik komu
tanı» tabiri kullanılmıştır. Aradaki fark bundan iba
rettir, düzenleme doğrudur, yerindedir. 

Aynı zamanda bu şekildeki düzenleme zabıta 
amirleri için, daha doğrusu buradaki tabirle söyleye-
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yim, birlik komutanları için bir teminattır. Yani bu
gün hâkimler işledikleri adlî suçlardan dolayı temi
nat' altındadırlar, çünkü özel bir yargılama usulleri 
vardır. Şayet bunu Sahil Güvenlik Teşkilatı birlik 
komutanları adlî suçlardan dolayı herhangi bir ta
kibata maruz kalırsa, o takdirde bu hüküm uygula
nacak, yani hâkimlerin sahip oldukları teminata sa
hip olacaklardır. Bu onların lehine olan bir madde
dir, bunun uygulanmasında da zaruret vardır, çün
kü bu birlik komutanları hakkında olur olmaz suç
tan dolayı, olur olmaz ihbarlardan dolayı doğrudan 
doğruya mahkemeye çıkarılması, haklarında dava 
açılması mümkün olmamalıdır, bu madde bunu te
min etmektedir, hâkimlerin tabi olduğa teminata sa
hiptirler ve hâkimlerin tabi olduğu yargılama usu
lüne tabi olarak yargılanacaklardır. 

(Madde iyi düzenlenmiştir, yerindedir, kabulü yö
nünde oy kullanacağımıza emin olarak, hepinizi say
gılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
RIFAT BAY AZIT — Söz istiyorum Sayın Baş

kanım. 

IBAŞIKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
'RIFAT ıBAYAZIT — Kıymetli arkadaşlar; 

Efendim, Kanun Tasarısının 3 üncü maddesi, ka
bul ettiğimiz 6 inci maddesi göreve ilişkindir. Bu 
6 inci maddenin, yani eski 3 üncü maddenin gerekçe
sinde, «Sahil Güvenlik Komutanlığı sahil ve kara
sularımızın korunması, güvenliğin sağlanması, ulu
sal ve uluslararası hukuk kuralları gereğince hüküm
ranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde bu hak 
ve yetkilerin kullanılması, denizyoluyla yapılan ka
çakçılığın önlenmesi görevlerinin yanında çeşitli ba
kanlık ve kuruluşların denizde yapacakları hizmetle
ri düzenleyen kanunların uygulanmasında, belirli şart
lar ve sınırlar içinde, o kanunlarda gösterilen hüküm
lere aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları ya
kalamak, işlenen suçlar hakkında suç delillerini sağ
layıp, suçluları ve suç vasıtalarını ilgili makamlara 
teslim etmek şeklinde kovuşturma yapmak, yerine 
göre koruma tedbirleri almak, yardım etmek görev
leriyle de yükümlü kılınmıştır.» 

Maddenin gerekçesi bu. Esasen kabul ettiğimiz 
6 inci maddenin son fıkrasında da, karada başla
yıp, denizde devam eden suçları izlemek ve suçlula
rın yakalanmasında güvenlik kuvvetlerine yardım et

mek, gerektiğinde bu suçlara el koymak ve suçlu
ları yakalayıp, ilgili makamlara teslim etmek göre
vini vermiştir. 

Şimdi, bu görevlerle, konuştuğumuz madde para
leldir. Bu durumda bu maddede Cumhuriyet Savcı
sı yerine tahkikat yapacak ve takibat yapacak birlik 
komutanı veya komutan, kaçakçılığın takibinde, bu 
adlî suçların işlenmesinde görevinde bir ihmali veya 
suiistimali bulunduğu hallerde doğrudan doğruya 
Cumhuriyet Savcılarının takibat ve tahkikat yapmak 
yetkileri yoktur, bunlar hâkimler hakkındaki usule 
tabidir, ilgili makamlardan Ceza Usulü Muhakeme 
Kanununun 154 üncü maddesine göre izin alınması 
gerekir ve bu kendileri için bir teminattır. 

Diğer memurların işledikleri suçlara gelince, on
ların da adlî suçları (Yine orada maddede bir eksik
lik vardır) doğrudan doğruya Cumhuriyet Savcısının 
takibine tabî olması lazım, Memurin Muhakematı 
Hakkındaki Kanuna gitmemesi gerekir, arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt 
Değerli üyeler, madde üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum. 

BEŞtNCt KISIM 
Yönetmelikler 

Görev, Yetki ve Sorumluluklara İlişkin Yönet
melik : 

MADDE 24. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 
kuruluşu, bu kanunda belirtilen görevlerinin yapıl
ması, işbirliği ve koordinasyon, yetkilerin kullanıl
ması, eğitim ve ilgili diğer konular bu kanunun yü
rürlüğe girmesini izleyen en geç 6 ay içinde, Genel
kurmay Başkanlığının görüşü alınarak, Millî Savun
ma ve İçişleri Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

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

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

25 inci maddeyi okutuyorum. 
Lojistik ve Teknik Hizmetlerle ilgili Yönetme

lik : 
MADDE 25. — Sahil Güvenlik Komutanlığının, 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca lojistik yönden 
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desteklenmesine, silah, cephane, araç, gereç ve teçhi
zatı ile sefer stoklarının sağlanmasına, bakım ve ona
rımlarına ilişkin esaslar ile bu konudaki diğer husus
lar bu kanunun yürürlüğe girmesini izleyen en geç 6 
ay içinde, Genelkurmay Başkanlığının görüşleri alı
narak, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca bir
likte çıkarılacak yöneetmelikle düzenlenir. 

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

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

26 inci maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI KISIM 
Uygulanmayacak Hükümler 

Uygulanmayacak Hükümler : 
MADDE 26. — Bu Kanunun takibinde 16.7.1956 

tarih ve 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın 
Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Ta
kibi İşlerinin Dahiliye Vekâletine devri hakkındaki 
Kanunun ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hü
kümleri uygulanmaz. 

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

HAMZA EROĞLU — Bir sorum var Sayın 
Başkanım, 

BAŞKAN — ıBuyurun efendim. 
HAMİZA EROĞLU — Efendim Teklifte 6 inci 

kısmın başlığı «Kaldırılan hüküm.» Komisyondan ge
len şekilde «Uygulanmayacak hükümler.» Madde 
26'yı okuyoruz, sonunda, «iKanuna aykırı hükümler 
yürürlükten kaldırılmıştır» diyor, burada «Hüküm
leri uygulanmaz» diyor. Nedenini Komisyondan öğ
renebilir miyiz efendim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇtŞLERt VE DIŞİŞLERİ 

IKÖMtSYONU ADINA AVNÎ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Hükümetten geldiği şekilde 16.7.1956 tarih ve 
6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafa
za ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İş
lerinin Dahiliye Vekâletine Devri Hakkındaki Kanu
nun ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır.» 

Şimdi, malumunuz olduğu veçhile, 6815 sayıh 
Kanun, kıyılarımız dışında, kara sın'rlarımız bakı
mından yine yürürlüktedir. Kara sınırımız yine Jan
darma Genel (Komutanlığı tarafından korunacaktır. 

Onun dışında, Kaçakçılığın Men ve Takibi Hak
kındaki Kanun olsun, diğer kanunlar olsun sadece 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun yü
rürlüktedir, yürürlükten kaldırılmıştır diyemeyeceğiz. 

Diğer kanunların hükümlerini de burada toplu
ca kaldıramıyoruz. Sadece, «ıBu Kanunun tatbikinde 
bahsedilen 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımı
zın Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri ve 
diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri uygu
lanmaz» diye düzenlemiş bulunuyoruz, 

Arz ettiğim gibi tamamıyla yürüdükten kaldırıl
mamıştır, sadece bu teşkilat için, bu uygulama için 
böyle bir düzenleme yapılmıştır. 

Arz ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DİŞİLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNÎ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz şuıada iki harf 
değişikliği yapmak istiyoruz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Müftüoğlu. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
'KOMİSYONU ADTNA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
İkinci satırda, «.../Karasularımızın Muhafaza ve Em
niyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Da
hiliye Vekâletine» den sonraki, «iDevri Hakkındaki» 
kelimelerinin başharfleri olan (d) ve (h) harfleri bü
yük harf olacak, onu da arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; bu maddeyi bir kanun adı olarak 

«Devri Hakkındaki» ibaresindeki, «Devri»nin (d) si, 
«Hakkındaki»nin (h) si olan başharflerinin büyük 
olması şeklinde yapılan değişiklikle oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde.kabul edil
miştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ KfflSIM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sahil Güvenlik Komu
tanlığı, bu Kanun hükümlerine göre ve 1985 yılına 
kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak 
görev yapar. 

Bu geçici süre içerisinde Sahil Güvenlik Komu
tanlığı bütçesi Jandarma Genel Komutanlığının büt
çesi içerisinde ayrı bir program olarak düzenlenir. 

Sahil Güvenlik Komutanının birinci sicil üstü 
Jandarma Genel Komutanıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sa
yın üye?.. 
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Sayın Başbuğ buyurunuz efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Bu Kanuna göre; Güven

lik Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağ
lanıyordu; 1985'e kadar da Jandarma Ge
nel Komutanlığına bağlanıyor sicil yönüyle. Bu 
maddenin üçüncü fıkrasına şöyle bir ilave yaparsak 
zannediyorum açıklık gelir; Sahil Güvenlik Komu
tanının birinci sicil üstü, bağlantısı devam ettiği sü
rece, Jandarma Genel Komutanıdır. Çünkü, bilaha-
ra Deniz Kuvvetleri Komutanı olacak. Burada Jan
darma Genel Komutanı olarak kalırsa bir yanlışlık 
olabilir. «Bağlantısı devam ettiği sürece» dersek sa
rahat gelir zannediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, Sayın Müftüoğlu. 

MtLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERt VE DIŞİŞLERİ 
KÖMİİSYONU ADINA AVNlt MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Esasında bu maddemiz geçici maddedir, kimin si
cil üstü olacağını diğer maddelerde düzenledik. Bu 
maddeler geçici olduğu için sadece bu geçici süreye 
münhasır olmak üzere ifade edilmek isteniyor. O ba
kımdan, tekrar yeni ibir ilave yapmaya gerek görmü
yoruz. 

Takdirlerinize sunarız efendim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. 'Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 1985 yılma kadar Jan

darma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev ya
pacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığına; Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre bir 
Amiral atanır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... 'Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanundaki görevleri 
, yerine getirebilecek bir deniz güvenlik kuvvetinin 
oluşturulması için ilk kuruluşta gerekli görülen per
sonel, silah, cephane, araç, gereç ve teçhizat ihtiyacı 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı ile birlikte saptanıp Genelkurmay Baş
kanlığının görüşü alınarak, Millî Savunma ve İçişle
ri Bakanlıklarının onayı üzerine bir plana göre sağla
nır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü geçici maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 4. — Jandarma Genel Ko
mutanlığına bağlı olarak 16.7.1956 tarih ve 6815 sa
yılı Sınır, ıKıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve 
Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkın
daki Kanun ile kurulmuş bulunan deniz birlikleri, 
bütün silah, cephane, araç, gereç ve teçhizatı ile; te
sis, tersane ve atölyeleri de sivil memur ve işçileriy
le birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığına devredilir. 

Devir işleri, İçişleri Bakanlığının koordinatörlü
ğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığ-.. Jandarma 
Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
temsilcilerinin katılacağı bir kurul aracılığı ile 1985 
yılına kadar tamamlanır. 

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

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım!.. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Kanunun isminin 

dört kelimesi noksan olarak çıkmıştır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Müftüoğlu?.. 
MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADrNA AVNÜ MÜFTÜOĞLU — 
Arz edeyim efendim. 

Efendim, baştan okuyorum: «Jandarma Genel 
Komutanlığına bağlı olarak 16.7.1956 tarih ve 6815 
sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve 
Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi..» dedikten 
sonra, «İşlerinin Dahiliye Vekâletine Devri» ibare
si ilave edilecek, devam edecek ondan sonra, «Hak
kındaki Kanun» ile. 

Yine bununla birlikte, ikinci fıkranın ikinci satı
rında, «Jandarma Genel Komutanlığı» ile «Sahil 
Güvenlik Komutanlığı» arasında «ve» eksiktir. 

Düzeltilmesini arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok
tur. 

Evet, geçici 4 üncü maddede, ikinci satırda, da
ha evvel 26 ncı maddede tam olarak yazılmış bu
lunan kanunun adı buraya şu şekilde girecek «Taki
bi» nden sonra, «İşlerinin Dahiliye Vekâletine Dev
ri», dört kelime ilave edilecek buraya ve bir de, ikin-
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ci fıkranın İkinci satırında, «Jandarma Genel Ko
mutanlığı» ile Sahil Güvenlik Komutanlığı» arasına, 
«ve» ilave edilecek. 

,Bu iki değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komu

tanlığı için gerekli personel yetiştirilinceye kadar, 
14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 4 üncü maddesinde belirtilen esas
lara göre, sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

5,11.1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Gö
revlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hak
kındaki Kanuna göre görevlendirilecek sözleşmeli 
personel için 1 No. lu cetvelde gösterilen kadrolar 
Genelkurmay Başkanlığının tasvibi alınarak kullanı
lır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum: 
GEÇÎCI MADDE 6. — Sahil Güvenlik Komu

tanlığı, Haberleşme araçları tamamlanıncaya kadar 
Jandarma Genel Komutanlığının, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının, Ulaştırma 'Bakanlığının ve Emniyet 
Genel Müdürlüğünün tüm haberleşme araçlarından 
yararlanır. 

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

MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOÖLU — 
Sayın Başkanım müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Müftüoğlu. 
MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkanım, burada da, «Sahil Güvenlik Komu
tanlığı» ndan sonraki «Haberleşme» kelimesinin baş-
harfi büyük yazılmıştır, o küçük harfle başlayacak
tır. 

Tashihini arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 7. — ISahil Güvenlik Komu
tanlığı; geçici 2 nci maddede belirtilen Komutan ile 
geçici 3 üncü maddede gerekli görülen askerî per

sonelin atanmasını müteakip, en geç 3 ay içinde, bu 
kanunda yazılı görevleri yapmaya başlar. 

Bu halin oluşmasına kadar geçecek sürede eski 
hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

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

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

27 nci maddeyi okutuyorum. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük : 
MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

rürülüğe girer. 
ıBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; 

Sayın Gelendost'un bir önergesi vardı; bu, 3 ün
cü maddede unutulan bir konunun eklenmesiyle ilgi
lidir. Bunu maddî hata olarak kabul ediyoruz ve Ta
sarının tümünü oylatmadan evvel... 

Sayın Erginay bir işaretiniz vardı... 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, buraya ge

linceye kadar hep «Kısım» ifadesi vardı, oysa bura
da «IBölüm» olmuş bu. ' \ 

Bendeniz, «Sekizinci Bölüm - Yürürlük ve Yü
rütme» ifadelerinin kaldırılmasını öneriyorum. Çün
kü kanunların hiçbirisinde böyle yürürlük ve yürüt
menin kısım halinde ayrıca gösterildiği varit değil
dir. 

Zaten Tasarı metninin Komisyonca hazırlanmış 
şeklinde böyle bir bölüm yoktur. 

BAŞKAN — «Sekizinci ıBölüm - Yürürlük ve Yü
rütme» Bunun çıkarılması. 

MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, esasında «Sekizinci Kısım» olacaktı, 
onu tashih ederiz efendim. 

BAŞKAN — Siz bu hatanın «Sekizinci Kısım» 
olarak düzeltilmesini istersiniz. 

3 üncü maddeye eklenmesi istenilen bir fıkra var
dı, onu okuyorum : «Bu Kanunda belirtilen görev ve 
hizmetleri yapmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı 
kurulur. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı görev ve hizmet ba
kımından içişleri Bakanlığına, eğitim ve öğretim ba
kımından Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır.» 
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Bu konuda Komisyonun görüşünü öğrenelim. 
MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bizim görüşmüş olduğumuz 2 nci maddede mey
dana getirilen kuruluş, aynı zamanda ifade ettiğimiz 
gibi, askerî silahlı bir güvenlik kuvveti niteliğindedir. 
Bu itibarla, eğitimleri 22 nci maddede şöyle düzen
lendi : «Sahil Güvenlik Komutanlığında görev alan 
subay, astsubay, erbaş ve erlerin askerî öğretim ve 
eğitimleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, hizmetin 
gerektirdiği özel eğitimleri (Yani kolluk hizmetlerine 
taalluk eden eğitimleri) içişleri Bakanlığınca sağlanır.» 

Bu itibarla, şimdi bu kısma öyle bir şey koymakta 
yarar görmemekteyiz efendim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Efendim, şimdi böyle bir 

fıkra koyarsak, bu birlik içişleri Bakanlığının emrinde, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sicil verecek, Genel
kurmay Başkanlığına eğitim bakımından bağlı ola
cak.. Çok başlı bir bağlılık oluyor bu. O bakımdan 
madde metninin aynen kalmasında fayda mülahaza 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu takdirde Sayın Gelendost önergesini geri alır

lar mı?... Yoklar galiba. 
Sayın Fırat söz mü istediniz efendim?... 

AYHAN FIRAT — Efendim, tümünü oylamadan 
önce Sayın Komisyona bir konuyu hatırlatmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Zaten tümü üzerinde söz vereceğim 
gayet tabiî, oylamadan evvel... 

AYHAN FIRAT — Bir eksiklik olmasın diye be
lirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, bunu halledelim ondan sonra 
efendim. 

Değerli üyeler; 
Bu önergeyle, Sayın Gelendost tasarının görüşül

mesinin sonunda noksan bırakılmış bir konunun ta
mamlanmasını, yani bir hatanın düzeltilmesini is
temişlerdi, biz de 80 inci maddeye göre, Tasarının 
tümünü oylamadan evvel kabul ettiğiniz takdirde bu 
fıkrayı eklemek suretiyle noksanı tamamlatmayı düşü
nüyorduk; fakat şimdi hem Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet gerek görmüyorlar hem de sayın üyeler
den, böyle bir fıkranın eklenmesinin uygun olmaya
cağı görüşünü almış bulunuyoruz. 

O halde bu önergenin dikkate alınmasını oyu
nuza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Madde zaten daha evvel oylanmıştı, yeniden oy
lanmasına gerek yoktur. 

Sayın Fırat, buyurunuz, 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Kanun Ta

sarısı iki bölümden ibarettir. Birinci bölüm «Genel 
Hükümler» bölüm başlığını taşımaktadır. Halbuki 
ikinci bölümde bölüm başlığı unutulmuştur. Bunun 
(17 nci sayfada) «Yükümlülük, Bütçe, özlük işleri, 
Yargılama ve Yönetmelikler» olarak konulmasında ya
rar vardır. Bunu hatırlatmak istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?... 
MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, biz çok uzun olacağı için koymadık 
oraya bolümden sonraya. Sadece kısımlara inhisar et
tirdik, Takdir Yüce Meclisindir, arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teklif sözlüdür, önerge mahiyetinde 
kabul edemiyoruz. Sayın Erginay'ın teklifi de sözlüdür. 
Eğer Komisyon bu sözlü teklifleri kabul etse, bunları 
değerlendireceğiz. Sayın Erginay «Sekizinci Bölüm» 
kaldırılmalıdır dediler. 

MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, esasında «Sekizinci Kısım»dır; fakat 
daktilo edilirken maddî bir hata meydana gelmiş ve 
«Bölüm» olarak yazılmıştır. Orası «Bölüm» değil, «Kı
sım» olacak efendim. Onu tekabbül ettik. 

AKİF ERGİNAY — «Sekizinci Kısım» kelime
lerinin kaldırılması lazımdır. Hiçbir kanunun yürürlük 
maddelerinin üzerinde bölüm başlığı diye bir ifade 
yoktur; böyle bir kısım söz konusu değildir. Onun için 
buradan tamamen çıkarılması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, sizden de Sayın Fı
rat'tan da birer kısa yazılı önerge rica ediyorum. 

Sayın Bilge buyurunuz. 
NECİP BİLGE — Şimdi burada, ikinci bölümün 

başlığı yok ve birinci bölümde sadece «Genel Hüküm
ler» deniliyor. Bu bölüm başlıklarını kaldırırsak mese
le kendiliğinden hallolur. Yani birinci bölümle ikinci 
bölüm kelimelerini başlık olarak tamamen çıkarırsak 
yeni bir şey eklemeye lüzum kalmaz diyorum. Komis
yon da kabul ederse mesele kalmaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet
ten cevap rica ediyorum. 
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MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVN1 MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Tamamıyla baştan aşağı yeniden düzenlenmek ge
rekecektir. Esasında hakikaten iki bölümden oluşturul
muştur ve tabiî birinci bölümde «Birinci Kısım, İkin
ci Kısım» diye devam etmiştir; ikinci bölümde de 
tekrar kısımlara ayrılmıştır. Bu bakımdan, olduğu gi
bi kabul edilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Yalnız, 8 inci bölümün 8 inci kısım 
olarak. 

Sayın Fırat, lütfen ne yazdığınızı söyleyin, ben ya
zılmış olarak alırım sizden. 

AYHAN FIRAT — Efendim, bu bir yasadır, 
senelerce tatbik edilecektir dolayısıyla bölüm başlıksız 
olmaz, bu bölüm başlığı olarak sonra gelen kısımla
rın ismini alması usuldendir. «Yükümlülük, bütçe, öz
lük işleri, yargılama ve yönetmelikler.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu maddî hatanın, 
bu başlık konulmak suretiyle düzeltilmesini bir öner
ge ile Sayın Fırat teklif etmektedir. Kabul ediyor mu
sunuz?... 

MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Yüce Meclisin takdirine sunuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ VAHİT 

RÜŞTÜ HEPER — Biz de takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Meclisin takdirine bırakıyorsunuz. 
Değerli üyeler; 
Sayın Fırat'ın bu önergesini Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet sizlerin takdirlerinize bırakıyor; ta
biî dikkate alınmak üzere oylatmak durumundayım. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu takdirde bu kısmı Komisyona tekrar sunmam 
gerekiyor, sunmadan... 

MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Genel Kurulun kararını aynen kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Genel Kurulun kararını kabul edi
yorsunuz. 

Değerli üyeler; 
Fırat'ın önergesini evvela kesin olarak oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu önergede teklif edilen; «Yükümlülük, bütçe, 
özlük işleri, yargılama ve yönetmelikler.» şeklindeki 
başlığın 2 nci bölümün altına konması ve ayrıca 8 in

ci bölümün de 8 inci bölüm değil, 8 inci kısım olarak 
bu hatanın da tashihi hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte birer üye

ye söz verebilirim, söz almak isteyen sayın üye?... 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Biraz evvel memleketimizde eksikliği her zaman 
hissedilmiş olan, hele son hadiselerde gittikçe tempo
sunu artıran ve memleketin güvenliğini baştan sona 
büyük bir tehlikeye maruz kılan kaçakçılık olayları
nın önlenmesinde en büyük etken olacak bulunan bir 
teşkilatın kurulması hakkındaki Kanunun maddeleri 
oylarınıza iktiran etmiş bulunmaktadır. 

Bu Kanunu çıkarmakla mevzuatımızdaki büyük 
bir boşluğu kapatmış oluyoruz, aynı zamanda da ka
çakçılık kapılarını önemli derecede kapatmış olaca
ğız. 

Şimdi burada Kanunu kabul ederken bazı temen
niler ileri sürmek istiyorum : 

Bugün kaçakçılar, günümüzün şartlarına uygun 
olarak, yani artık teknik bir çağ yaşıyoruz, en seri 
vasıtalarla, en modern usulleri uygulamak suretiyle 
kendi mesleklerini icra etmektedirler. Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Teşkilatı da kurulurken şunun önemle 
göz önünde tutulması gerektiğine kaniyim, yine kaçak
çıların takip ettiği usulün daha modern şekliyle teşki
latlanmaları ve teçhizata son derece önem vermeleri ge
rekir. Yani, en seri vasıtalarla donatılması ve bu su
retle kaçakçıların peşinden mutlaka yetişilmesi ve on
ların hareketlerine mani olunması başta gelen görev
leri arasında olmalıdır. 

Bunun için şüphesiz diğer bir unsur yetişmiş per
soneldir. Sahillerin güvenliğinin sağlanması ve kaçak
çılığın önlenmesi için iyi yetişmiş personele ihtiyaç 
vardır. Personelin eğitimlerinin iyi yaptırılması ve yi
ne güvenlik teşkilatının gerektirdiği bilgilerle donatıl
ması gerekmektedir. 

Bunun yanında, deniz alanının kontrol altında tu
tulduğu gibi, yine aynı alan havadan da kontrol al
tında tutulmalıdır. Yani, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Teşkilatının içerisinde bir de hava filosu teşekkül et-
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tirilmesi gerekecektir. Hava filosu hem sahillerimize 
yaklaşmakta olan teknelerin tespitinde ve hem de 
Sahil Güvenlik Teşkilatına dahil olan teknelerin yeti
şemediği yerde kaçakçı teknelerinin takibi ve yakalan
ması için de yardımcı olacaktır. Yani, Sahil Güvenlik 
Teşkilatının deniz araçlarıyla havadan yapılacak kont-
rola ait hava araçları arasında devamlı bir işbirliği ve 
irtibat sağlanmalıdır. Bu işbirliği ve irtibat sağlandığı 
takdirde, sahillerimizde âdeta kuş uçurtulmayacaktır 
ve sahillerimiz kontrol altına alınmış olacaktır. Bu 
şekliyle de sahillerimizden munzır eşhas giremeyeceği 
gibi, kaçakçıların da faaliyetleri önemli derecede ön
lenmiş olacaktır. 

Tasarının memleketimize hayırlı ve uğurlu olması 
temennisiyle saygılar sunarım. (Alkışlar) 

5. — Başkanlık Divanının, Anayasanın Genel Ku
rulda görüşmeleriyle ilgili kararı. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanımızın Anayasa gö
rüşmeleriyle ilgili almış olduğu bir karar var. Yüksek 
tensiplerinize ve takdirlerinize sunmak üzere oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Anayasa görüşmeleriyle ilgili olarak, aşağıdaki hu

suslar Başkanlık Divanının 29 Haziran 1982 tarihli 
toplantısında kabul edilmiş ve Genel Kurula sunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Arz olunur. 
Fenni ÎSLÎMYELÎ 

Başkanvekili 
Danışma Meclisi 

Başkanıvekili 

30.6.1982 O : 2 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Değerli üyeler; 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiştir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanun Tasarısı Da
nışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğur
lu olsun. (Alkışlar) 

Tasarının hazırlanması ve görüşülmesinde büyük 
emekleri olan Sayın Hükümete ve Sayın Komisyona 
teşekkür ediyorum. 

Değerli üyeler; 
Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.40 

1. Danışma Meclisi Genel Kurulunda Anayasa 
üzerindeki görüşmelere, 2 Ağustos 1982 günü başlan
masına ve 21 Eylül 1982 gününe kadar görüşmelerin 
tamamlanmasına, 

2. * Anayasanın tümü üzerindeki görüşmelerin ara
ya herhangi bir kanun müzakeresi veya herhangi bir 
konu alınmaksızın kesintisiz yapılmasına, 

3. Anayasa çalışmalarının devam ettiği günler
de ayrıca karar alınmadıkça, Anayasa Komisyonu 
hariç, komisyon çalışmalarının yapılmamasına, 

4. Anayasa görüşmeleri tamamlanıncaya kadar 
Genel Kurulun resmî tatil günleri dışında haftanın Pa
zartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 
toplanmasına, 

B : 11 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, imren AYKUT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
113 üncü Birleşimimizin İkinci Oturumunu açıyorum,, 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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Ancak, görüşmelerin, belirlenen tarihi aşması ih
timali karşısında Genel Kurul kararıyla tatil günlerin
de de toplantı yapılmasına, 

5. Anayasanın tümü üzerindeki görüşmelerin ta
mamlanmasından sonra, Çarşamba günlerinin kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ayrılmasına, 

6. a) Anayasanın tümü üzerindeki görüşmele
rin; 

1 inci oturum : 09.30 - 12.30 
2 nci oturum : 15.00 - 18.00 
3 üncü oturum : 20.00 - 22.00 • 
b) Maddeler üzerindeki görüşmelerin; 
1 inci oturum : 09.30 - 12.30 
2 nci oturum : 15.00 - 20.00 saatleri arasında ya

pılmasına, 
c) Maddeler üzerindeki görüşmelerde Genel Ku

rulun gerekli görmesi halinde gece oturumu yapılma
sına, 

d) Görüşmelerde üyeler tarafından önerilecek de
ğişikliklerin mutlaka önerge ile istenmesine, 

7. Anayasanın tümü üzerindeki görüşmeler için 
söz alma sırasının 1 Ağustos 1982 Pazar günü saat 
09.00'dan itibaren önce şahsen müracaatların, sonra 
yazılı başvuruların alınış tarih ve saatine göre süresi 
de belirtilmek suretiyle Sayın İmren Aykut ve Sayın 
Kamer Genç tarafından müştereken Kâtip Üyelerin 
makam odalarında kaydedilmesine, 

8. Gündem dışı söz talebiyle zorunlu haller dı
şında mazeret izni talebinde bulunulmamasının te
menni olunduğu hususunun sayın üyelere duyurulma
sına, 

Karar verilmiştir. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, usul 
hakkında, müsaade eder misiniz?... 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım; 
Başkanlığın şu andaki yazısı Genel Kurula bir 

sunuş mudur, yoksa oylaması yapılacak bir işlem mi
dir?... Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müzakeresini yapacağız 
ve neticede oylayacağız tabiî.. 

TURHAN GÜVEN — O zaman Sayın Başkanım, 
gündem önceden tespit edilmiş, Genel Kurulun ıttılaına 
arz edilmiştir. Bu gündem sırası içinde bunun şu anda 
yeri burası değildir. 

Bu nedenle, bunun daha sonraki birleşimde görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aynı şeyi söy

leyecektim. 
BAŞKAN — Aynı şeyi söyleyecektiniz. 
RECA1 BATURALP — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAI BATURALP — Bu okunan metnin yazılı 

olarak verilmesi acaba mümkün olamaz mı?.. 
BAŞKAN — Olur, gayet tabiî mümkün olur. 
RECAI BATURALP — İstirham ediyorum. 
BAŞKAN — Gayet tabiî mümkün olur. 

Değerli üyeler; 
Divanın bu kararını okumak suretiyle ıttılaınıza 

sunduk. Sayın Güven'in ve Sayın Kantarcı'nın görüş
leri yerindedir. 

Bu itibarla, yarın yapacağımız birleşimin ilk sunuş
lar kısmında hem bu konuyu, hem de gelecek diğer 
bir konumuz vardır, onu müştereken görüşür, bir ka
rara bağlarız. 

Teşekkür ederim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — 6623 Sayılı Türk Hava Yolları Anonim Or
taklığı Kanununun 7359 Sayılı Kanunla Değişik 6 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin. Kanun Hükmün
de Kararname ve Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (1/169) 
(M. G. K. Dem) (S. Sayısı: 141) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Gündemimizin 1 inci maddesindeki «Türk Hava 

Yolları Anonim Ortaklığı Kanununun 7359 Sayılı Ka

fi) 141 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir,, 

nunla Değişik 6 nci Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Hükmünde Kararname» ile ilgili Tasarıyı 
görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Hükümetin ve Sayın Komisyonun yerlerini 
almalarını rica ediyorum. 

Değerli üyeler; x 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 

Kanununun 7359 sayılı Kanunla Değişik 6 nci Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Ka-
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rarname ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporunun görüşül
mesi sırasında Bakanlığımızı aşağıda adlan yazılı yet
kililerin temsil etmeleri uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa A. AYSAN 
Ulaştırma Bakanı 

Hüseyin ERGÖÇMEN (Sivil Havacılık Genel Mü
dürü) 

Esat ERDOĞAN (Üçüncü Hukuk Müşaviri) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu Tasarıyla İlgili Komisyon Raporunun oku

tulmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm 

ve Tanıtma Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz iste

yen sayın üye?... 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Görüşmekte olduğumuz 6623 Sayılı Türk Hava 
Yolları Anonim Ortaklığı Kanununun 7359 Sayılı Ka
nunla Değişik 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Tasarısının başlığı üzerinde görüşlerimi 
açıklamak istiyorum. 

6623 sayılı adı geçen Kanunun değişik 6 ncı mad
desi, 26.1.1979 tarih ve 16531 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan 21 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 2171 sayılı Yetki Kanununun 5 inci maddesinin 
(e) fıkrasına dayandırılarak değiştirilmiştir. 

Kanun hükmündeki kararnameler, yayımlanıp aynı 
gün Meclise sunulduğundan, Bakanlar Kurulu ile olan 
ilişkisi kesilmiştir. Kanun hükmündeki kararnameler 
geri de alınamamakta; artcak süresi içinde başka ka
rarname çıkartabilmektedir. 

Şu anda görüşmekte olduğumuz Kanun Hükmün
deki Kararname, süresi bitmiş, sadece kabul edilmesi 
veya değiştirilmesi gereken bir kanun hükmündeki ka
rarnamedir. Tasarının adının, anlatmaya çalıştığım gi
bi, «6623 Sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
Kanunun 7359 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesi
ni Değiştiren 21 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
menin Kabulüne Dair Kanun Tasarısı» şeklinde ol
ması gerekmektedir. 

Durumu bilgi ve takdirlerinize sunar, bu konudaki 
önergeyi Başkanlığa vereceğimi arz eder, hepinize 
saygılar sunarım. 

i BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Başka söz isteyen sayın üye?... \ ok. 
Değerli üyeler; 
Bu Tasarının başlığı ile ilgili olarak Sayın Kan-

I tarcıoğlu'nun, Sayın Kırcalı'nın ve ayrıca Komisyon 
olarak Sayın Kuzuoğlu ve Sayın Fırat'ın vermiş ol
dukları değişiklik önergeleri vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 141 sıra sayılı Kanun Ta

sarısının adının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öne-
I ririm. 

Saygılarımla. 
| S. Sırrı KIRCALI 

«6623 Sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
Kanunun 7359 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin 21 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Ta-

I sarısı.» 
I Yüce Başkanlığa 
I Açıkladığım sebeplerden dolayı, görüşmekte oldu-
I ğumuz Tasarının adının (Sıra Sayısı 141) «6623 Sa

yılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanunu
nun 7359 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesini 
Değiştiren 21 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Kabulüne Dair Kanun Tasarısı» şeklinde düzeltilmesi
ni arz ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Sayın Başkanlığa 
23.6.1982 günlü toplantıda müzakere edierek ka

rara bağlanan bir kanun hükmünde Kararnamenin 
Kabulüne İlişkin Kanun adına göre 141 sıra sayılı 
kanun tasarısının adının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 
Bayındırlık - Ulaştırma Bayındırlık - Ulaştırma 

Kom. Bşk. Yrd. Kom. Bşk. 
Ayhan FIRAT Fehmi KUZUOĞLU 

— 6623 Sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortak
lığı Kanununun 7359 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı 
maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 21 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun 
Tasarısı. 

i BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ AYHAN FIRAT — Sayın Baş
kan, Yüce Meclislin sayın üyeleri; 

İki sayın arkadaşımızın da verdiği önerge doğru
dur. Biz bu önergemizi daha önce Başkanlığa tak-

I dim etmiştik. Hepsi aynı mahiyettedir. Dolayısıyla ya-
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sanın ismi, «6623 Sayılı Türk Hava Yolları Anonim 
Ortaklığı Kanununun 7359 Sayılı Kanunla Değişik 
6 neı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 21 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Ka
nun Tasarısıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKlF ERGİNAY — Bir küçük açıklamayı rica 

edeyim. Çıkarılan 21 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamemin hangi yetki kanunu ile çıkarıldığının da 
acalba bu başlıkta yer alması doğru olmaz mı? Yani 
«2171 sayılı Yetki Kanununa İstinaden Çıkarılan 
21 sayılı Kanun Hükmünde Kararname» dense zan
nediyorum daha bir açıklık getirilmiş olur; ama Ko
misyon uymuyorsa bu şekilde kabulü de uygun olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 

kanun hükmündeki kararnameler ayrıca kanun sıra nu
marası aldıklarına göre, kanun sıra numarasını tekrar 
burada söylemeye gerek yoktur./Bunu arz etmek is
terim. 21 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
dayanağı vardır; gerekmez efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan; 
Sayın Erginay'ın istedikleri husus, bugüne kadar uy
gulanan bir şey olmadığı için gerekli olduğunu da 
zannetmiyorum. Zaten kendileri de ısrar etmiyorlar; 
fakat gerek Komisyonun teklifinde, gerekse Sayın 
Kantarcıoğlu'nun tekliflerinde küçük birer hata var 
geçmişe nazaran; «.... Dair Kanun Tasarısı» diyorlar. 
Halbuki hep söylenen, «.... Hakkında Kanun Tasarı
sıdır.» Komisyonumuzun buradaki, «Miskin» ve «dair» 
sözleri aynı şeyi kapsıyor. Onun için bir yerde tek
rarı oluyor. «.... İlişkin Kararnamenin Kabulü Hak
kında» demek yerindedir. Bunu düşünerek bendeniz 
önergemi hazırlamıştım. 

Sayın Kantarcıoğlu da, «değiştiren» diyorlar. Hal
buki değiştirilmesine ilişkindir; asıl biz şimdi onu de
ğiştireceğiz. 

Bu suretle hepsini değişik şekilde kapsayan benim 
önergemin oya konulmasını ve kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen başka sayın 

üye?.. Yoktur. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler.... Kalbul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

6623 sayılı Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı 
Kanununun 7359 sayılı Kanımla Değişik 6 ncı Mad

desinin Değiştirilnıesıine İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 6623 sayılı Kanunun 7359 sayılı 

Kanunla değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 6. — Anonim Ortaklık Hazine kefale
tiyle tahvil çıkarabilir. Tahvillerin çıkarma biçimi, 
süre ve koşulları Maliye Bakanlığımın uygun görü
şüne dayanılarak saptanır. 

Anonimi Ortaklığın akdedeceği kısa ve uzun süreli 
borçlanma ve kredilerden dış istikraz ve kredilere Ma
liye Bakanlığı kefalet etmeye yetkilidir.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Demin okuttuğumuz başlıMa ilgili 3 önergeden 

başka, bir de maddenin metniyle ilgili Sayın Cebeci'
nin bir önergesi var okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüştüğümüz Kamun Hükmünde Kararnamenin 

1 inci maddesi ile değiştirilen esas Kanunun 6 ncı 
maddesiinin ikinci cümlesinin aşağıdaki biçimde dü-
zölüiknesıini saygılarımla arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 
Tahvil çıkarma biçimi, süre ve koşulları Maliye 

Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak saptanır. 
'BAŞKAN -1— Bu madde üzerinde söz almak iste

yen sayın üye?.. Sayın Ömey, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan; bir soru sor

mak istiyorum. 
«Çıkarılacak tahvillere Maliye Bakanlığı kefalet 

etmeye yetkilidir.» tabiri ıbiraz aiksalk ıbir tabir gibi 
geldi hana. Bundan ne kastediyoruz? Yetki veriyoruz 
Maliye Bakanlığına kefalet etmesi için. Bu demek
tir iki, bazı tahvillere isterse kefalet edecektir, 'bazı
larına ise etmeyecektir. 

Bu, hukuk sistemlimizde yahut malî sistemimizde 
normal bir uygulama mıdır, prosedür müdür? Onu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Buyurun Sayın Fırat. 
'BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVBKİLİ AYHAN FIRAT — Sayın Baş
kan; 

Biz, maddenin Hükümetten geldiği şekliyle, «Ano
nim ortaklık, Hazine kefaletiyle tahvil çıkarabilir.» 
ibaresinin 'kalmasında yarar görüyoruz. 

«Tahvillerin çıkarma biçimi, süre ve koşulları 
Maliye Bakanlığımın uygun görüşüne dayanılarak 
saptanır..» ıBu, Sayın Cebeci'nin önerisiyle uyuyor; 
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ancak «Anonim Ortaikhk Hazine kefaletiyle tahvil 
çıkarabilir.» cümlesi yer almıyor. Dolayısıyla, mad
denin Hüıkümetten geldiği şekliyle kalmasında yarar 
görüyoruz efendim, 

'BAŞKAN — 'Sayın Öney'e cevap verilmiş oldu 
mıu efendim? 

TÜLAY ÖNEY — Hayır efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ AYHAN (FIRAT — Sayın Baş
kan; acaba sorularını ıbdr daha tekrarlayabiılider mi? 

(BAŞKAN — Sayın Öney, sorunuzun bir daha 
tekrar edilmesini rica ediyorlar; lütfen efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Okunduğu şekliyle metni yanlış anlamadıysam 

eğer, [«Çıkarılacak olan tahvillere Maliye Bakanlığı 
'köfalet etmeye yetkilidir.» şeklimde duydum. Yanılı
yor muyum acaba? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ıBAŞKANVEKlLl AYHAN FIRAT — Yanlış efen
dim; okuyaibilir miyim acaba?.. 

TÜLAY ÖNEY — Affedersiniz, lütfen efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ AYHAN FIRAT — «Anonim 
Ortakhk Hazine kefaletiyle tahvil çıkarabilir. Tahvil
lerin çıkarma biçimi, süre ve koşullan Maliye Bakan
lığının uygun görüşüne dayanülarak saptanır. 

Anonim Ortaklığın akdedeceği kısa ve uzun sü
reli borçlanma ve kredilerden dış istikraz ve kredi
lere Maliye Bakanlığı ikefalet etmeye yetkilidir.» 

Yalnız dış istikraz ve borçlanmalar için. 
TÜLAY ÖNEY — Müsaade eder misiniz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY — O zaman bu konuda sualimi 
tekrarlamak istiyorum efendim. 

ı«Dış istikrazlara Midiye 'Bakanlığı kefalet etme
ye yetkilidir.» meselesi de, gerek malî, gerekse hukuk 
sistemlimizde geçerli ve her zaman uygulanan bir pro
sedür müdür? Yani, birtakım dış istikrazlara Maliye 
Bakanlığı isterse İkefalet verecek, istemezse vermeye
cek. Bu yetkiyi Maliye Bakanlığına tanımış oluyo
ruz. Bu, normal midir? Maliye Bakanlığı bunu ya
pacaksa burada arayacağı kıstas ne olabilir? Gerçi, 
bu Bakanlığın uygulamasını ilgilendiren bir şeydir; 
ama benim sorum temeline ülişfcıindir. «Kefalet yet
kisi vermek» 'diye bir şeyin sistemimizde mevcut 

olup olmadığını ben tam bilemediğim için, Sayın Ko
misyonun bu hususu aydınlatmasını istirham ediyo
rum. 

Teşekkür ederim efendim. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Buyurun Sayın Fırat. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ AYHAN FIRAT — Sayın Baş
kan; 

'Maliyeci değilim; burada çok değerli uzman ar
kadaşlarımız vardır, kendilerinden bu konuda yar
dım rica ediyorum. Ancak, ben kamu hizmeti yap
tığım sıralarda da, dış borçlanmalarda Maliye Ba
kanlığının iznini alıyorduk; yani dış istikraz ve borç
lanmalarda Maliye Bakanlığının kefaletimi alıyorduk, 
ondan sonra böyle bir işleme tevessül ediyorduk. Bu
radaki de aynıdır. Dolayısıyla, bunun aksini-
iddia edemiyorum; çünkü konu, benim uzmanlık sa
hama girmiyor, özür diliyorum. Bunun haricinde faz
la bir şey söyleyemeyeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcisinin bu açıklamaya ila

ve edeceği bir husus varsa rica edeyim. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜ

SEYİN ERGÖÇMEN — Sayın Başkan ve sayın üye
ler; 

Bu konu, genellikle uçak ve malzeme alımında 
doğmaktadır. Bunları veren firmalar muhakkak bir 
garanti istemektedirler, dolayısıyla Maliye Bakanlığı
nın alınacak bu borçlanmalarda kefaletini aramakta
dırlar. Bu yetki kanunla sarih olarak, açık olarak ve
rilmiş olursa, bu gibi alımlarda büyük rahatlık ola
cağı kanısındayım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, evvela başlıkla ilgili önergeler üze

rinde oylama yapacağım. Önergeler birbirinin aynı. 
Yalnız, Sayın Kırcalı, «Kararnamenin Kabulü Hak
kında Kanun Tasarısı» demiştir. Sayın Kantarcıoğ-
lu'yla, Sayın Komisyon aşağı yukarı birbirine çok ya
kın önergeler vermiş bulunuyorlar. 

Sayın Komisyona soruyorum : Sayın Kırcalı'nın 
«Dair» yerine «Hakkında» kelimesinin kullanılma
sını kabul ediyor musunuz; yani katılıyor musunuz? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ AYHAN FIRAT — Sayın Baş-
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kan, katılabiliriz; çünkü esasta bir değişiklik getirme
dikten sonra, bizim için mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜ

SEYİN ERGÖÇMEN —Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir konuyu arz 

etmek istiyorum : Eğer maddelerde değişiklik yapıl
dıktan sonra kabul edilirse, başlığın da değişmesi ge
rekecektir. Benim ve Komisyonun teklifi bu yönde
dir. Eğer şu anda bir maddede değişiklik yapılıp da 
kabul edersek, «Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair» 
olur o zaman. O bakımdan, başlığın sonunda oylan
ması daha iyi olur. Belki maddelere geçtikten sonra 
(Çünkü madde oylanmadı) değiştirilerek kabul edilir
se, o zaman «Değiştirilerek Kabulüne Dair» olur. 

BAŞKAN — Evet, bu konuda Sayın Komisyonun 
görüşü nedir?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BASK AN VEKİLİ AYHAN FIRAT — Efendim, Sa
yın Kantarcıoğlu'nun hakkı vardır. Maddelerden bi
risi değiştirildiği takdirde «Hakkında» kelimesi ora
da yerini bulmamış olur; «Dair» demek daha uygun 
olur. Onun için, maddeler konuşulduktan sonra baş
lık konusuna geçilirse, kanımca da daha uygun olur. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ AYHAN FIRAT — Bunlara ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, o halde önergenizi 
oylatmıyorum; çünkü siz de değiştirmiş oluyorsunuz. 
Esasen «Çıkarma» kelimesini «Çıkarılma» tarzında 
kabul ediyorlar. 

Sayın üyeler, 1 inci maddeyi daima başlıkla bir
likte oyladığımız için, 1 inci maddenin oylanmasını 
daha sonraya bırakmak suretiyle, 2 nci maddeyi oku
tuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun, Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin yayınlandığı tarih olan 26.12.1978 ta
rihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Bilge, buyurunuz efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bu 2 nci mad

denin ikinci satırında «Tarih olan» tabirine lüzum 
yoktur. «Yayınlandığı» kelimesi yerine de «Yayım
landığı» demek lazım. Bu şekilde, «Kararnamenin ya
yımlandığı 26.12.1978 tarihinden geçerli...» olacaktır. 
Yani «Tarih olan» kelimelerine lüzum olmadığı ka
nısındayım. Mümkün mertebe kısa olsun. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ AYHAN FIRAT — Katılıyoruz. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜ
SEYİN ERGÖÇMEN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, bu değişiklikle 2 nci maddeyi oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi 1 inci maddede bir değişiklik yapmamış olu
yoruz değil mi?.. Başlık konusu ne oluyor?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANİTMA KOMİSYONU 
ADINA AYHAN FIRAT — O zaman «Dair» ke
limesi konması gerekiyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, teklifiniz buydu. 
Sayın Kırcalı, buyurun, 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hiçbir şey de

ğişeceğini sanmıyorum efendim, bir. Burada ikinci 
bir şey daha söylemek istiyorum. Bu değişiklikte, şim
di şu okuduğunuz madde bütün kanun kitaplarında 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Cebeci'nin yine 1 inci maddenin ikinci cüm

lesi hakkındaki önergesine katılıyor musunuz?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ AYHAN FIRAT — Katılamıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜ

SEYİN ERGÖÇMEN — Katılmıyoruz efendim. , 
BAŞKAN — Sayın Cebeci, önergenizi geri alır 

mısınız, yoksa oylatayım mı? 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Efendim, burada bir 

cümle açıkça redaksiyon bakımından bozuk. «Tah
villerin çıkarma biçimi, süre ve koşulları Maliye Ba
kanlığının uygun görüşüne dayanılarak . saptanır.» 
denmiş. Burada «Tahvil çıkarma» demek daha doğ
rudur veya «Tahvillerin çıkarılma» dese hiç olmaz
sa, daha düzgün olur; ama böyle demediğine göre 
«Tahvil çıkarma» demek lazım. 
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binlerce sayfada şu haliyle yer almıştır. Çıkarma ne 
demektir, çıkarma biçimi? Kime? Emrediyor Hükü
mete; çıkarma biçimin şu olacaktır diye. Çıkarılma 
biçimi bunun bir pasif hale getirilmesi durumudur. 
Bu kadar önemli değildir. Kanun maddeleri binler
ce kitapta yayınlanmıştır. Mesela mer'î kanunlarda 
bu böyle yer almıştır. 21 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin değiştirilmiş hali kanunda da aynı şe
killendiği takdirde, bu kadar basit şeyler için değiş
tirilmesinde fayda mütalaa etmiyorum. Değiştirilse 
bile kanun başlığının değiştirilmesine gerek olduğu
nu da zannetmiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kırcalı, önergenizin mutlaka oylanmasını 

arzu ediyor musunuz? Başlıkla ilgili?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Kırcalı'nın 
başlıkla ilgili önergesine Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet katılmamaktadır. Dikkate alınması konu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Sayın Kırcalı'nın önergesi kabul edil
miştir. 

Komisyona başlık konusunda 1 inci maddeyi, Sa
yın Kırcalı'nın önergesiyle birlikte tekrar redakte edip 
göndermemiz gerekiyor. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA AYHAN FIRAT — Gerek yok efendim, 
tekabbül ettik, kabul ediyoruz; dolayısıyla oylanabilir 
şu halde. 

BAŞKAN — Evet, «ilişkin» kelimesini çıkarıyo
ruz, «değiştirilmesi hakkında...» diyoruz. 

NECİP BİLGE — «İlişkin» kalıyor efendim. 
«İlişkin» den sonra «21 sayılı...» , 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, siz ne diyorsu
nuz?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
Sayın Cebeci'nin teklifi kabul edilmedi veya edildi; 
kabul edildi ise başlıkların da değiştirilerek kabulü 
hakkında...» olması, «Değiştirilerek» kelimesinin de 
yazılması gerekir. Eğer Sayın Cebeci'nin teklifi ka
bul edilmedi ise, o zaman... 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bakın, şimdi 
2 nci madde Hükümetten geldiği gibi değil, 2 nci 
maddeyi değiştirdik. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — O halde, Sayın 
Kırcalı'nın teklifinde «Değiştirilerek» kelimesi yok
tur. 

BAŞKAN — Onu soruyorum; esasen başlığı dü
zeltmek, başlığı Sayın Kırcalı'nın önergesi istikame
tinde düzeltmek üzere, onu soruyorum. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önerge okun
sun, «Değiştirilerek» kelimesinin eklenmesi lazım. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir hususu 
belirtmek istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 2 nci 

madde Hükümetten geldiğinde başka türlü tedvin 
edilmiş değil. 

BAŞKAN — 1 inci madde?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — 2 nci madde

yi söylüyorum şu anda. 2 nci madde; bir kanun hali
ne getirildi kararname, o kadar. Kararname yazamaz
sınız. Bir değişiklik yok burada. Kanunun kabulünü 
beyan ediyoruz, kararnamede katiyyen değişiklik ya
pılmadı. 2 nci maddede kararnamede değişiklik ya
pılmadı. 

BAŞKAN — Metinde bir değişiklik var. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, bu 
maddede yaptığımız değişiklik, Komisyonun bize tak
dim ettiği maddeyi değiştirdik, Hükümetin kararna
mesini değiştirmedik. 

BAŞKAN — Eski, Hükümetin teklifi ile yeni ka
bul edileni bir kere okuyorum. Hükümetin Kararna
medeki metninden; «Madde 2. Bu Kanun Hükmün
deki Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» 

Komisyonun kabul ettiği metin : «Bu Ka
nun, Kanun Hükmündeki Kararnamenin yayınlandığı 
16.12.1978 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer.» Bunda bir değişiklik var mı? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA AYHAN FIRAT — Bir değişiklik yok efen
dim. Çünkü Hükümetin metni doğrudur; bu Kanun 
Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer, çünkü o kararnamedir. Biz, Yasama Meclisin
den geçtiği takdirde bu kanunlaşmış olacaktır ki, bu
radaki tarihi koymamız gerekiyordu, onu koyduk. 
Bu iki maddede bir değişiklik iddia edilemez zaten. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, o halde lütfen Sa
yın Kırcalı'nın teklifine bilahara katıldınız, başlığı 
lütfen yazarak Başkanlığa verin, rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA AYHAN FIRAT — Efendim, okuyabilir 
miyim?.. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA AYHAN FIRAT — «6623 sayılı Türk Hava 
Yolları Anonim Ortaklığı Kanununun 7359 sayılı 
Kanunla Değişik 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin 21 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısı.» 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi bu değişiklikle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz almak 
isteyen sayın üye?.. Yoktur. 

Tasarıyı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Tasarı Danışma Meclisimizce kabul edil
miştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

3. — Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güven
lik 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, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (2/46) (S. Sayısı : 149) (1) 

. BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Başkanının bir 
teklifi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi ve Jandarma Ge

nel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun tarafından 
hazırlanan 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ce
za Kanununun 32 nci Maddesi ile 35 inci Maddesi
nin A / l Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi basılmış ve sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Anılan teklifin önemine binaen, gündemdeki bü
tün işlerden önce görüşülmesini saygılarımla arz ede
rim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 

(1) 149 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanlığının bu teklifi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Teklifi görüşmeye başlıyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet Temsilcileri

nin yerlerini almalarını rica ediyorum. 
Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini okutuyo

rum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Temsilcilik Belgesi : 
Danışma Meclisinde Millî Savunma Bakanlığını 

ilgilendiren kanun tasarıları ve kanun tekliflerinin gö
rüşülmesinde, aşağıda adı ve görevi belirtilmiş olan 
kişi, Danışma Meclisi İçtüzüğünün 60 mcı maddesi 
gereğince temsilci olarak görevlendirilmiştir. Bu bel
ge Danışma Meclisi tarafından istendiğinde ibraz 
edilmek üzere kendisine verilmiştir. 

Arz ederim. 
Halûk BAYÜLKEN 

Millî Savunma Bakanı 

Hâkim Tuğgeneral Fahrettin Kirbitçioğlu; Millî 
Savunma Bakanlığı, Askerî Adalet İşleri Başkanı. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunması kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum : 
(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarı üzerinde söz isteyen sayın 

üyeler?.. Yok. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Kısa 
bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlar; 

Kasta dayanmayan taksirli suçlardan mahkûmi
yet halinde 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki 
Kanunun 4 üncü maddesine göre hükmedilen hapis 
cezasının süresine bakılmaksızın para cezasına çevril
mesi ve tecili mümkündür. 

Taksirli suçlar, memuriyete alınmada ve memuri
yete son verilmede önem taşımamaktadır. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla 
değişik 48 inci maddesi de taksirli suçlardan mah
kûmiyetin devlet memurluğuna girmeye mani teşkil 
etmeyeceğini, aynı Kanunun 98 nci maddesi de, böy
le bir suçtan mahkûmiyet halinde memuriyetin so-
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na ermeyeceğini hükme bağlamıştır. Halbuki, Askerî 
Ceza Kanununun 32 nci maddesinin A/l fıkrasına 
göre, 1 seneden ziyade hapis ve 1 seneden ziyade me
muriyetten mahrumiyet cezalarından biri ile mah
kûm olan subaylar ihraç edilmekte, 35-A/l madde
sine göre de, bu mahkûmiyetle birlikte rütbenin geri 
alınmasına hükmedilmektedir. 

Şimdi, arada bir dengesizlik var. Sivil kesimde 
taksirli bir suçtan mahkûmiyet halinde, bu memu
riyetten ihraç edilmeye sebep teşkil etmiyor; fakat 
askerî kesimde taksirli bir suç işlendiği takdirde, me
muriyetten ihraç ediliyor, üstelik rütbesi de geri alı
nıyor. Söz gelişi, arabasıyla giderken bir subay, bir 
kaza yapsa ve mahkûmiyetine karar verilse, rütbe
den ve memuriyetten oluyor; ama bir sivil memur 
aynı kazayı yapsa, söz gelişi iki yıla kadar mahkûmi
yet cezası verilse, bu, paraya çevrilip tecil edilse, ne 
memuriyetten mahrumiyet söz konusu oluyor, ne de 
herhangi bir halel gelmiyor memuriyetine. 

işte, bu dengeyi sağlamak üzere bu Kanun Tek
lifi getirilmiştir. Bu Kanun Teklifinin kabulü halin
de, bir dengenin sağlanacağına inanıyoruz. 

Komisyon olarak Yüksek Heyetinizi saygıyla se
lamlıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Değerli üyeler, Tasarı üzerinde söz isteyen sayın 

üye bulunmadığına göre, maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
22.5.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun 32 nci ve 35 inci Maddelerinin A Fıkraları
nın 1 Numaralı Bentlerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 22.5.1930 tarih ve 1632 sayılı As

kerî Ceza Kanununun 32 nci maddesinin A fıkra
sının 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, bir sene
den fazla hapis veya bir seneden fazla memuriyetten 
mahrumiyet cezalarından biriyle mahkûmiyet halinde; 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı 

Askerî Ceza Kanununun 35 inci maddesinin A fık
rasının 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir seneden 
fazla hapis veya ağır hapis cezasıyla beraber; 

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

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

Geçici maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE — 16.5.1982 tarihi dahil ol

mak üzere bu tarihten sonra ve kanunun yayımı ta
rihine kadar feri cezaları infaz edilmiş olanların 
idarî işlemleri geri alınır. 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer: 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum/ 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üye?.. 

FlKRÎ DEVRİMSEL — Bir hususu zapta geç
mesi için açıklamak durumu hissettim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Kanun Teklifinin ge

rekçesinde, «Kasde dayanmayan taksirli suçlardan 
mahkûmiyet halinde; 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kındaki Kanunun 4 üncü maddesine göre, hükmedi
len hapis cezasının süresine bakılmaksızın para ce
zasına çevrilmesi veya tecil edilmesi mümkündür.» 
deniyor. 

Genel gerekçedeki bu cümle şu bakımdan yanlış
tır : Örneğin; 2 sene, 5 sene gibi, (2 kişi öldürse hak
kında 5 yıldan başlıyor, tek kişi öldürse 2 yıldan baş
lıyor) bu cezaların ancak para cezasına çevrildikten 
sonra tecili mümkündür. Burada «para cezasına çev
rilmesi veya tecili» diyor, «ve tecili» olması lazım. 
Bu, önemli bir yanlışlıktır «ve» yerine «veya» kul
lanılması, bunun «ve» olması lazım, kanaatim odur. 
Acaba Hükümet buna iştirak ediyorlar mı?.. 

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

KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

Gerçekten Devrimsel arkadaşımızın bu açıklamay
la katkıları olmuştur, dediği doğrudur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, zabıtlara geç
miştir. 

Değerli üyeler, teklifin tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 22.5.1930 ta
rihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 32 nci 
ve 35 inci Maddesinin A / l Fıkralarının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi Danışma Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

4. — Eşref Özcan Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/9) (S. Sayısı : 142) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizde sıra
da bulunan Eşref Özcan Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısını görüşme
ye başlıyoruz. 

Hükümet Temsilcisinin ve Sayın Komisyonun yer
lerini almalarını rica ediyorum. 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini okutuyo
rum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 

tasarılarının Danışma Meclisi Genel Kurulunda gö
rüşülmesi sırasında Bakanlığımı Kanunlar Genel Mü
dürü Kem alettin Alikâşifoğlu'nun temsil edeceğini 
saygılarımla arz ederim. 

Cevdet MENTEŞ 
Adalet Eakanı 

BAŞKAN — Tasarıyla ilgili raporun okutulma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Tasarıyla ilgili raporun okutulması kabul edil
memiştir. 

Komisyondan tasarı üzerinde kısa bir açıklama 
rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HALİL GE-
LENDOST — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Olay, 20.8.1976 tarihinde cereyan etmektedir. Ali 
Gürleyen ile Şevket Gürleyen iki kardeştir. Şevket 
Gürleyen (ki, maktuldür) babasını öldürmüş ve 1803 
sayılı Af Kanunundan önce cezaevine girmiş; fakat 
Af Kanunu nedeniyle cezaevinden çıkmıştır. 

(1) 142 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Ali Gürleyen ile Şevket Gürleyen arasında öteden 
beri anlaşmazlık ve ihtilaflar mevcuttur, hatta si
lahlı çatışmaya kadar varan birtakım çatışmalar ve 
anlaşmazlıklar süregelmektedir. Bunların amcaların
dan da, annelerinden de miras kalmıştır. Bu miras se
bebiyle de araları açıktır. 

Şevket Gürleyen cezaevinden çıktıktan sonra, Ali 
ve karısı Rabia üzerinde baskılarını artırmıştır. Bu
nun üzerine Ali Gürleyen, artık köyde barınamaya-
cağını, kardeşiyle geç inemeyeceğini anladığı için İs
tanbul'a göçmek ister ve İstanbul'a gider; karısı Rabia 
yalnız kalır. Yalnız kalan Rabia üzerine Şevket Gür-
leyen'in baskıları daha da artar. Bunun üzerine, Rabia 
kayınbiraderi olan Şevket Gürleyen'den kurtulmak 
için çareler arar. O bölgede şer erbabı olarak tanı
nan Eşref Özcan isminde bir şahısla tanışır (Ki, sa
nığımız budur), muhtelif suçlardan hükümlüdür ken
disi; cezaevine müteaddit defalar girmiş çıkmış ve 
Af Kanunundan istifade ederek tahliye edilmiştir. 
Bunu bulur ve kayınbiraderi Şevket Gürleyen'den 
kurtulmak için ne yapması icap ettiğini kendisinden 
sorar ve Eşref Özcan, (Ki, sanığımız) bu işin 35 000 
liraya halledileceğini kendisine beyan eder ve Rabia 
ile anlaşırlar. Rabia, 24 000 lira temin eder ve peşin 
olarak Eşref Özcan'a verir. Geri kalan 11 000 lira 
da iş halledildikten; yani Şevket Gürleyen ortadan 
kaldırıldıktan sonra ödenecektir. 

1 5 - 2 0 gün sonra Eşref Özcan tasarısını gerçek
leştirir. Şevket Gürleyen'in evinin ahırına girer, Şev
ket Gürleyen hayvanlarını gece yemlemek üzere ahı
ra kızıyla indiği zaman, kalp nahiyesine atmış oldu
ğu bir tek kurşunla Şevket Gürleyen'i öldürür ve 
karanlıkta kaybolur. 

Aradan 1 5 - 2 0 gün geçtikten sonra fail aranırken» 
Eşref Özcan, 11 000 lirasını göndermesi için Rabia' 
ya, «Bu iş bitmiştir, 11 000 liramı göndersin» diye 
Şükrü Cantürk ve Aydemir Özcan ismindeki iki ki
şiyle haber gönderir. Rabia, 10 000 liraya öküzünü 
satar ve Eşref Özcan'a teslim etmek üzere götürür. 
Bu 10 000 lirayı, aracı Şükrü Cantürk ve Aydemir 
Özcan'ın da hazır olduğu sofrada yemek yerlerden 
Eşref Özcan'a teslim eder. Yalnız 1 000 lira açık kal
mıştır, 1 000 lirayı da Eşref Özcan : «Onu da iste
miyorum» der ve Rabia'ya bağışlar. 

Olay bu şekilde cereyan etmiştir. 
Yapılan soruşturma sonucunda, Eşref Özcan su

çunu inkâr etmiş; fakat Rabia her safhada itiraf et
miştir. Rabia hakkında, Türk Ceza Kanununun 64/1, 
51/1, 59 ve 450 nci maddenin dördüncü fıkraları uy-
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gulanmak suretiyle 30 sene hapse mahkûm olur. 
Mahkeme Eşref Özcan hakkında paraya tamahen 
adam öldürmekten, oybirliğiyle ölüm cezasına hük
meder. Yargıtay tebliğnamesi, onama isteğiyle Birin
ci Ceza Dairesine dosyayı gönderir, Birinci Ceza 
Dairesi de, üyelerden birinin Rabia hakkında 59 un
cu maddenin; yani takdiri tahfif sebebinin uygulan
ması dolayısıyla bu sanık hakkında da uygulanması 
kanaatiyle oy çokluğuyla kararı onaylar. 

Karar, 12 Eylülden önce Meclise gelir, Adalet 
Komisyonundan da geçer; fakat Meclis toplanamaz, 
12 Eylül Harekâtından sonra tekrar dosya bize gelir 
ve sonuç hakkında kararı bekleyen olay da bu şekil
de cereyan eder. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Değerli üyeler; tasarının tümü üzerinde başka söz 

isteyen sayın üye olmadığına göre maddelere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Eşref Özcan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
12.4.1979 tarih ve 1979/1298 Esas, 1979/1569 Karar 
sayılı ilamı ile kesinleşen, Sinop Ağır Ceza Mahke
mesinin 27.12.1978 tarih ve 1978/126 Esas, 1978/149 
Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4 
üncü maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edil
miş bulunan, Sinop îli, Ayancık ilçesi, Çamyayla Kö
yü, Hane 23/7, Cilt 31, Sayfa 41'de kayıtlı Hakkı 
oğlu Fati'den olma 1943 doğumlu Eşref Özcan hak
kındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; tasarının tümü üzerinde lehte, 

aleyhte görüşmek isteyen sayın üye?.. Yoktur. 
Tasarıyı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Eşref Özcan Hakkındaki Ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı Da
nışma Meclisimizce kabul edilmiştir. 

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) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizde gö
rüşmemiz gereken sırada Danışma Meclisi Üyesi 
Nuri Özgöker ve 15 arkadaşının, 5.11.1980 Tarih ve 
2334 Sayılı Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreter
liğinde Görevlendirilecek Uzman Personele Yapıla
cak Ödemelere Dair Kanunun Adıyla Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi var
dır. 

Bu teklifin görüşülmesi için Hükümet Temsilcisi 
olarak kim bulunacaktı Sayın Kunter? 

TURGUT KUNTER — Maliye Bakanlığı bulu
nacaktı efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu teklif ve bundan sonra gündemimizde bulunan 

maddelerdeki tasarı ve teklifler için biz bugün Hü
kümetten gelen temsilcilere, daha evvel görüştüğü
müz tasarılar yetişmez, o itibarla sizlere sıra gelmez 
demiştik ve onun üzerine ayrılmış bulunuyorlar. Bu 
itibarla, gündemimizde bulunan diğer tasarı ve tek
lifleri yarınki birleşimimizde görüşmemiz gerekiyor. 

1 Temmuz 1982 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.10 

...+... 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

113 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

30 Haziran 1982 Çarşamba 

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 Değişlik 
6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Ra
poru. (1/169) (M.G.K. Devir) (S. Sayısı : 141) (Da
ğıtma tarihi: 17.6.1982) 

2. — Sahil Güvendik Komutanlığı Kanunu Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

- Raporu. (1/410) (S. Sayısı : 1'51) (Dağıtma tarihi : 
25.6.1982) 

3. — Eşref Özcan Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/9) (S. Sayısı : 142) (Dağıtma 
tarihi : 24.6.1982) 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER 
ve 15 arkadaşının, 5.11.1980 Tarih ve 2334 Sayılı 
«Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde Gö
revlendirilecek Uzman Personelle 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). 

5. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa 
Ek ve Geçidi Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Malî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları. (1/135) (S. Sayısı : 
146) (Dağıtma tarihi: 23.6.1982) 

6. — Jandarma Genel Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Cedasun'un, 
22.5.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun 32 nci Maddesi ile 35 inci Maddesinin A/l 
Eıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

ve Millî Savunma, îçişjleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (2/46) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 
24.6.1982) 

X 7. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe 
yılı KesinhesaJbma Ait • Uygunluk Bidiriminiın Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Or
man Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/194) 
(S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 24.6.1982) 

8. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 24 arkadaşının, Emekli Sandıkları ile Malu
liyet, Ihtiyarlik ve ölüm Sigortalan Kanunlarına 
Tabi Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin, 5.1.1961 
(Tarihli ve 228 Sayılı Kanunun 28.1.1970 Tarihli ve 
1214 Sayılı Kanunla Değişik 10 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Malî İşler 
Komisyonu Raporu. (2/15) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma 
tarihi: 25.6.1982) 

9. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, iki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent 
ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Malî İşler ve İktisadî İşler komisyonları raporları. 
(1/119) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 28.6.1982) 

10. — 1.4.1933 Tarihi ve 2133 Sayılı Devlet Ki-
tapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci 
Maddesine 7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 Sa
yılı Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiş'tiril-
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu. (1/412) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma ta
rihi : 28.6.1982) 

11. — 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 Değişükik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (2/47) (S. sayısı : 153) (Dağıtma 
tarihi: 28.6.1982) 





DANİŞMA MECLİSİ S. Sayısı : İSS 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 47 nci Maddesi Gereğince Hazır
lanan Anayasa Komisyonunun Aylık Çalışma Raporu. (3 /394) 

(VII) 

TC 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Sıra No. : 428 

25 Haziran 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Içtiuiüğümüzün 47 md maddesi gereğince Komisyonumuzun aylık çalışma raporu İlişikte sunuhnuşftur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Orhan ALDIKAÇTI 
Danışma Meclisi 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

Anayasa Komisyonu Rapora 
TC 

Danışma Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Karar No : 20 
25 Haziran 1982 

ANAYASA KOMİSYONUNUN VH NUMARALI 

ÇALİŞMA RAPORU 

Komisyonumuz 23 Mayıs 1982 ile 23 Haziran 1982 tarihleri arasında hazırlanmalüta dlan Yeni Ana
yasanın yazımının son safhalarına gelmiştlir. 

Komisyonumuz tasarıyı en kısa sürede Danışma Meclisi Başkanlığına sunacaktır. 
Durumu saygılarımızla arz ederiz. 

Orhan ALDIKAÇTI 
Başkan 

Turgut TAN 
Kâtip 

Kemal DAL 
Üye 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Recep MERİÇ 
Üye 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Başkaınvekili 

(imzada Bulunamadı) 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye 

Feridun ERGlN 
Üye 

(İmzada Bulunamadı) 

Rafet İBRAHİMOĞLU 
Üye 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Feyzi FEYZtOĞLU 
Üye 

(İmzada Bulunamadı) 

A, Mümin KAV ALALI 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 141 

6623 Sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanununun 
7359 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (1 /169) 

Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliği 22 Mart 1982 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 840 - 41634 

DANIŞMA MECLİSİ, BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş bulunan; 
c. 12 Eylül 1980* tarihinden önce Yasama Meclisine sunulmuş bulunan, ancak hukuken hükümsüz sayıl

mayan 31 aldet kanun hükmünde kararname, 

Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukukî inceleme yaptırılmıştır. 

İnceleme sonucunda, Anayasanın. 64 ncü maddesine göre kanun hükmünde kararnamelerin, kanunların gö
rüşülmesi kurallarına bağh olduğu anlaşılmıştır. 

2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, bunların 
Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra Millî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle kanun hükmünde kararnameler dosyalanyla birlikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
M.G.K. Genel Sekreteri 

G E R E K Ç E 

66123 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaiklığıı Kanununun 7359 sayılı 'Kanunla değişik 6 ncı madde
sinde, Kuruluşun ıbofçlana'bilme olanağı sermayesiyle sınırlandırılmıştır. Bütçe Kanunlarıyla uygulanması en
gellenen anılan hükme ilişkin ,1977 yılı Bütçe Kanunundaki maddenin Anayasa Mahkemesi kararıyla iptali üze
rin© Kuruluşun malî bünyesinin 'bozulması, tüm borçlarını öldamesi gereği ortaya çıkmıştır. Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin Kuruluş Kanunlarının hemen hiçbirinde bu tür bir hüküm bulunmadığı ve yıllardır anılan hüküm 
Bütçe Kanunlarıyla uygulanmamakta olduğu dikkate alınarak değişiklik önerilmiştir, 
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Bayın. Uinş. îflt. Isk. Ttt. T*. Komisyona Rapora 

TC 
Damşma Meclisi 

Bayın. Ulaş. im. İsk. Tu. Ta. Komisyonu 
Esas No. : 1/169 
Karâr No. : 15 

7 Haziran 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

66123 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Orltalklığı Kanununum 7359 sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin IKalnun Hükmünde Kararname, ilgili Bakanlık ve T.H.Y.A.O. Temsilcilerinin 'bu
lunduğu 3.5.19S2 günlü Komisyonumuz toplantısında görüşülmüştür. 

Hükümet 'temsilcilerince yapılan açııklamaları sonucu Tasarının kanunlaşması ile 'bir Kamu İtefiisadî Te-
şdbbüsıü oları T.H.Y.A. Or'taklhğının 'büyük imkânlara' kavuşacağı 'kanaati doğmuş ve Kömisyönum'üzca olum
lu bulunarak tümü ve maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporlumuz gereği için Başkanlığa saygı İle arz olunur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip 

Mil EVLİYA 
ÎÜye 

Ataloy PEKÖZ 
Üye 

Lütfullah TOSYALI 
'Üye 

Ayhan FİRAT 
(Başkanvöklli 

Mehmet AYDAR 
Üye 

îmzalda Bulunamadı 

Mehmet HAZER 
• Ü y e 

Ahmet SARP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Zeki YILDIRIM 
Sözcü 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Hayri SEÇKİN 
Üye 

Mustafa YÜCEL 
Üye 

Danışma1 'Meclisi f(S. Sayısı : 141) 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

6623 Sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
Kanununun 7359 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde 

Kararname 

6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
Kanununun 7359 sayılı Kanunla değişik 6 ncı mad
desinin değiştirilmesi; 26.9.1978 tarihli ve 2171 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca 26.12.r978 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 6623 sayılı Kanunun 7359 sayılı 
K'anunlla değişik 6 ncı maddesi aşağıda'ki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 6. — Anonim Ortaklık Hazine kefale
tiyle tahvil çıkarabilir. Tahvillerin çıikarm'a biçimi, 
süre ve koşulları Maliye Bakanlığının uygun görü- j 
süne dayanılarak saptanır. J 

Anonim Ortaklığın akdedeceği kısa ve uzun süreli 
borçlanmia ve krddilerden dış istikraz ve kredilere 
Malliye Bakanlığı kefalet eibmeye yetkill'idir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN, 
TURİZM VE TANITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
Kanununun 7359 sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Mad

decinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
1 noi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

İMADDE 2. — iBu Kanun, Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin yayınlandığı tarih olan 26.12.1978 ta
rihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe! girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür, 

• » • 

Danışmai Meclisi ı(S. Sayısı : 141)' 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 149 

Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
Orgeneral Sedat Celasun'un, 22 . 5 . 1930 Tarihli ve 1632 Sayılı 
Askerî Ceza Kanununun 32 nci Maddesi ile 35 nci Maddesinin 
A / l Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 

Savunma İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2 /46) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

22 , 5 . 1930 tarihli ve 1'632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 32 nci maddesi ile 35 nci madfdesünin A/l 
fıkralarının değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve gerekçeleri ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi ve 
Jandarma Genel Komutanı 

GEREKÇE 

Kaside dayanmayan taksirli suçlardan mahkûmiyet halinde; 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkındaki Ka
nunun 4 ncü maddesine göre, hükmedilen hapis cezasının süresine bakılmaksızın para cezasına çevrilmesi 
veya tecil edilmesi mümkündür. Kanun koyucu kasıtlı ve kasıtsız (Taksirli suçlarda) böyle bir ayırım yap
mıştır. 

TâkisirM suçlar memuriyete alınmada ve memuriyete son verilmede önem taşımamaktadır. Nitekim bu 
nedenlerle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 Sayılı Kanunla değişik 48 nci maddesi taksirli 
suçlardan mahkûmiyetin devlet memurluğuna girmeye mani teşkil etmeyeceği, aynı kanunun 98 nci maddesi 
de, memurluk sırasında böyle bir suçtan mahkûmiyet halin'de memuriyetin sona ermeyeceği hükmünü taşı
maktadır. 

Halbuki, Askerî Ceza Kanununun! 32-A/ll fıkrasına göre; bir seneden ziyade hapis veya bir seneden zi
yade memuriyetten mahrumiyet cezalarından biri ile mahkûm olan subaylar ihraç edilmekte keza, aynı 
Kanunun 35-A/l fıkrasına göre de, bir seneden ziyade hapis cezası ile beraber rültlbenin geri alınmasına da 
foükmedilmektedir. 

Bu durumda, subay ve astsubaylar ile jandarma uzman çavuşlarının ordu ile ilişikleri kesilmektedir. Bu
nu önlemek ve Devlet Personel Kanunu ile bir paralellik sağlamak amacı ile bu kanun teklifi hazırlan
mıştır. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

17 Haziran 1982 
T.C, 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/46 
Karar No. : 58 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞÎŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «22 . 5 . 1930 tarihli ve 1632 Sayılı As
kerî Ceza Kanununun 32 nci maddesi ile 35 nci maddesinin A/l fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi» hakkında İçtüzüğün 33 ve 36 nci maddeleri uyarınca Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini 
havi 3 . 6 . 1982 tarih ve 112 sayılı yazınız gereğince, adı geçen kanun teklifi Komisyonumuzun 17.6.1982 
tarihli 72 nci Birleşiminde ilgili Bakanlıklar ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği temsilcilerinin 
katılmasıyla incelenip görüşüldü. ' 

Teklifin birinci maddesi Komisyonumuzca aynen, ikinci maddesi ufak bir redaksiyon değişikliği ile be
nimsenmiştir. 

Kanun tekniğin'e daha uygun olması nedeniyle teklife yürürlük maddesinden önce bir geçici madde ek
lenmiş ve yürürlük maddesi olan üçüncü madde «Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer» şeklinde de
ğiştirilmiş, yürütmeye ilişkin 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Saygıyla arzı olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
ıBaşkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim B\ARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

(Bulunmadı) 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

(Bulunmadı) 

ADALET KOMİSYONU METNİ 

22 . 5 . 1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 32 nci Maddesi İle 35 nci Maddesinin A/l 
Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birinci maddesi kömistyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — 22 . 5 , 1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 35 nci maddesinin A/l fık

rası aşağıdaki şekilde değişltiriİmiştir. 
1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir seneden fazla hapis veya ağır hapis cezasıyla beraber; 
GEÇİCİ MADDE — 16 . 5 . 1982 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten sonra ve Kanunun yayımı tari

hine kadar feri cezaları inlfaz edilmiş olanların idarî işlemleri geri alınır. 
'MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürütür, 

Danışıma Meclisi l(S, Sayısı : 149) 
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MUH [Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
T. C, 

Danışma Meclisi 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/46 
Karar No. : 56 

21 Haziran 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Millî Güvenlik Konseyi Üyesi ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat CBLASUN tarafından ha
zırlanan 22 . 5 . 1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 32 nci Maddesi ile 35 nci Madde
sinin A/l Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ile, konuya ilişkin Adalet Komis
yonu raporu, Millî Güvenlik Konseyi ve ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzca in
celenip görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Teklifin başlığı ile madde başlıkları madde, fıkra ve bent tanımlarına uygun hale getirilmiş, Adalet Ko

misyonunca teklifin 2 nci maddesinde yapılan redaksiyon değişikliği ile, teklife eklenen geçici madde ve 
yürürlük maddesinde yapılan değişiklik aynen benim senerek, teklif yapılan bu değişikliklerle kabul edil
miştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

mail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Aydın TUĞ 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

(İmzada bulunamadı) 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

\Avni MÜFTÜ OĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

i(tmzada ibuiunlamadı) 

Danışma Meclisi l(S. Sayısı : 149) 
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JANDARMA GENEL KOMUTANI VE MİLLİ 
GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ ORGENERAL 

SEDAT CELASUN'UN TEKLİFİ 

22 . 5 . 1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza 
Kanununun 32 nci Maddesi İle 35 nci Maddesinin 
A/l Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 

(MADDE 1. — 22 , 5 . 1930 t a ı « 've il 63:2 Sa-
yılh Aslkerî Oeiza Kanununun 32 nci maddestininı 
A/İl ıfılfcraisı aşağıdaki şekilde ıdeğiştMmıişıüir. 

İL TalksıMi suçlar (hariç ölmaik lüzere, (bir seneden 
fazla Ihapis veya Ibir seneden 'fazla ınamuriyetJteın1 

malhromliıyet cezalarından Miriyle ımalhlkûmiyet (halinde; 

IMADIDE 2. — , 2 / 2 . 5 . '1930 ftaırfihlli ive 1632 sa
yılı Askerî Oeza Kanununu'n 35 nci maddesiınin 
A/l fıkrası aşağıdaiki sekide değiştirilmıişltir. 

.1. — Ağır hapis 'veya taksirlti suçlar hariç olmak 
üzere Ibir seneden fazla (hapis cezasıyla beraber; 

MADDE 3. — Bu Kanun 16 Mayıs 11982 tari
hinden İtibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MİLLÎ SAVUNMA İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

22 . 5 . 1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza 
Kanununun 32 nci ve 35 nci Maddelerinin A Fıkra
larının 1 Numaralı Bentlerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Teklifi 

IMADDIE 1. — 22 . 5 . 1930 tarih ve il 632 Sa-
yıılı Aslkerî Oeza Kanununun 32 nci maddesinin 
A fıkrasının 1 ınumaralı Ibefldi aşağıdalki şekilde de-
ğişitiriılmiişıtir. 

il. Taks'Mi suç'lar (hariç otaıalk üzere, Ibir seneden 
fazüa ibapis iveya Ibir seneden fazla roemuriyeitJteın 
nnaihrumüıyet cezalarından 'biriyle mabkûmiyet halinde; 

IMADDE 2. — ;22 . 5 , (1930 itarihli ve 1632 sa
yılı Aslkerî Ceza Kanununun 35 nci maddesitııin 
A fılkrasınm il numaralı bendi aşağıdaiki şekilde de-
ğişjtiırillmiişjtir. 

ıL TafcsMi suçlar ıhariç ofenalk üzere bir sene-
Iden fazla (hapis veya ağır hapis cesasıyla beraber; 

GEÇİCİ MADDE — 16 . 5 , 1982 tarihi dahil ol
mak Üzere Ibu tarihten Isonıra ve Ikanunun yayumı ta
rihine ikadar feri ©eza)laırı infaz edilmiş olanların. 
idarî işlemleri gerli alınır. 

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

IMADDE 4. — Tekilifiın 4 mcü (Maddesi Komis
yonumuzca aytnıen kabul edilmiştir. 
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Eşref Özcan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3 /9 ) 

T.C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 14 Ekim 1980 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301/10550 

Konu : İdam cezasına hükümlü' Eşref Özcan 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adam öldürmek suçundan sanık Sinop İli Ayancık İlçesi Çamyayla Köyü nüfusu hainle 23/7, cilt 31, say
fa 41'de kayıtlı Hakkı oğlu Fari'den olma 1943 doğumlu Eşref Ozcan'ın, T. C. K.'nun 450/4 ncü maddesi 
uyarınca ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair Sinop Ağır Ceza Mahkemesince verilen hüküm, Yargıtay Bi
rinci Ceza Dairesince tasdik edildiğinden yapılacak diğer işlemler >için Cumhuriyet Başsavcılığına ve daha 
sonra Adalet Bakanlığına gönderilen adı geçenin mahkûmiyet dosyası ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
tasdik ilamı, konu hakkındaki 16.5.1979 gün ye 1.134.3.1979-26955 sayılı Adalet Bakanlığı yazısının bir su
reti ile birlikte 22.5.1979 günlü 301-04961 sayılı yazımızla Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

T.C: 

Danışma Meclisi 6 Mayıs 1982 
Adalet Komisyonu 

Esas No, : 3/9 
Karara No. : 49 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ŞeVket Gürliyen'i para karşılığı taammüden öldürmekten sanık Hakkı oğlu, Fati'den olma Sinop İli, 
Ayancık İlçesi, Çamyayla köyü, hane 23/7, sayfa 41'de nüfusa kayıtlı ve aynı yerde mukim ve halen Sinop 
cezaevimde tutuklu 1943 doğumla Eşref Ozcan'ın Türk Ceza Kanununun 450/4 maıd'desi gereğince ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair Sinop Ağır Ceza Mahkemesinin 27.12.1978 gün ve Esas 1978/126, Karar 1978/ 
149 sayılı ve oybirliği ile verdiği hüküm Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 12.4.1979 gün ve Esas 1979/1298, 
Karar 1970/;i569 sayılı ilamı ile ve bir üyenin Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddesinin hükümlü hakkında 
uygulanması karşı oyu ile ekseriyetle onanarak kesinleşmesinden sonra bidayeten Başbakanlığın 22.5.1979 
gün ve Özlük ve Yazı İşleri Genel Md. sayı 301 -04961 sayılı yazısı ile Millet Meclisi Başkanlığına arz olun
muş iken, rapor ve kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunda 12 Eylül 1980 tarihine kadar görüşüle
mediğinden, bu tarihte de Türkiye Büyük Millet Meclisinin feshedilmesi dolayısıyla Başbakanlığın 14.10.1980 
tarih ve 301/10550 sayılı yazısı ile Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına, oraldan Danışîma Meclisi Başkanlı
ğına ve Başkanlıkça da Komisyonumuza havale edilmiş olan dosyanın Adalet Bakanlığı temsilcisininde ka
tıldığı toplantıda yapılan tetkik ve müzakeresi netice'sinde, mahkeme zabıtları ile mahkeme ve yangıtay 
ilamlarında yazıllı olduğu üzere; sanık Eşref Özcan'la diğer sanık Rabia Gürliyen'in 35.000 liraya Rabia'nın 
kocasının karidesi olan Şevket Gürliyen'i öldürmek için anlaştıkları, sanık Eşref Ozcan'ın Rabia Gürliyen'den 
24.000 lira peşin aldığı ve 20.8.1976 günü gecesi Eşref Ozcan'ın Şevket Gürliyen'i sol memesi altına attığı 
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tek kurşunla taammüden öldürdüğü, anılaşma gereğince önce Rabia Gürliyen'den aldığı 24.000 liranın üstü 
olan 11.000 lirayı yollaması için Eşref Özcam'ın, Rabia Gürliyen'e iki kişi ile ha'ber gönderdiği, bu kişilerin 
Rabia Gürliyen'i evinde bulamadıkları ve geilip Eşref Özcan'ı görmesi için tenbibJte bulundukları, Rabia 
Giürliyen'in öküzünü satarak 10.000 lira tedarik edip, iki şahit huzurunda Eşref Özean'a bizzat teslim ettiği, 
Eşref Özcan'ın bakiye 1.000 lirayı da Rabia'ya bağışladığı ve bilahara yakalanan sanıklardan Eşref Özcan' 
m suçunu inkâr ve Rabia'nın itiraf ettiği, yapılan duruşma sonunda yukarda açıklandığı şekilde Eşref Öz
can'ın idam cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Bu durum karşısında hükümlü Eşref Özcan hakkında verilmiş olan idam cezasının yerine getirilmemesin
de kamu adın'a herhangi bir yarar görülmediğinden Kıomisyonumuzca Anayasanın 64 ve Danışma Meclisi 
İçtüzüğünün 86 ncı maddesi gereğince hazırlanan Eşref Özcan hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair ek'teki kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oy çokluğuyla karar verim iştir. 

' Genel Kurulun takdirine arz edilmek üzere tanzim kılınan işbu rapor saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Çekimserim 
(Gerekçe eklidir.) 

Necip BİLGE 
Üye 

(Çekimserim) 
Necdet GEBOLOĞLU 

*' Üye 
S. Feridun GÜRAY 

Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

(Bulunmadı) 
AJâeddin AKSOY 

Üye 

Bekir Sami D AÇ E 
Üye 

Halil GELEN DOST 
Üye 

Isa VARDAL 
Üye 

(Bulunmadı) 

Enis MURÂTOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

(Bulunmadı) 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Serafettin YARKIN 
Üye 

Muhalifim 
(Gerekçe eklidir.) 

ÇEKİ'MSERLJtK OY GEREKÇESİ 

Anayasamızın yürürlükteki 11 nci ve 14/4 maddesine rağmen; 
Memleketimiz ceza hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk Hâkimi Türk Kanunlarını uygula

maktan 'kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazaı kararlar gibi infazı gerek
mektedir. 

Ancak, Anayasanın 64 ınoü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine 'getirilmesi 'kanun ile mümkündür. 
Kanun koyucu, Yarlgıtayın zorunlu incelemesinden sonra kesinleşmiş bir hükmün yerine getirilmesini in

fazın kanunla (kabul edilmesıine bağlı tuttuğuna göre, oy vermemizde hulkükî tartışmalara girişilmesine, dava 
dosyasının incelenmesine yer yoktur. 

Oy vermede; ölüm cezasının yerine getirilmesinıin kanuna bağlanıp bağlanmayacağının değerlendirilme
si yapılacaktır. Bu değerlendirme hukuk dışında tamamen sosyal siyasal - vicdanî bir değerlendirme olacak
tır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu sağlayabilmek için şu hususların özenle gözönünde bulundurulması gere
kir : 

1. Suç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun ölüm ceza
sının yerine getirilmesinde suçluya ıslah amacı yoktur. 

2j Ölüm cezasının yerine getirilmesi, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz dle 
suçlunun vücudu ortadan kalkmaktadır. Suçlu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 142) 
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3. Ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun cezasının affı anlamını taşımaz. O, daima ölüm ce
zası mah'kûmudur. Hayatını cezaevinde sürdürüp bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığına denk bir 
cezadır, Ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz^ 
Mesela şartla saluveriiennöz. Müeb'bet hapis mahkûmu da değildir. 

4. Ölüm cezası mahkûmunu hayatının sonuna kadar cemiyetten tecrit etmek cezadan beklenen içtimaî 
faydayı sağlar, Ölüm cezası yerine getirilirse, insan eliyle insanı hayatına, suçun işlenmesinden çok sonra 
son verilmesi nedeniyle maşerî vicdanda bir rahatsızlık, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen za
man süresince bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür, ,Bu yönden de ölüm cezasını 
yerine getirmekte yarar yoktur. 

5. Ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir, Meclis cezayı yerine 
götirmeme hususunda kanun ısdar edemez. Meclise verilen lyerki tek yönlüdür. O halde, kanunun oluşumu 
için gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilmeyecektir, Baş
bakanlık tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkansızlaşır. Ko
misyondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz infaz 
imkansızlaşır. Kanunu Devlet Başkanı imza etmezse yine infaz mümkün değildir. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır: Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben in
faz doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarında takılsın» diyememelid'ir. Vicdanen kanaatini 
belirtmek zorunda bulunan bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. Bunun 
gibi «Hâkim, Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu kulla
nırım, hata varsa günahını »Hâkimler çeksin» de diyemez. Zira kanun ölüm cezası Ihüfomü ile bu hükmün yerine ge-
tirilmesıinli birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tabi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine karıştırarak 
vicdan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi yerine getirmek 
imkânı da yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar gözönünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile Anayasanın 
64 ncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununun oluşturulması, kendisinden bek
lenen amacı ancak şu hallerde gerçekleştirilebilir: Suçtan doğan zarar haleni devam ediyorsa, suçlu ele geçer 
geçmez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerine getirilmesi kanununun isdarı gerekir. Suçlunun 
ele geçtiği anda toplum huzuruna hâkiim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî - içtimaî fayda 
yoktur, bilakis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalarsa parçala
sın, ele geçirilemezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar 'verilir. Bulununca karar yerine 
getirilir. Fakat diri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği takdirde, ar
tık vahşî hayvanı ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur. ÖMÜrüImesinde hiçbir fayda 
yoktur. Tutsak edilenin toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi intikam hissi ile izâıh 
edilebilir, intikam ise Devlet olma ile bağdaşmaz. 

Ölüm cezasının yerine götirilmesi için kanun oluşturulması aylamasının slöz konusu olduğu günümüzde 
topluma Devlet gücünün hâkim olduğu inkâr edilmez Ibİr vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine ge
tirilmesinde içtimaî siyasî - ferdî bir fayda bulunduğu söylenemez. 

12 Eylülden bu yana girişilen etkili .operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur. Bu nokta
ya ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının 'içtimaî faydası vardır, Bugünkü infazlar için aynı 
faydanın bulunduğu söylenemez. 12 Eylülden çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giymiş olanların bu 
cezalarının yerine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

Buna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Millî Güvenlik Konseyin'i oylarında vicdanlarıyla baş-
Ibaşa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getirilmesi 
hususunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördüğümü 
saygılarımla arz ederim. 

2 , 5 . 1982 

Serda KURTOĞLU 
Danışma Meclisi Adalet 
Komisyonu Üyesi 
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KARŞI OY GEREKÇESİ 

î.ı Önce, karara muhalif (kalmamın, ha'klkında idam cezası verilen kişiyle ve olayla hiçlbir ilgisi yok
tur. 

2. Çok uzun bir süreden beri fikir yönünden ve ilke olarak, ölüm cezalarının hep karşısında oldum. 
Yani bir kanunla öldürme kararı verilmesini kabul edememİşimdir,j Ancak pozitif hukukumuzda hu cezaya 
yer verildiğine göre, yargı olarak yapılacak bir şey elbettdk'i yoktur. 

Diğer yandan yine fikir olarak, ölüm cezasının en müe'ssir bir ceza olduğu da bana göre kesin değil
dir. Belki de en müessir ceza, bir anda infaz edilip biten bir ceza değil, çektirilen cezadır. Bu nedenledir 
ki, 1950 yılından beri sı'k silk çıkarılan af kanunları, cezaların çektirilmesini engelleyerek müessiri yetini 
kaybettirmiştir. 

Anayasamızın 64 ncü maddesinde, ...... mahkemelerce veril'ip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getiril
mesine karar vermek Türlkiye Büyük Millet Meclisinin yetkil'erindendıir.» hükmü yer almıştır. Bu hükme göre 
yasama görelvi yapan meclislerin ölüm cezasının yerine getirilmesine olduğu gibi, bu cezanın yerine getiril-
rnemesîne karar verme de yetkileri içindedir. Benim oyum, yerine getirilmemesi yönündedir. 

Böylece, infaz edilmeyecek bir ölüm cezası sonunda, hattında idam kararı verilenin, idam hükümlüsü 
olarak ömür boyu cezaevinde kalmasının daha müessir bir ceza olacağını düşünmekteyim, 

Arz ederim. 
7 . 5 . 1982 

Şerafettin YARKIN 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Eşref Özcan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 12.4.1979 tarih »ve 1979/1298 Esas, 1979/1569 Karar 
sayılı ilamı ile kesinleşen, Sinop Ağır Ceza Mahkemesinin 27.12.1978 tarih ve 1978/126 Esas, 1978/149 Ka
rar sayılı Ihülklmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4 ncü maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, Sinop ili, Ayancık ilçesi, Çamyayla köyü, Hane 23/7, Cilt 31, Sayfa 41'de kayıtlı Hakkı oğlu 
Fati'den olma 1943 doğumlu Bşref Özcan hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer^ 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

• ı — m> • • 
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